
Kräftskötselområdet
Stävresjön
Sala kommun  
Västmanland

Förslag till åtgärdsprogram 
2011-2014

Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland
www.hushallningssallskapet.se/s

Finansierat via ett LONA-projekt i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanland, Stävresjöns fiskvårdsområdesförening 
och Sala kommun. Arbetet har skett i samråd med Fiskeriverket.



Förord

1 Sammanfattning - Kräftskötselområdet Stävresjön 
1.1 Närmast kända signalkräftbestånd
1.2 Risken för spridning av kräftpest till skötselområdet
1.3 Målsättningen för Kräftskötselområdet Stävresjön är att
1.4 Konkreta åtgärder för Kräftskötselområdet Stävresjön är bland annat

2 Kräftskötselområdet Stävresjön
2.1 Stävresjön och dess omgivningar
2.2 Närmast kända signalkräftbestånd
2.3 Risken för spridning av kräftpest till kräftskötselområdet
2.4 Åtgärder för att undvika spridning av kräftpest till kräftskötselområdet
2.5 Flodkräftan i Västmanlands län

3  Organisation och förvaltning
3.1 Historisk tillbakablick över fiskutsättningar i Stävresjön
3.2 Stävresjöns vattenkemi
3.3 Flodkräftans utveckling i kräftskötsel- och närområdet – en historisk tillbakablick
3.4 Möjliga orsaker till flodkräftbeståndets nedgång i Stävresjön
3.5  Undersökning av flodkräftbeståndet 1993. Rapport av Tommy Odelström
3.6 Genomförda åtgärder
3.7 Målsättning för Kräftskötselområdet Stävresjön
3.8 Konkreta åtgärder för Kräftskötselområdet Stävresjön

4 Källförteckning

Bilagor:  
Flodkräftskyltar  
Affisch seminarierna 
Seminarieprogram 29 maj 2010
Deltagare seminariet 29 maj 2010
Pressklipp seminariet 29 maj 2010, Västmanlands Nyheter
Seminarieprogram 7 maj 2011 
Deltagare seminariet 7 maj 2011
Pressklipp semnariet 2011, Västmanlands Nyheter och Gästrikslands Tidning
Stadgar för Stävresjöns fiskevårdsområdesförening
Tillvägagångssätt vid misstanke om pestsmittade flodkräftor
                       
                  

Kräftskötselområdet Stävresjön

Innehåll

Tomas Jansson, 
Hushållningssällskapet i Värmland, 
november 2011

2



Kräftskötselområdet  Stävresjön

3



Kräftskötselområdet Stävresjön

4



1 Sammanfattning - Kräftskötselområdet Stävresjön

1.1 Närmast kända signalkräftbestånd

Fiskerättsägarna i Stävresjöns fvof har gått samman 
och bildat ett kräftskötselområde för att gemensamt 
bevara och förbättra det bestånd av flodkräfta (As-
tacus astacus) som finns i Stävresjön, Sala kommun. 
Denna information om ”Kräftskötselområdet Stäv-
resjön” är en kortfattad version. En mer detaljerad 
sammanfattning finns på www.astacus.org under fliken 
”Bildade kräftskötselområden i Västmanland”. Kräft-
skötselområdet Stävresjön omfattar sjöns avrinnings-
område och delar av Stävrebäcken till och med cirka 
500 m nedströms Stäfre Gård, se karta. 
  Det fanns en stor tradition kring det årliga kräft-
fisket vid Stävresjön liksom i övriga Västmanland. 
Kräftorna i Svartån, Hörendesjön och Stävresjön i 
Västerfärnebo var välkända och höll god kvalitet. 
Sigfrid Lundin som var verksam i Västerfärnebo köpte 
upp och levererade flodkräftor under flera årtionden 
till Östermalmshallen i Stockholm och till Hovet. Vad 
man vet har det alltid funnits kräftor i Stävresjön, men 
sedan slutet av 1960-talet har beståndet succesivt 
minskat, men fortfarande bedrivs ett kräftfiske. Mål-
sättningen är att återskapa ett eftertraktat fiske efter 
den för Västmanland ovanliga flodkräftan. Det största 
hotet mot flodkräftorna i Stävresjön är att någon il-
legalt planterar ut signalkräftor, som alltid är bärare 
av kräftpest. Ett led i detta arbete är att seminarier 
genomförts under 2010 och 2011. Föreläsare på dessa 
seminarier har varit rikets experter på flodkräfta.

Den närmaste kända lokalen där signalkräftor förekom-
mer är i Ljömsebosjön och i Myrbäcken som avvattnar 
sjön. Fågelvägen mellan Stävresjön och Ljömsebosjön 
skiljer det sig endast ca 3 km. Ljömsebosjön ligger dock 
inom Sagåns avrinningsområde vilket medför att dessa 
signalkräftor inte av egen kraft kan påverka Stävresjöns 
flodkräftbestånd. Signalkräftan är numera utbredd i Sa-
gåns och Svartåns avrinningsområde. 
  Utloppen från Stävresjön och Gussjön mynnar i Svartån 
ca 3,5 km uppströms Fläcksjön. Sammanfattningsvis före-
kommer signalkräftor nästan överallt i omgivande vatten.
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Kräftpesten sprider sig i Sverige och hotar våra flodkräftbestånd. 
Kräftpest sprids främst via signalkräftor, pestdrabbade flodkräftor 
eller smittat vatten. Genom att följa reglerna nedan hjälper Du till 

att förhindra spridning av kräftpest!

Desinficering sker genom:
•	Torkning	till	fullständig	torrhet.							•		Tvätt	med	T-röd	(minst	20	min).							•		Kokning	eller	djupfrysning.

Det är förbjudet att:
•	utan	desinficering	använda	redskap	för	kräft-	 	
	 fångst	som	tidigare	använts	i	ett	annat	vatten
•	förvara,	kasta	eller	använda	som	bete	hela	eller			
	 delar	av	kräftor	i	ett	annat	vatten	än	där	de	fångats
•	i	ett	vatten	rengöra	eller	kasta	emballage	som		 	
	 innehållit	kräftor	från	ett	annat	vatten.

Tänk på att aldrig:
•	flytta	båt	eller	kanot	mellan	vatten	utan	
	 desinficering
•	slå	ut	vatten	från	ett	vattendrag	i	ett	annat
•	kasta	tillbaka	sjuka	eller	döda	kräftor	i	vattnet
•	använda	fisk	från	ett	vatten	som	bete	i	ett	annat.

Anmäl alltid fångst eller observation av kräfta du misstänker är sjuk!

©	Hushållningssällskapet	i	Värmland.
Materialbeställning:	Samson	Reklam	AB	•	Tel.	021-13	74	10	•	samson.reklam@telia.com

Es ist verboten:
•	 ohne	Desinfizierung	Krebsfanggeräte	zu	benutzen,	die	vorher	in	anderem			
	 Wasserlauf	benutzt	worden	sind
•	 ganze	oder	Teile	von	Krebsen,	in	jedem	Wasserlauf	wo	sie	nicht	gefangen			
	 sind,	aufzubewahren,	als	Köder	zu	benutzen	oder	darin	wegzuwerfen
•	 Verpackungen,	die	Krebse	von	einem	Wasserlauf	enthalten	haben,	in	
	 anderem	Wasserlauf	sauberzur	machen	oder	darin	wegzuwerfen.

Zur Beachtung:
•	 nie	Boote	oder	Paddelboote	ohne	Desinfizierung	zwischen	verschiedenen		
	 Wasserläufen	transportieren
•	 nie	Wasser	aus	einem	Wasserlauf	in	einen	anderen	ausschütten
•	 nie	kranke	oder	tote	Krebse	ins	Wasser	zurückwerfen
•	 nie	Fische	aus	einem	Wasserlauf	in	einem	anderen	als	Köder	benutzen.

Desinfizierung erfolgt durch:
•	 Trocknen	zur	völligen	Dürre.
•	 Reinigung	mit	Brennspiritus	”T-röd”	(mindesten	20	Minuten).
•	 Kochen	oder	Tiefkühlung.

Melden Sie immer Fang oder Beobachtung, die Grund zum 
Verdacht auf Krebspest geben!

It is prohibited to:
•	 use	crayfish	equipment	in	different	waters	without	intermediate	
	 disenfection
•	 store,	discard	or	use	as	bait	whole	or	parts	of	crayfish	in	any	other	water		 	
	 than	where	they	were	caught
•	 clean	or	discard	crayfish	wrapping	in	any	other	water	than	where	the	
	 crayfish	were	caught.

Remember never to:
•	move	a	boat	or	a	canou	between	waters	without	intermediate	disinfection
•	 let	out	water	from	one	water	into	another
•	 through	back	infected	or	dead	crayfish	into	the	water
•	 use	fish	from	one	water	as	bait	in	another.

Methods for disinfection:
•	 Drying	to	complete	dryness.
•	Washing	with	ethanol	(minimum	20	minutes).
•	 Boiling	or	Deepfreezing.

Always report all catches or observations of crayfish
suspected to be infected!

 Die Krebspest hat sich in Schweden verbreitet  
 und droht unsere Edelkrebse auszurotten.
Krebspest verbreitet sich vorwiegend durch Signalkrebse, 
pestbefallene Edelkrebse oder angestecktes Wasser. 
So verhindern wir die Verbreitung der Krebspest:

 Crayfish disease is spreading in Sweden and  
 threatens our population of noble crayfish.
Crayfish disease is transmitted by signal crayfish, 
infected noble crayfish and infected water.

Kräftskötselområdet  Stävresjön
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1.4 Konkreta åtgärder för Kräftskötselområdet
Stävresjön är bland annat:

• Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor 
(Pacifastacus leniusculus) till området

• Hindra spridning av kräftpest  
(Aphanomyces astaci)

• Informationsspridning med hjälp av skyltar och 
broschyrer om flod/signalkräftor och spridning 
av kräftpest, framförallt vid platser där männis-
kor kommer i kontakt med vattensystemet t ex 
rastplatser, badplatser isättningsplatser för båtar

• Ha en stabil och tillfredsställande vattenkvalité 
med fokus på övergödningsproblematiken

• Fortsätta fiska kräftor men med tydliga råd och 
rekommendationer till exempel minimått om 10 
cm för hanar och 10,5 cm för honor, begränsning 
av redskap, fisketider mm

• Det skall finnas tillräckligt med bon och gömslen
• Vid behov flytta egna kräftor inom Stävresjön
• Årligen inventera flodkräftbestånden genom prov-

fiske
• Ta del av spridningen med signalkräftbeståndet i 

Svartån och Sagåns avrinningsområde. Viktigt att 
veta var signalkräftor finns och utvecklingen av 
dessa. Detta sker tillsammans med Länsstyrelsen

• Undvika överfiskning av flodkräftbeståndet

Tomas Jansson 
Maj 2011

Tel 054 - 54 56 18
www.hush.se/s

www.astacus.org

1.3 Målsättningen för Kräftskötselområdet  
Stävresjön är att:

1.2 Risken för spridning av kräftpest till  
skötselområdet
Det finns en kombinerad camping- och kommunal 
badplats vid Stävresjön, som är belägen vid sjöns syd-
östra del. Vid denna plats kan det finnas risk att kräft-
pestsmittat vatten från andra avrinningsområden kan 
tillföras Stävresjön. Bebyggelsen runt sjön bidrar till 
en generell stor mänsklig aktivitet i nära anslutning till 
sjön. Detta kan öka riskerna med spridning av kräftpest 
och illegala utplanteringar med signalkräftor framförallt 
i anslutning till fritidshus eller fritidsområden. Men att 
det bor och uppehåller sig mycket folk runt sjön utgör 
samtidigt en resurs i form av att man tillsammans kan 
hålla uppsikt över området och därmed utgöra informa-
tionsspridare för att undvika att detta skall ske.

• Minska näringsbelastningen vid inflödet till  
Stävresjön

• För att vara säker på att det inte går upp signal-
kräftor i bäcken mellan Gussjön och Svartån bör 
man undersöka förekomst av signalkräftor vid 
bäckens mynning i Svartån, 1-2 gånger per år

• I samråd med Länsstyrelsen bildas ett skyddsom-
råde för flodkräfta

• Informationsspridning, även till angränsande fvof
• Utarbeta en tydlig strategi i samband med fiskut-

sättningar. Den fiskodlare som levererar utsätt-
ningsfisk måste garantera att det inte förekommer 
signalkräftor eller en akut kräftpest i anslutning 
till sin fiskodling.

• Återskapa de tidigare goda stenbottnar som ut-
gjorde goda biotoper för kräftor innan igenväx-
ningsproblematiken. Skall ske genom muddring/ 
slamsugning

• Utläggning av stenmaterial på de återskapade 
bottnarna med syftet att skapa optimala biotoper 
för kräftor

• Genomfört seminarier under 2010 och 2011 med 
landets expertis på flodkräfta

• Fortsatt minkjakt
• Stävresjön fvof skall återuppliva den förr så upp-

skattade traditionen med kräftfiske kvällen före 
den 8 augusti kl 17.00
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Ett LONA projekt med stöd från Länsstyrelsen Västmanland i samarbete med Sala kommun.

Kräftskötselområdet Stävresjön

6



2 Kräftskötselområdet Stävresjön
Fiskerättsägarna i Stävresjöns fvof har gått samman 
och bildat ett kräftskötselområde för att gemensamt 
bevara och förbättra det bestånd av flodkräfta (Asta-
cus astacus) som finns i Stävresjön, Västerfärnebo, 
Sala kommun. Kräftskötselområdet Stävresjön om-
fattar sjöns avrinningsområde och delar av Stävre-
bäcken t.o.m ca 500 m nedströms Stäfre Gård, se 
karta1. Stävrebäcken mynnar sedermera i Gussjön 
och Fläcksjön, vilket är en del av Svartåns avrin-
ningsområde, i Sala kommun. 
  Det fanns en stor tradition kring det årliga kräftfisket 
vid Stävresjön liksom i övriga Västmanland. Kräf-
torna i Svartån, Hörendesjön och Stävresjön i Väs-
terfärnebo var välkända och höll god kvalitet. Sigfrid 
Lundin som var verksam i Västerfärnebo köpte upp 
och levererade flodkräftor under flera årtionden till 
Östermalmshallen i Stockholm och till Hovet. Vad 
man vet har det alltid funnits kräftor i Stävresjön, 
men sedan slutet av 1960-talet har beståndet succesivt 
minskat, fortfarande bedrivs ett kräftfiske. Målsätt-
ningen är att återskapa ett eftertraktat fiske efter den 
för Västmanland ovanliga flodkräftan. 
  Bildandet av kräftskötselområdet har möjliggjorts 
via ett LONA-projekt i Sala kommun, ett samarbete 
mellan Stävresjöns fvof och kommunen. LONA står 
för LOkala NAturvårdssatsningen, och finansieras 
till hälften med statliga medel genom länsstyrelsen. 
Arbetet har skett i samråd med Fiskeriverket.

2.1 Stävresjön och dess omgivningar
Den ca 94 ha stora Stävresjön ligger ca 62 m.ö.h och 
omges huvudsakligen av ett småbrutet landskap med 
åkermark samt i sydvästra delen även av barrskog.  
Runt hela sjön finns i en kantzon bestående av buskar/
träd i anslutningen till strandlinjen. Kantzonen varie-
rar ifrån några träd/buskar, till större skogsområden. 
Sjön omges även av gårdar som bedriver jordbruk, 
permanenthus, flera fritidshus och en campingplats 
med kommunal badplats. Strandområdena består till 
stor del av sedimenterad lera men på många ställen 
syns i strandlinjen grövre moränmaterial som sval-
lats fram av vattnets rörelser. Det råder stor mänsklig 
aktivitet i anslutning till sjön. Detta kan öka riskerna 
med spridning av kräftpest och illegala utplanteringar 
med signalkräftor, men det utgör samtidigt en resurs 
i form av att man tillsammans kan hålla uppsikt över 
sjön samt utgöra informationsspridare. 
  Under 1896 sänktes sjön med ca 2 m. Att sjön nytt-
jats av människor under lång tid vittnar de många 
fornminnen runt sjön, ca 15 forn/kulturlämningar 
bland annat från sten-, brons- och järnåldern finns 
registrerade vid Skogsstyrelsen. Utter, mink, häger 
och storlom uppehåller sig i Stävresjön. Minkjakt 
bedrivs i omådet.
  Tillrinningsområdet består av barrskogsvegetatio-
nen, mossmark och åkermark. Sjön har två tillflöden 
som strålar samman innan mynningen i Sjöboviken. 

Kräftskötselområdet  Stävresjön

Stävresjöns strandlinje före sjösänkningen 1896.

Ett LONA projekt med stöd från Länsstyrelsen Västmanland i samarbete med Sala kommun.
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Tillflödena närmast sjön avvattnar huvudsakligen 
åkermark medan i de norra delarna avvattnas av 
barrskog. Skogsområdena kring Stävresjön domi-
neras av barrträd och vid strandkanten växer klibbal 
rikligt, allöv är mycket bra föda för insektsliv och 
kräftor vilket i sin tur utgör en resurs för fiskbe-
ståndet i sjön. Kantzonen kring hela sjön, framfö-
rallt klibbal, är mycket vikig för sjöns produktion. 
Stävresjöns vassbestånd består av bladvass, sjösäv 
och sjöfräken. Vid öppna stränder innanför vassen 
finns delar av starrvegetationen. Det förekommer 
även vattenmossa på bottnarna.  Sjöns form och 
bottenförhållanden verkar ha påverkats via sydväst-

liga vindar som fört med sig organiskt material från 
den sydvästra stranden till den nordöstra stranden. I 
dessa områden hade vassen etablerats ordentligt för 
ca 20 år sedan. Detta skulle kunna förklara varför 
det fanns relativt stora och täta vassar utefter stran-
den i nordost, och i det inre vikarna, medan det var 
bitvis rent vid stranden i sydväst. Under mitten av 
2000-talet har vassbeståndet minskat drastiskt med 
10-20 m under ca fem år. Orsaken till detta är okänt 
men bör ha en positiv effekt på flodkräftbeståndet.   
Utloppet är beläget sydväst om Rävhällarna. Största 
uppmätta djupet uppgår till ca 12 m. Större delen 
av sjöns yta utgörs av områden som är grundare än 
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8 m, medeldjupet är 5 m. Sedan 20 år tillbaka har 
sportfiskeföreningen i Sala, Silverfiskarna, bedri-
vit isfiske i Stävresjön. Det är främst abborre man 
pimplar. En ny bro byggdes under hösten 1989 över 
Stävrebäcken vid vägen mellan Salbohed och Sala. 
Vägverket lät riva en gammal stenbro med valv som 
breddats genom åren med på gjutningar i betong 
åt båda sidor. I första delen av 1900-talet byggdes 
denna valvbro av ”stenkarar” i Västerfärnebo. När 
den nuvarande ”bron” som enbart utgörs av en gal-
vaniserad korrugerad brotrumma sprängdes en liten 
bergsklack bort för att denna långa bro trumma i en 
enhet skulle ligga jämt under hela sträckningen. Det 
medförde en sänkning av nivån i bäcken vid lands-
vägen på uppskattningsvis två decimeter. Det märks 
särskilt under torra somrar att bäcken nästan ”går 
torr”, senast under 2010 och 2011. Vi har med anled-
ning av detta även sett att våra bryggor ligger högre 
och att alrötter ligger högre i sjökanter på denna sida 
av Stävresjön. Leif Fagerström är en av de på andra 
sidan av sjön som påtalat detta flera gånger.
  Det har funnits rikligt med flodkräftor i Svartån 
genom åren. Pesten kom söderifrån och under åren 
1969 -1970 slogs flodkräftan ut helt i Svartån genom 
Västerfärnebo, men smittan nådde aldrig Stävresjön.  
En elspärr vid Hörendesjöns utlopp i Svartån vid 
Hörnsjöfors Gård höll smittan borta under många år. 
Men under 1992 slogs flodkräftan ut i Hörendesjön. 

2.2 Närmast kända signalkräftbestånd
Den närmaste kända lokalen där signalkräftor före-
kommer är i Ljömsebosjön och i Myrbäcken som 
avvattnar sjön. Fågelvägen skiljer det sig endast ca 
3 km. Ljömsebosjön ligger dock inom Sagåns avrin-
ningsområde vilket medför att dessa signalkräftor 
inte av egen kraft kan påverka Stävresjöns flodkräft-
bestånd. Signalkräftan är numera utbredd i Sagåns 
avrinningsområde. Vad gäller signalkräftor inom 

Svartåns avrinningsområde finns de numera mer 
eller mindre längs hela Svartån, från Hörendesjön 
till mynningen i Mälaren. Utloppen från Stävresjön 
och Gussjön mynnar i Svartån ca 3,5 km uppströms 
Fläcksjön. Enligt Länsfiskekonsulent Sven-Erik 
Åkerman har Fläcksjön historiskt aldrig varit en bra 
kräftsjö, däremot var Svartån vida känt för sitt goda 
flodkräftbestånd. Vattenvägen från Fläcksjön via 
Gussjön uppströms till Stävresjön är ca 4 km. Sam-
manfattningsvis förekommer signalkräftor nästan 
överallt i omgivande vatten.

2.3 Risken för spridning av kräftpest till 
kräftskötselområdet
Det finns en kombinerad camping- och kommunal 
badplats i anslutning till Stävresjön, som är belägen 
vid sjöns sydöstra del. Vid denna plats kan det finnas 
risk att kräftpestsmittat vatten från andra avrinnings-
områden kan tillföras Stävresjön. Bebyggelsen runt 
sjön bidrar till en generell stor mänsklig aktivitet 
i nära anslutning till sjön. Detta kan öka riskerna 
med spridning av kräftpest och illegala utplante-
ringar med signalkräftor framförallt i anslutning till 
fritidshus eller fritidsområden. Men att det bor och 
uppehåller sig mycket folk runt sjön utgör samtidigt 
en resurs i form av att man tillsammans kan hålla 
uppsikt över området samt människor kan utgöra 
informationsspridare för att undvika att detta skall 
ske. Under 1990-talet har det genomförts tre fiskut-
sättningar (se tabell 1.). Vid fiskutsättningar finns 
en ytterliggare riskfaktor för spridning av kräftpest, 
beroende på att det finns risk att det är smittat vatten 
i tankarna som fisken transporteras i och som seder-
mera tappas ut i Stävresjön. Därför är det mycket 
viktigt att i samband med beställning av fisk få 
garantier från leverantören att det inte förekommer 
signalkräftor i sjön/vattnet där odlingen ligger.

Kräftskötselområdet  Stävresjön

Informationsskylt om flodkräfta i anslutning till Stävresjön



  Signalkräftor förekommer som redovisats tidigare 
dock endast ca 3 km fågelvägen mellan Stävresjön 
och Ljömsebosjön. Närheten av signalkräftor utgör 
dock ett ständigt hot mot flodkräftorna i kräftskötsel-
området, men signalkräftorna kan inte av egen kraft 
komma in i området utan det måste ske genom att 
människor flyttar signalkräftorna. Den ca 4 km långa 
sträckan mellan Stävresjön och Svartån utgör ett 
vandringshinder för en teoretisk tänkbar invandring 
av signalkräftor från Svartån. Stora delar av bäcken 
är kanaliserad och igenvuxen med tät vegetation, 
det finns dock planer på att rensa upp bäcken och 
utloppet ur Gussjön vilket kan medföra att åtgärden 
underlättar signalkräftors möjligheter att vandra 
uppströms. Gussjön är en lerslättssjö med kraftig 
igenväxning och mjukbottnar vilket också utgör ett 

direkt vandringshinder för signalkräftor. Medeldju-
pet för Gussjön uppgår endast till ca 1 m. Historiskt 
har det förekommit enstaka flodkräftor i Gussjön, 
enligt uppgift har det i kanalen mellan Gussjön och 
Svartån inte förekommit flodkräftor. 
  Att det finns signalkräftor i anslutning till kanalen från 
Gussjöns mynning i Svartån kan vi numera utgå ifrån. 
Men att signalkräftorna av egen kraft skall vandra upp 
i systemet är inte i dagsläget troligt. Det största hotet 
mot Stävresjöns flodkräftbestånd är trots allt att någon 
person illegalt planterar ut signalkräftor i Stävresjön.

2.4 Åtgärder för att undvika spridning av  
kräftpest till kräftskötselområdet
Det verktyg som finns till förfogande för att hindra 
den okontrollerade spridningen av signalkräftan och 

Djupkarta över Stävresjön
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Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet

kräftpesten, är informationsspridning. Många ille-
gala utplanteringar sker i oförtstånd och utan att man 
är medveten om konsekvenserna. Ofta finns inte 
kunskapen, om vad kräftpesten är och hur den sprids 
samt hur man undviker att sprida den. Dessutom bör 
man uppmärksamma människor, som vistas utmed 
vattendragen att det förekommer flodkräftor i syste-
met, för att uppmana till försiktighet. Via informa-
tionstavlor uppsatta på strategiska platser, kan man 
nå ut till människor för att påminna dem om farorna 
med signalkräftor och kräftpestens spridningsvägar. 
Det är mycket viktigt att informationsspridningen 
sker i förebyggande syfte, om smittan kommer till 
systemet är det mycket svårt att stoppa den. 
  Vid Stäfre Gård finns rester efter en gammal brand-
damm som Stävrebäcken passerar genom. Dammen 
har på senare tid utvidgats till två fiskdammar. 
  Att det finns signalkräftor i anslutning till kanalens 
mynning i Svartån vet vi. Det kommer att utgöra ett 
hot mot Stävresjön. För att vara säker på att det inte 
går upp signalkräftor i kanalen kan man undersöka 
förekomst av signalkräftor vid kanalens mynning i 
Svartån, 1-2 ggr per år. Detta kan genomföras med 
vattenkikare eller att man helt enkelt tittar under 
stenar och andra gömslen för att leta efter spår av 
kräftor. Det är viktigt att skapa en kräftfri zon i ka-
nalen mellan Gussjön och Svartån. Pesten kan inte 
spridas uppströms i ett vattensystem om det inte 
finns flod/eller signalkräftor att smitta. Kräftpesten 
kräver kräftor som värddjur.
  Skulle det illegalt finnas signalkräftor i kanalen 
kan man försöka eliminera dessa med hjälp av släckt 
kalk (Ca(OH)2) höja pH till 12,5. På detta vis slås 
allt liv ut på en kortare sträcka. Detta gör att pest-
sporerna inte har något liv att ”klättra vidare upp i 
systemet”. Det höga pH-värdet skall eftersträvas att 
upprätthållas i 3 dygn för att allt liv skall släckas ut, 

kräftor är i detta fall relativt tåliga jämfört med fisk 
som snabbt dör i sådan miljö. 

2.5 Flodkräftan i Västmanlands län
Under år 2011 uppskattade Länsstyrelsen i Västman-
lands län att det förekommer 70 – 80 flodkräftbe-
stånd inom länet. Flertalet av dessa är mycket svaga 
bestånd med låga tätheter. Detta torde främst bero 
på dålig vattenkvalité eller brist på bra biotoper eller 
en kombination av dessa faktorer. Försurningen har 
också under senare årtionden decimerat bestånden i 
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de mest utsatta vattnen, men tack vare omfattande 
kalkningsverksamhet och minskad försurning verkar 
en viss spontan återhämtning av flodkräftbestån-
det skett. I några fall är förklaringen till de klena 
bestånden svårförklarig. Minskningen av antalet 
flodkräftvatten orsakas dock numera främst på grund 
av pestutbrott i samband med illegal utplantering 
av signalkräftor. Därför är det mycket viktigt att 
aktivt jobba med att förbättra de flodkräftbestånd 
som fortfarande finns kvar i länet, just för att und-
vika att fiskerättsägare med flera tappar tilltron till 
flodkräftan och att någon istället illegalt planterar 
ut signalkräftor. Att plantera ut signalkräftor för att 
ersätta ett klent flodkräftbestånd, är absolut ingen 
lösning på problemet. Problemet är inte flodkräftan 
utan den miljö de lever i och denna måste åtgärdas.

3  Organisation och förvaltning
Stävresjöns fvof bildades 1993 och består av ca 15 
fiskerättsägare fördelade på fem jordbruksfastigheter, 
fvo omfattar endast Stävresjön. Stävresjöns fiske-
vårdsområdesförenings (fvof) verksamhet omfattar 
allt fiske inom område enligt § 2 i stadgarna, d.v.s. 
fvof beslutar om t ex. regler som berör vård om 
flodkräftbeståndet, däremot upplåtes inte kräftfisket 
enligt § 6. Därutöver finns en restriktion i § 5 att fis-
kerättsägare bara får fiska kräftor på det vattenområde 
där fiskerättsägare har fiskerätten. Det regelverk som 
enligt fiskestämma berör fisket efter flodkräftor, är att 
det är tillåtet att fiska kräftor under perioden 7 augusti 
– 30 september samt ett minimått på 9 cm. Förövrigt 
gäller att all betesfisk (även för övrigt fiske) skall 
komma från Stävresjön. Föreningen ska aktivt verka 
för att Stävresjöns fvof:s nuvarande fiskartsamman-
sättning bevaras samt föreslå och genomföra åtgärder 
för att stärka kräftresursen. Därför är det viktigt att 
vid fiskstämman och i fiskstadgor klargöra vilka råd/
rekommendationer som bör gälla för att på ett hållbart 
sätt utnyttja och förbättra denna resurs. 

3.1 Historisk tillbakablick över 
fiskutsättningar i Stävresjön
I tabell 1 framgår historiken över de fiskutsättningar 
som genomförts i Stävresjön under perioden 1943 – 
1998. Den fiskart som dominerade utplanteringarna 
under perioden 1943 – 1965 var gädda, som utplante-
rades varje år. Totalt planterades 1 550 000 gäddyngel 
ut i Stävresjön under dessa 23 år. Även Sik, totalt 
355 000, var en art som flitigt planterades ut medan 
totalt 100 000 abborrar utplanterades. Övriga arter var 
gös, nors och asp. Asp utplanterades vid ett tillfälle 
1950 med 50 000 yngel. Sedan 1980 är det framförallt 
gös som planterats ut. Under 2011 kommer ingen 
gös att utplanteras trots att detta var planerat. Tyvärr 
kunde ingen leverantör garantera att transporten inte 
innehöll kräftpestsmittat vatten.
  De fiskarter som förekommer idag är mört, ab-
borre, gädda, brax, gös, löja, ruda, gärs, siklöja, 
sutare (lindare), lake och sarv. Utplanteringarna med 
sik, asp och nors verkade inte ha gett önskat resultat 
eftersom de saknas idag. Utplantering av Regnbåge 
syftar till ett ”put and take fiske”. Enligt uppgift har 
braxbeståndet minskat medan sutare (lindare) och 
ruda ökat i antal och blivit allt större till storleken,
  Länsstyrelsen genomförde ett nätprovfiske i Stäv-
resjön 1993. Sex översiktsnät lades ut en oktobernatt 
med maskstorleken 6,25 – 75 mm. Näten gav fiskar-
terna mört, abborre, gädda, braxen, gös, löja, gers 
och sarv. Fångsten per nät varierande mellan 0,66 
– 6,53 kg. Man ansåg att under denna period var 
fiskbeståndet tätare än någonsin (Odelström 1993).
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Tabell 1. En historiks överblick över fiskutsätt-
ningarna i Stävresjön under perioden 1943 – 1965. 
Informationen är hämtad från Stävresjöns fvof. * 
oklart vad som syftas med Fl.å. ** Det finns ett 
glapp mellan perioden 1951 – 1959. Troligen har 
man sammanställt utsättningarna för denna period 
till ett tillfälle eftersom det höga antal gäddyngel 
som utsattes 1951.

År Fiskart Ålder Antal Kg

1943 Gädda Yngel 50 000
1943 Abborre Yngel 25 000
1944 Sik Yngel 50 000
1944 Gädda Yngel 50 000
1945 Gädda Yngel 50 000
1945 Gös Yngel 500
1946 Gädda Yngel 50 000
1947 Nors Fl.å* 300
1948 Gädda Yngel 100 000
1948 Nors Fl.å 500
1949 Sik Yngel 50 000
1949 Gädda Yngel 50 000
1950 Sik Yngel 50 000
1950 Gädda Yngel 100 000
1950 Abborre Yngel 25 000
1950 Asp Yngel 50 000
1950 Gös Yngel 1 500
1951 Sik Yngel 55 000
1951 Gädda Yngel 100 000
1951** Gädda Yngel 575 000
1959 Sik Yngel 150 000
1959 Gös Lekgös 558
1959 Nors 14 000
1960 Abborre 50 000
1961 Gädda 100 000
1962 Gädda 50 000
1963 Gädda Yngel 100 00
1964 Gädda Yngel 75 000
1965 Gädda Yngel 100 000
1980 Gös 1-s 3 000
1997 Regnbåge 0,5-1,0 kg 100
1997 Gös 1-s 1000
1998 Gös 1-s 1500

3.2 Stävresjöns vattenkemi
Stävresjön har under perioden 1983 – 1993 under-
sökts med avseende på pH, alkalinitet, kalcium, 
magnesium, konduktivitet och färg av Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen, Sala kommun. Resultatet 
visade på ett mycket stabilt pH mellan 6,8 – 7,3. 
Senare vattenprovtagningar från 2004 visade att pH 
och alkaliniteten fortfarande är hög och stabil. T.o.m 
inflödet har höga pH värden på 6,7 och 6,8 medan 
Stävresjöns utlopp hade pH 7,0. Några försurnings 
problem verkar inte Stävresjön ha varit utsatt för. 
  Stävresjön påverkas däremot av andra faktorer, 
framförallt jordbruk, fritidsfastigheter, camping-
platser och permanent boende vilka bidrar till över-
gödningseffekter. Vid undersökningar från 2004 ut-
förda av elever vid Institutionen för samhällsteknik 
vid Mälardalens högskola, Västerås, analyserades 
bl.a. de två tillflöden med avseende på fosfatfosfor 
(PO4-P), vilket utgör ett mått på den för växterna 
omedelbara tillgängliga fosforn i vattnet. I tillflödet 
som passerade genom jordbruksmark uppvisade 
de högsta värdena på ca 190 µg/l medan största 
uppmätta värdet i sjön uppgick till ca 75 µg/l, som 
var vid den djupaste delen av sjön. Som en jämfö-
relse till de uppmätta värdena uppgår fosfatfosfor i 
en näringsfattig sjö till 5 µg/l, i näringsrika till ca 
200 µg/l. I slättlandsåar kan koncentrationerna som 
mest uppgå till 300 – 400 µg/l. I rapporten bedömde 
man att sjön är relativt näringsrik och man såg inte 
några allvarliga störningar förutom möjligtvis i 
ett av inloppen. Detta inlopp (som rinner genom 
jordbruksmark) kontaminerades mycket troligen 
av jordbruk, detta kunde de se på att fosfat-, nitrit/
nitrat och ammonium halten är betydligt högre här 
än på andra ställen runt sjön. Vid en undersökning 
av Patrik Andersson, Mälardalens högskola 2010, 
bekräftas siffrorna från 2004. Det vill säga utloppet 
hade de lägsta värdena (29 – 31 µg/l) med avseende 
på totalfosfor och att tillflödet som passerar genom 
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En parad hona som är redo för romsättning.
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jordbruksmark är betydligt högra (39 – 140 µg/l) och 
skiljer sig markant från utloppet. 10 – 25 µg/l total-
fosfor bedöms som ”Måttligt höga halter” medan 
50 – 100 µg/l totalfosfor bedöms som ”Mycket höga 
halter”. Inflödet av fosfor är större än utflödet, Stäv-
resjön fungerar således som en fosforfälla. 
  Eutrofiering är ett tillstånd när en sjö/damm/vat-
tendrag tillförs extra närsalter som ger mer näring 
åt växter och djur så att produktionen ökar. Denna 
process sker sällan naturligt utan är nästan alltid 
orsakad av mänsklig påverkan. Främst är det till-
försel av närsaltet fosfor som ligger bakom eutro-
fiering i sötvatten. Om tillförsel blir för stor ökar 
produktionen av växtplankton och vattenväxter. 
Vintertid när växterna ruttnar åtgår mycket syre 
för att bryta ned växtmaterialet varvid syrebrist 
uppstår. Syrebristen kan bli allvarlig på fisk, kräf-
tor och andra bottenlevande organismer, i ett långt 
gånget skede kan akut syrebrist uppstå. Sker detta 

läcker närsalter som tidigare låg bundna i bott-
narna ut i sjön. Detta medför att sjön dels tillförs 
närsalter via inlopp från främst mäskliga aktivite-
ter samtidigt som ”gamla” närsalter som tidigare 
låg bundna i sjöns bottensediment frigörs och 
tillgängliggörs för produktionen. Mer närsalter ger 
i förlängningen syrebrist under längre perioder, 
varvid ytterliggare närsalter läcker ut. Eutrofie-
ringen accelererar och en ond cirkel har skapats 
vilket är ett mycket svårt tillstånd att komma ur. 
Stora sjöar eller sjöar med hög vattenomsättning 
(dvs den tid det tar för en sjö att byta ut sitt vatten 
t ex sjöar med stora tillflöden) tål högre fosforhal-
ter. Stävresjön har troligen en låg omsättningstid 
pga av få tillflöden och är därmed mycket känslig 
för hög näringsbelastning.   
  Vid en limnologisk undersökning 2004 bedömdes 
sjön ha relativt bra vatten. Men syrgasanalyser från 
ytvattnet och ned till botten visade att det var mycket 
låga syrgasvärden (i stort sett syrgas fria förhål-
landen) från ca 10 m djup och ned till botten i den 
djupaste delen av sjön. De syrgasfria bottnarna tyder 
på att sjön inte mår bra. Det krävs således mer syre 
för att bryta ned organsikt material än vad det finns 
tillgängligt. Detta kan vara början på att sjön är på 
väg in i den onda cirkeln med att eutrofieringen ökar. 
Vid provtagningstillfället var det ett siktdjup på 2,6 m.
  Miljö- och hälsovårdsförvaltningen, Sala kom-
mun undersöker årligen kommunens badplatser. 
Provresultat från Stävrebadet 2009-2010 resulterade 
i ”Tjänligt”. Stävrebadet har vid ett tillfälle varit 
tvungna att stänga badplatsen pga av ”Otjänligt” 
vatten med avseende på bakterier. Avstängningen 
orsakades av förekomst av toxiska alger i vattnet. 
Stävrebadet är ett av de tre – fyra bästa baden i kom-
munen sett ur bakteriologiskt perspektiv. Men som 
sagt, av och till är det lite problem med alger i sjö.   
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3.3 Flodkräftans utveckling i kräftskötsel- och 
närområdet – en historisk tillbakablick
Kräftkalasen har sina anor i Västmanland, är ett 
påstående, sant eller falskt. Skåningarna har sina gå-
samiddagar, norrlänningarna sina surströmmnings-
måltider, men i Västmanland är det kräftkalaset, 
som utgör stämningsmomentet. En berättigad fråga 
är vad som är roligast; att aväta läckerheterna eller 
själva fisket med alla förberedelser. Många av oss 
västmanlänningar har starka minnen från augus-
tikvällar när vi fiskade och när kräftorna avåts på 
kräftkalasen.
  Kräftorna i våra fiskevatten hade mycket hög 
kvalitet. Detta vittnar de faktum att Svartåkräftorna 
levererades varje år till kungahuset. Albert och so-
nen Sigfrid Lundin i Västerfärnebo, som var de 
stora distributörerna, erhöll utmärkelsen ”Kunglig 
Hovleverantör.”  
  Det fanns en stor tradition kring det årliga kräftfis-
ket liksom i övriga Västmanland även vid Stävre-
sjön. Kräftorna i Svartån, Hörendesjön och Stävre-
sjön i Västerfärnebo var välkända. 
  Kräftfisket i Stävresjön var dock inte så bra i slutet 
av 1940-talet om det berodde på dåliga redskap, 
intresse eller klent kräftbeståndet är oklart. Däremot 
tog fisket fart ordentligt under 1950-talet då även cy-
lindermjärden började användas.  1955 fiskades det 
”hur mycket som helst” vid Sjöbo. 1959 sålde man 
kräftor i Västerås i trälådor på marknaden. Det var 
mycket stora mängder som fiskades runt Stävresjön, 
ville man ha få men stora kräftor skulle man fiska 
längst in i Smedsboviken.  Fram tills 1960-talet fanns 
det kräftor runt större delen av sjön. Intäkter från 
kräftfisket resulterades i ommålning av hus, inköp av 
stereoapparater och Tv-apparater vilket vittnar om hur 

betydelsefullt kräftfisket och flodkräftorna var. Däref-
ter hände något under slutet av 1960-talet, flodkräft-
beståndet började minska succesivt. Det gällde inte 
kräftfisket i anslutning till Stäfre Gård 1970-1971. 
Mjärdarna var så fulla så att det enda man såg i dem 
var en grå ”massa” och håvarna var täckta av kräftor 
att betesfisken inte gick att urskilja. Under 1970-talet 
blev hela sjön påverkade av den succesiva nedgången. 
I början av 1980-talet kunde man få 3-4 tjog på 40 
mjärdar. Traditionen med kräftfisket började avta på 
grund av de klena fångsterna. Kräftfisket har därefter 
bedrivits under alla år men i begränsad omfattning. 
Nedgången har fortsatt och har på senare år hamnat 
på låga nivåer, men det går fortfarande att bedriva ett 
kräftfiske. Fisket 2011 var i de sydvästra delarna av 
sjön mycket dåligt, ca 30 kräftor på 100 mjärdar.  Det 
är den sämsta fångst i mannaminne. 
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Hinken full med flodkräftor.



  Det har funnits rikligt med flodkräftor i Svartån 
genom åren. Pesten kom söderifrån och under 
åren 1969 -1970 slogs flodkräftan ut helt i Svartån 
genom Västerfärnebo, men smittan nådde aldrig 
Stävresjön.  En elspärr vid Hörendesjöns utlopp 
i Svartån vid Hörnsjöfors Gård höll smittan borta 
under många år. Men under 1992 slogs flodkräftan 
ut i Hörendesjön.
  Sista året man fiskade flodkräfta i Fläcksjön var 
1967. Man fick fram till detta år stora fångster 
under hela fiskesäsongen. Året därpå var kräftorna 
helt borta och kräftpesten flyttade sig norrut genom 
Svartån. Man har vid flera tillfällen planterat in 
flodkräftor från Gotland och Småland utan resultat. 
  Per Brusling lantbrukare vid Åmänningen, 
Dunshammar strax söder om Engelsberg berättade 
att hans farfar fiskade rikligt med flodkräftor i början 
av 1900-talet. Men pesten spred sig från Mälaren 
upp genom Störmsholms kanal och vattensystem 
redan i början av 1900-talet. Från 1970-talet och 
framåt har utplanteringar med signalkräftor skett i 
närområdet. Det är den vägen signalkräftan kommit 
till våra mer närbelägna trakter. Snytsjön söder om 
Norberg har sedan ca 15-20 år signalkräftor och nu 
under senare år även i Hörendesjön.

3.4 Möjliga orsaker till flodkräftbeståndets 
nedgång i Stävresjön
Oftast finns inte ett generellt svar på varför ett 
bestånd med flodkräftor gått tillbaks eller inte 
återhämtar sig. Utan det är vanligtvis flera fak-
torer som påverkar. Nedan redovisas förslag till 
tänkbara faktorer som tillsammans eller var för 
sig kan påverka flodkräftbeståndet i Stävresjön 
negativt. 

1. Efter att kräftfisket mer eller mindre dras-
tiskt minskade i början på 1990-talet borde 
detta ha gett effekten att beståndet sakta 
men säkert återhämtade sig, om orsaken 
till nedgången var ett hårt fisketryck. Men 
det gjorde det inte. En tänkbar förklaring 
till varför beståndet inte återhämtade sig 
skulle kunna vara en kollaps av beståndet. 
Beståndet kan ha nått så låga nivåer att de 
är så få könsmogna och parningsmogna 
kräftor att reproduktionen och produktio-
nen inte klarar överträffa predationen. Min-
ken kan påverka ett klent bestånd eftersom 
mink framförallt är inriktat på stora och 
därmed könsmogna kräftor som är vik-
tiga avelsdjur. I Stävresjön finns förutom 
fisk även häger, utter och storlom som är 
predatorer på kräftor. Abborre som upp-
nått en storlek av 20 – 30 cm äter kräftor 
som är större än 9 cm. Det finns även en 
koppling till om fiskbeståndet ökar i en 
sjö av olika anledningar, kan även detta 
ha negativ påverkan på antalet kräftor.  

2. Parasiten Psorospermium haeckleii finns 
i sjön. Det kan även finnas en kopp-
ling till ett beståndets nedgång och pa-
rasitens påverkan, men man vet väldigt 
lite om parasitens påverkan på kräftbe-
stånden. Den kan ha en negativ inver-
kan på kräftor om kräftan är stressad av 
olika anledningar t ex dålig vattenkva-
lité, brist på gömsle, syrgasbrist mm. 
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Stävrebäckens utlopp vid Stävresjön. Utloppet är igenväxt och dyigt. Vattenflödet är grunt lugnflytande och utgör inte lämpligt 
bottensubstrat för flodkräftor.  
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3. Sjöns omgivningar har under 1960- och 
1970-talet varit påverkade av jordbruk vilket 
inneburit ökad näringsbelastning. Man kan 
tydligt se att tidigare stenbottnar slammats 
eller vuxit igen med vegetation. Många av 
de stränder där man förr fiskade kräftor är 
inte längre desamma. I Sjöboviken kunde 
man förr fiska väldigt mycket kräftor men 
numera är stora delar av viken igenväxt el-
ler att bottnarna slammats igen. När bottnar 
slammar/växer igen påverkas kräftbeståndet 
negativt. Lämpliga och livsviktiga biotoper 
för kräftor i olika storleksklasser minskar 
dramatiskt. Finns inte gömslen blir kräftor 
ett lätt byte för olika rovdjur.  Med andra 
ort finns inte längre lika stor areal för pro-
duktion av kräftor jämfört med 1960-talet.  

4. Stävresjön omges av en aktiv jordbruks-
bygd. I ett aktivt jordbruk ingår bland annat 
att bekämpa insektsskador på grödor via be-
sprutning av olika bekämpnings-/insektsme-
del. Insekter tillhör gruppen ”leddjur”, vilket 
även kräftdjur tillhör, även flodkräftor. Detta 
medför att kräftor och insekter är närbesläk-
tade och följaktligen är även kräftor mycket 
känsliga mot insektsgift.  Även hantering av 
permintinbetade skogsplantor är en riskfaktor. 
Om det skett besprutning av delar av Stävre-
sjöns omgivande marker kan små mängder av 
bekämpningsmedel/insektsgifter förts via vin-
den. Eller att rengöring av tankar och annan 
besprutningsutrustning kan ha nått Stävresjön 
och dårmed orsakat skador på flodkräftbe-
ståndet. Numera bedrivs den huvudsakliga 
verksamheten via ekologisk odling.

3.5  Undersökning av flodkräftbeståndet 1993 
Rapport av Tommy Odelström
Under 1993 genomfördes en undersökning av kräft-
beståndet med en speciell ”kräftsug” där ytor om 
1 m² genomsöktes. Undersökningen skedde vid 
Rävhällarna, som även sedan gammalt kallades 
notudden, i södra delen av sjön och genomfördes 
av Tommy Odelström, Gränome Kräftodling HB. 
Själva provtagningsarbetet innebar att alla stenar 
och andra lösa föremål inom definierade ytor flyt-
tades bort samtidigt som bottenslam och kräftor sögs 
bort och samlades i en nätsäck. Vid de undersökta 
lokalerna vid Rävhällarna var stränderna bevuxna 
med alar och granar. Ingen vassvegetation fanns vid 
lokalerna, stranden kunde således betecknas som en 
vind- och våg exponerad sådan. Bottenmaterialet 
inom provtagningsområdet utgjordes av ett 10-15 
cm tjockt stenlager på underliggande lera. Stenstor-
leken varierade mellan 5 – 50 cm. Ingen vegetation 
förekom i provytorna, vattendjupet var 0,3 – 0,8 m. 
  Fem ytor på 1 m² undersöktes. Det totala antalet 
kräftor varierade mellan 13 och 20, vilket gav be-
ståndstätheterna 13-20 individer/m². Totalt insam-
lade 76 kräftor på dessa 5 m², endast fem (7 %) av 
dessa var könsmogna. Flertalet individer var årsyng-
el. Årsyngel varierar oftast i storleksintervallet 18 – 
35 mm. Flodkräftor blir normalt könsmogna >7 cm. 
Av dessa 76 flodkräftor var endast 8 kräftor längre 
än 7 cm. På den undersökta lokalen vid Rävhällarna 
var bottenmaterialet synnerligen lämpat för kräftor, 
sådana bottnar är inte representativt för övriga sjön. 
Stenmaterialet erbjöd goda skyddsmöjligheter för 
olika kräftstorlekar. Beståndet på den undersökta 
lokalen betraktades som relativt hög 1993. Man no-
terade i rapporten att lokalen sannolikt utgör sjöns 
bästa biotoper. Resultatet tydde även på att lokalen 
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Provfiske efter kräftor.
Foto: Tomas Jansson, Hushållningssällskapet



var utsatt för ett relativt hårt fisketryck. Tommy 
Odelström bedömde att det 1993 fanns tillräckligt 
med avelsdjur för att vidmakthålla beståndet efter-
som undersökningen visade på de många årsynglen. 
Beståndet hade vid denna tidpunkt minskat successivt 
under en följd av år. En successiv nedgång tyder på att 
rekryteringen av beståndet varit otillräckligt. Tommy 
ansåg att de bakomliggande faktorerna dels berodde 
på igenväxning av stränderna och dels det täta fiskbe-
ståndet. Enligt uppgift var fiskbeståndet 1993 tätare än 
någonsin och det fanns rikligt med aborre.
  Igenväxningen av Stävresjön ansågs av Tommy vara 
en följd av utvecklingen sedan sjösänkningen 1896. 
Först utvecklades en ny strandlinje, där vågskvalpet 
vaskade fram nya stenbårdar som kräftorna kunde 
utnyttja som gömslen. Efter ett antal år hade ett starkt 
kräftbestånd utvecklats. Längs långgrunda stränder 
med mjukbottnar koloniserade samtidigt bladvass och 
andra växtarter. Så länge vågorna kunde passera ige-
nom vassbårdarna hölls själva strandlinjen innanför 
öppen och kräftorna kunde allmänt nyttja dessa om-
råden. Långsamt tätnade vassarna och döda växtdelar 
började ackumuleras, vilket medförde försämrade 
vattenkemiska förhållanden. När detta stadium hade 
nåtts tvingades kräftorna bort från grundområdena 
och ut på djupare bottnar där framförallt yngel klarar 
sig sämre. Dessa djupare bottnar saknar ofta lämpliga 
skydd och födoorganismer för yngel, vilket medför 
en ökad predationsrisk och försämrad tillväxt och 
överlevnad. Igenväxning är ett resultat av sjöarnas 
naturliga åldrande, men olika mänskliga aktiviteter i 
omgivningarna kan förstås påskynda processen.   

  Tommy Odelström lyfte fram bland annat följande 
förslag till åtgärder för att bekämpa vassvegetatio-
nen som består av bladvass, kolvass, kaveldun och 
andra arter storväxter i sin rapport: Välj i första hand 
sådana strandavsnitt som har stenbunden strandlinje. 
Inte en total eliminering, då sådana insatser ofta 
skapar motsatssituationer gentemot andra lokala 
intressegrupper som ornitologer. Vassbekämpningen 
bör genomföras långsiktligt och Tommy rekom-
menderade att varje strandägare ansvarar för avröj-
ning av ett mindre strandavsnitt årligen. På så sätt 
skulle varje fastighet redan efter något år ha tillgång 
till stränder med aktiv kräftreproduktion, varifrån 
kräftor sedan kan vandra ut till angränsande strand-
områden. Tommy grundade detta åtgärdsförslag 
på tanken att vuxna kräftor klarar sig hyggligt på 
bottnarna utanför täta vassar och att de samtidigt 
kräver grunda, steniga, bottnar för att lyckas med sin 
reproduktion. Rent praktiskt bör vegetationen skäras 
av så nära bottnen som möjligt och det är viktigt att 
själva stranden blir vegetationsfria. Genom att öppna 
strandavsnitt tillåts vågrörelserna utifrån sjön spola 
loss all gammal vegetation som har samlats i skydd 
av vassbården. På detta sätt återskapar naturen på 
egen hand en funktionell ”kräftstrand”. Nya strån 
kommer givetvis att växa upp inom de röjda ytorna, 
men upprepad slåtter ger på sikt all glesare vegeta-
tion. Tommy rekommenderade även biotopvård, 
med att tillföra bon och gömslen i form av  tegelpan-
nor, tegelrör, natursten mm som till viss del även 
genomförts. Omfattande vassröjning genomfördes i 
mitten av 1990-talet

Kräftpesten sprider sig i Sverige och hotar våra flodkräftbestånd. Kräftpest sprids 
främst via signalkräftor, pestdrabbade flodkräftor eller smittat vatten. 
Genom att följa reglerna nedan hjälper Du till att förhindra spridning av kräftpest!

Desinficering sker genom:
• Torkning till fullständig torrhet.    • Tvätt med T-röd (minst 20 min).    • Kokning eller djupfrysning.

Det är förbjudet att:
• utan desinficering använda redskap för kräftfångst som 
 tidigare använts i ett annat vatten
• förvara, kasta eller använda som bete hela eller delar av  
 kräftor i ett annat vatten än där de fångats
• i ett vatten rengöra eller kasta emballage som innehållit  
 kräftor från ett annat vatten.

Tänk på att aldrig:
• flytta båt eller kanot mellan vatten utan desinficering
• slå ut vatten från ett vattendrag i ett annat
• kasta tillbaka sjuka eller döda kräftor i vattnet
• använda fisk från ett vatten som bete i ett annat.

Anmäl alltid fångst eller observation av kräfta du misstänker är sjuk!
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Informationsskylt om flodkräftor i fickformat som bifogas fiskekorten.



3.6 Genomförda åtgärder 
Våren 1995 bedrevs slåtter av vass och röjning av 
sly och buskar runt sjön genom ett ALU (arbets-
livsutveckling) projekt.  Samtidigt genomfördes en 
sammanställning av olika förslag till vidare åtgärder 
med utgångspunkt med Tommy Odelströms rapport 
från 1993. Syftet med vasslåttern var, förutom att 
hålla rent kring bryggor och båtplatser, att öppna 
upp strandpartier så att vågorna når in och kan svalla 
fram sten och grus. 
  Sedan dröjde det fram till 2003 då enskilda markä-
gare bedrev maskinell vassbekämpning fläckvis 
runt sjön. Den avskurna vassen lyftes ur sjön. 2007 
– 2008 började vassens utbredning minska betydligt 
runt hela sjön. Under 2011 pågår fortfarande denna 
utveckling. Varför detta inträffat är oklart.
  Informationsmaterial om flodkräfta har samman-
ställts och placerats ut på strategiska platser runt 
sjön med syftet att hindra spridning av kräftpest och 
signalkräftor. Informationen skall beröra boende och 
personer som på olika sätt nyttjar sjön.
  Två seminarier har anordnats vid Gullvalla bygde-
gård under 2010 och 2011. Huvudsyftet med semi-
narierna är att sprida kunskap om flodkräftor, dess 
hotbild och hur man kan bevara och utveckla flod-
kräftbestånden i Stävresjön och övriga Västmanland. 
  Organiserad minkjakt bedrivs i fvof:s regi. En 
kontinuerlig minkfångst sker runt sjön och efter 
Stävrebäcken med genomgångsfällor. 2007 fångades 
ca 30 minkar, 2008 ca 10 minkar och 2009 7 minkar. 
Antalet fångade minkar i genomgångsfällor har i 
genomsnitt uppgått till mellan 10 – 20 minkar per 
år. Ytterliggare 10 minkfällor kommer att tillverkas 
enligt riktlinjer från Fiskeriverket under 2011. En 
LONA-ansökan vid namn ”Bevarandet och utveck-
ling av flodkräftbeståndet i Stävresjön” för perioden 

2011-2014 har skickats in till Länsstyrelsen. Pro-
jektet har för avsikt att omsätta de konkreta åtgärder 
som utarbetats i ”Kräftskötselområdet Stävresjön”.  
En uppföljning av Tommy Odelströms rapport från 
1993 genomfördes i oktober 2011. Ungefär samma 
fem ytor undersöktes, om vardera 1 m2, i år jäm-
fört med de fem ytor som undersöktes 1993. Det 
anmärkningsvärda är att resultatet blev relativt lika 
jämfört med resultatet från 1993. Man fick totalt 47 
kräftor 2011 jämfört med 76 kräftor i olika storleks-
intervall 1993. Storleksintervallet 60-70 mm domi-
nerade fångsten samt att 6 årsyngel konstaterades. 
Återigen bedömmer Tommy att fisketrycket är för 
högt jämfört med reproduktionshastigheten. Det 
Tommy noterade vid besöket vara att området intill 
badplatsen har en liten, endast några meter bred, 
begränsad strandremsa med stenbotten som utgör 
lämpliga biotoper för kräftor. Lämplig bottenyta för 
kräftor är därmed begränsad. Det som däremot var 
positivt var att utanför denna strandremsa med sten 
utgjordes botten av lerbotten utan inslag av dy. Detta 
utgör goda förutsättningar för biotopvård genom att 
tillföra sten och tegelpannor på denna typ av botten 
med syftet att utöka arealen med lämplig miljö för 
kräftor. En rapport av årets undersökning är under 
utarbetande. Ben från flodkräftor från Stävresjön 
har 2011 skickats till Lennart Edsman, SLU, Insti-
tutionen för akvatiska resurser, Drottningholm för 
genetiska undersökningar. SLU samlar på ben av 
flodkräftbestånd från hela Sverige för att analysera 
flodkräftans genetiska variation.  Även Institutio-
nen för organismbiologi vid Uppsala Universitet 
undersöker ett 20-tal kräftor där man kommer att 
genomföra olika analyser bland annat med avseende 
på förekomst av Psorospermium Haeckelii.

19

Kräftskötselområdet  Stävresjön

Foto: Tomas Jansson, HushållningssällskapetEn god fångst av flodkräftor.



3.7 Målsättning för Kräftskötselområdet  
Stävresjön
• Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor 

(Pacifastacus leniusculus) till området
• Hindra spridning av kräftpest (Aphanomyces 

astaci)
• Informationsspridning med hjälp av skyl-

tar och broschyrer om flod/signalkräftor och 
spridning av kräftpest, framförallt vid platser 
där människor kommer i kontakt med vat-
tensystemet t ex rastplatser, badplatser och 
isättningsplatser för båtar

• Ha en stabil och tillfredsställande vattenkvali-
tet med fokus på övergödningsproblematiken

• Fortsätt fiska kräftor men med tydliga råd och 
rekommendationer t.ex. minimått om 10 cm 
för hanar och 10,5 cm för honor, begränsning 
av redskap, fisketider mm

• Det skall finnas tillräckligt med bon och 
gömslen

• Vid behov stödutplantera/flytta kräftor inom 
Stävresjön

• Årligen inventera flodkräftbestånden via 
provfisken 

• Ta del av spridningen med signalkräftbestån-
det i Svartån och Sagåns avrinningsområde. 
Viktigt att veta var signalkräftor finns och 
utvecklingen av dessa. Sker tillsammans med 
Länsstyrelsen

• Undvika överfiskning av flodkräftbeståndet
• Minska näringsbelastningen vid inflödet till 

Stävresjön. Orsaken till igenväxningen beror 
på hög näringsbelastning. Sjön fungerar som 
en fosforfälla, det betyder att det anrikas fosfor 
i sjöns bottensediment. Detta kan få förödande 
konsekvenser för sjön inte enbart för flodkräf-
tor utan även för fiskbeståndet och sjöns utse-
ende och karaktär. Ett långt gånget skede kan 
få konsekvenserna att det till och med kan bli 
oattraktivt att bo i anslutning till Stävresjön. 
Om övergödningsproblemet ökar blir nästa 
steg algblomningar vilket än mer påskyndar 
processen med igenväxning och syrgasfria 
bottnar – vem vill bo och bada i en stinkande 
sjö? Åtgärder för att minska näringsbelast-
ningen är bland annat att anlägga våtmarker i 
anslutning till det inflöde där påverkan är som 
störst. Genom samarbete med Länsstyrelsen, 
och deras projekt med Gussjön, finns möj-
ligheter att genomföra åtgärder t ex. anlägga 
fosforfällor i form av våtmarker som till stor 
del kan finansieras av Länsstyrelsen. Första 
steget är att skapa en vilja att genomföra kon-
kreta åtgärder och att markägarna ställer sig 
positiva. Därefter finns stora möjligheter att 
i samarbete med Länsstyrelsen arbeta fram 
medel för att genomföra konkreta åtgärder. 
Syftet är att Stävresjön skall vara en attraktiv 
och levande sjö samt att flodkräftbeståndet blir 
en symbol för en frisk och hälsosam Stävresjö    

• Vi vet att kräftpest är permanentad i form av 
signalkräftornas närvaro vid Svartån och kom-
mer att utgöra ett hot mot Stävresjön. För att 
vara säker på att det inte går upp signalkräftor 
i kanalen mellan Svartån och Gussjön bör man 
undersöka förekomst av signalkräftor vid bäck-
ens mynning i Svartån, 1-2 ggr per år. Detta 
kan genomföras med vattenkikare eller genom 
att man helt enkelt tittar under stenar och andra 
gömslen för att leta efter spår av kräftor. Det är 
viktigt att skapa en kräftfri zon i kanalen mellan 
Gussjön och Svartån. Pesten kan inte spridas 
uppströms i ett vattensystem om det inte finns 
flod- eller signalkräftor att smitta. Kräftpesten 
kräver kräftor som värddjur. Resultatet redovi-
sas till kräftansvarig i fvof

• I samråd med Länsstyrelsen bildas ett skydds-
område för flodkräfta. För det krävs en av 
Fiskeriverket godkänd förvaltningsplan. ”Kräft-
skötselområdet Stävresjön” utgör just en för-
valtningsplan

3.8 Konkreta åtgärder för Kräftskötselområdet
Stävresjön
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Ett glesare vegetationsbälte finns alldeles norr om 
badplatsen med fast och stenig botten.
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• Informationsspridning till angränsande fvof, 
framförallt till Ljömsebo fvof, Gussjö fvof och 
Fläcksjöns fvof samtliga med signalkräftor. 
Informationen har till syfte att förhindra illegal 
utplantering av signalkräftor och spridning av 
kräftpest till Stävresjön

• Utarbeta en tydlig strategi i samband med 
fiskutsättningar. Den fiskodlare som levererar 
utsättningsfisk måste garantera att det inte fö-
rekommer signalkräftor eller en akut kräftpest i 
anslutning till sin fiskodling

• Vid varje årsmöte skall ”Kräftskötselområdet 
Stävresjön” utgöra en punkt i dagordningen. 
En summering över åtgärder för det gångna 
året samt prioriterade åtgärder för kommande år

• Uppföljning av den vassbekämpning som har 
genomförts. Provfiske i anslutning till ytorna 
för att klargöra om flodkräftor etablerat lokalen. 

• Om behov finns, fortsatt påbörjad vassbekämp-
ning enligt instruktioner från Tommy Odels-
tröms rapport från 1993 

• Informationsspridning, informationstavlor om 
kräftor och spridning av kräftpest i samband 
med försäljning av fiskekort, uppsättning av 
skyltar vid campingplatsen och den kommunala 
badplatsen, direktutskick av ”kortversionen” av 
”Kräftskötselområde Stävresjön” till samtliga 
fastigheter runt sjön

• Stävresjön fvof skall återuppliva den förr så 
uppskattade traditionen med kräftfiskepremier 
8 augusti kl. 17.00 (alternativt andra helgen i 
augusti). Om traditionen kan återskapas höjer 
det värdet och önskan att bevara och utveckla 
flodkräftbeståndet för de människor med an-
knytning till Stävresjön. Målet är att kräftfiske 

i Stävresjön skall bli höjdpunkten på året och 
vara en självklar upplevelse och ”hemvän-
dardag” för både unga och gamla. De som bor 
runt sjön men saknar fiskerätt kan förslagsvis 
köpa en fiskelott/fisksträcka med x antal mjär-
dar

• Fortsatt minkjakt inom kräftskötselområdet
• Vid nästa årsmöte för Stävresjöns fvof, utse en 

person som är kräftansvarig inom kräftsköt-
selområdet. Personen sköter kontakter med 
myndigheter, fiskerättsägare mm för frågor som 
berör kräftor

• Årlig inrapportering av kräftfisket till fvof/kräf-
tansvarig i kräftskötselområdet. Lokal, datum, 
storlek, antal, kön, antal redskap, fångst per 
redskap mm. Syftet är att följa beståndsutveck-
lingen och resultatet skall utgöra grund för råd 
och rekommendationer för hur kräftfisket skall 
bedrivas nästkommande år

• Uppföljning av Tommy Odelströms undersök-
ning från 1993

• Undersöka om det finns förutsättningar att ut-
nyttja/anlägga dammar för odling av flodkräftor 
med härstamning från Stävresjön. (Krävs till-
stånd av Länsstyrelsen)

• Kartering av sjöns stränder med avseende på 
steniga partier. Var fanns de bästa biotoperna 
innan igenväxningen tog fart

• Återskapa de tidigare goda stenbottnar som ut-
gjorde goda biotoper för kräftor innan igenväx-
ningsproblematiken. Skall ske genom mudd-
ring/slamsugning

• Utläggning av stenmaterial på de återskapade 
bottnarna med syftet att skapa optimala bioto-
per för kräftor
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Dammar som kommer att modifieras och användas för rening av vatten som rinner till Stävresjön.
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4 Källförteckning
Ekologisk fiskevård. E. Degerman m.fl 1998.
Muntlig information från fiskerättsägare inom Stävresjön fvo.
Stävresjön – En biologisk och limnologisk undersökning, Studentarbete inom kursen miljöanalys,  
Mälardalens högskola, 10 p. 2004 Västerås.
Rapport från undersökningen ”Flodkräftbeståndet i Stävresjön”, Tommy Odelström, Gränome Kräftodling HB, 1993
Förvaltningsplan för flodkräfta - Västmanlands län, Sven-Erik Åkerman, Rapport 2010:12
Quantification and impact assessment of external and internal nutrient load (N and P) to Lake Gussjön,   
Västmanland, Sweden, Patrik Andersson Master thesis, 60 ECTS Västerås 2010-06-15. Länsstyrelsen i Västmanlands län
Fiskevatten- Västmanlands län, stencil
Mäta vatten, Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén m.fl 2003.
Provresultat från Stävrebadet 2009 -2010, Kjell Eklund, Sala kommun
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Alstam med rotsystem i strandkanten vid Stävresjön.



Kräftpesten sprider sig i Sverige och hotar våra flodkräftbestånd. Kräftpest sprids 
främst via signalkräftor, pestdrabbade flodkräftor eller smittat vatten. 
Genom att följa reglerna nedan hjälper Du till att förhindra spridning av kräftpest!

Desinficering sker genom:
• Torkning till fullständig torrhet.    • Tvätt med T-röd (minst 20 min).    • Kokning eller djupfrysning.

Det är förbjudet att:
• utan desinficering använda redskap för kräftfångst som 
 tidigare använts i ett annat vatten
• förvara, kasta eller använda som bete hela eller delar av  
 kräftor i ett annat vatten än där de fångats
• i ett vatten rengöra eller kasta emballage som innehållit  
 kräftor från ett annat vatten.

Tänk på att aldrig:
• flytta båt eller kanot mellan vatten utan desinficering
• slå ut vatten från ett vattendrag i ett annat
• kasta tillbaka sjuka eller döda kräftor i vattnet
• använda fisk från ett vatten som bete i ett annat.

Anmäl alltid fångst eller observation av kräfta du misstänker är sjuk!

Kräftpesten sprider sig i Sverige och hotar våra flodkräftbestånd. 
Kräftpest sprids främst via signalkräftor, pestdrabbade flodkräftor 
eller smittat vatten. Genom att följa reglerna nedan hjälper Du till 

att förhindra spridning av kräftpest!

Desinficering sker genom:
•	Torkning	till	fullständig	torrhet.							•		Tvätt	med	T-röd	(minst	20	min).							•		Kokning	eller	djupfrysning.

Det är förbjudet att:
•	utan	desinficering	använda	redskap	för	kräft-	 	
	 fångst	som	tidigare	använts	i	ett	annat	vatten
•	förvara,	kasta	eller	använda	som	bete	hela	eller			
	 delar	av	kräftor	i	ett	annat	vatten	än	där	de	fångats
•	i	ett	vatten	rengöra	eller	kasta	emballage	som		 	
	 innehållit	kräftor	från	ett	annat	vatten.

Tänk på att aldrig:
•	flytta	båt	eller	kanot	mellan	vatten	utan	
	 desinficering
•	slå	ut	vatten	från	ett	vattendrag	i	ett	annat
•	kasta	tillbaka	sjuka	eller	döda	kräftor	i	vattnet
•	använda	fisk	från	ett	vatten	som	bete	i	ett	annat.

Anmäl alltid fångst eller observation av kräfta du misstänker är sjuk!

©	Hushållningssällskapet	i	Värmland.
Materialbeställning:	Samson	Reklam	AB	•	Tel.	021-13	74	10	•	samson.reklam@telia.com

Es ist verboten:
•	 ohne	Desinfizierung	Krebsfanggeräte	zu	benutzen,	die	vorher	in	anderem			
	 Wasserlauf	benutzt	worden	sind
•	 ganze	oder	Teile	von	Krebsen,	in	jedem	Wasserlauf	wo	sie	nicht	gefangen			
	 sind,	aufzubewahren,	als	Köder	zu	benutzen	oder	darin	wegzuwerfen
•	 Verpackungen,	die	Krebse	von	einem	Wasserlauf	enthalten	haben,	in	
	 anderem	Wasserlauf	sauberzur	machen	oder	darin	wegzuwerfen.

Zur Beachtung:
•	 nie	Boote	oder	Paddelboote	ohne	Desinfizierung	zwischen	verschiedenen		
	 Wasserläufen	transportieren
•	 nie	Wasser	aus	einem	Wasserlauf	in	einen	anderen	ausschütten
•	 nie	kranke	oder	tote	Krebse	ins	Wasser	zurückwerfen
•	 nie	Fische	aus	einem	Wasserlauf	in	einem	anderen	als	Köder	benutzen.

Desinfizierung erfolgt durch:
•	 Trocknen	zur	völligen	Dürre.
•	 Reinigung	mit	Brennspiritus	”T-röd”	(mindesten	20	Minuten).
•	 Kochen	oder	Tiefkühlung.

Melden Sie immer Fang oder Beobachtung, die Grund zum 
Verdacht auf Krebspest geben!

It is prohibited to:
•	 use	crayfish	equipment	in	different	waters	without	intermediate	
	 disenfection
•	 store,	discard	or	use	as	bait	whole	or	parts	of	crayfish	in	any	other	water		 	
	 than	where	they	were	caught
•	 clean	or	discard	crayfish	wrapping	in	any	other	water	than	where	the	
	 crayfish	were	caught.

Remember never to:
•	move	a	boat	or	a	canou	between	waters	without	intermediate	disinfection
•	 let	out	water	from	one	water	into	another
•	 through	back	infected	or	dead	crayfish	into	the	water
•	 use	fish	from	one	water	as	bait	in	another.

Methods for disinfection:
•	 Drying	to	complete	dryness.
•	Washing	with	ethanol	(minimum	20	minutes).
•	 Boiling	or	Deepfreezing.

Always report all catches or observations of crayfish
suspected to be infected!

 Die Krebspest hat sich in Schweden verbreitet  
 und droht unsere Edelkrebse auszurotten.
Krebspest verbreitet sich vorwiegend durch Signalkrebse, 
pestbefallene Edelkrebse oder angestecktes Wasser. 
So verhindern wir die Verbreitung der Krebspest:

 Crayfish disease is spreading in Sweden and  
 threatens our population of noble crayfish.
Crayfish disease is transmitted by signal crayfish, 
infected noble crayfish and infected water.

Bilaga
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Skyltar med information om flodkräfta placerade runt Stävresjön.
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Länsstyrelsen i Västmanland i samarbete med Stävresjöns Fiskevårdsförening, Fiskeriverket och Hushåll-
ningssällskapet i Värmland genomför ett dialogseminarium hur framtiden för flodkräftor ser ut i Väst-
manland. Vilka hot och möjligheter som finns? Hur kan vi utveckla flodkräftodling i dammar? Det vi vet 
är att i takt med den ökande illegala utplanteringen av signalkräftor är vi på väg att utrota vår inhemska 
flodkräfta. Programmet riktar sig till fiskevårdsföreningar, fiskerättsägare, odlare och intresserade av 
flodkräfta samt till dem som är intresserade av att lära sig mer om flodkräftans betingelser i våra vatten 
och odling av flodkräfta 


Program med hålltider: 
 
10.00     Flodkräftans framtid i Sverige – ett nationellt program. Är signalkräftan ett alternativ?                                         

Lennart Edsman, kräftforskare vid Sötvattenslaboratoriet Drottningholm. 
 

11.00   Hur kan vi bevara och utveckla fiskbara flodkräftbestånd med bildandet av kräftskötselområden, 
Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland. 

 
11. 45    Lunch 
 
12.30     Kräftorna i Västmanland och vad innebär nya förvaltningsplanen för flodkräfta.  

Stödmöjligheter för flodkräftfiskevård.  
Sven-Erik Åkerman, Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Västmanland. 

 
13.15  Kort introduktion om flodkräftans levnadsvillkor. En filmvisning över flodkräftans biologi samt  

erfarenheterna från den egna kräftodlingen, som är Sveriges största kräftodling. Mikael Persson, 
Sjönnebolskräftan. 

 
15.00      Kaffe 

 
15.30     Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland berättar om egna ”hobbyerfarenheter” från 

flodkräftodling i dammar. 
 
16.00     Frågestund och hur går vi vidare. 

 
Datum:  Lördagen  den 29 maj 2010   kl.10.00 – ca 16.30 
 
Plats:  Gullvalla Bygdegård som ligger intill Stävresjön mellan Sala och Salbohed  
 
Kostnad:       Deltagaravgift inkl dokumentation kaffe och enklare lunch 200 kronor 

som betalas kontant vid seminariet. 
 
Anmälan till: Anders Fläcke, Stävre   Tel: 0224 -74 12 15     anders.flacke@mdm.se 
Sista anmälningsdag: Torsdag den 20 maj 2010 

www.astacus.org 
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Länsstyrelsen i Västmanland i samarbete med Stävresjöns Fiskevårdsförening, Fiskeriverket och Hushåll-
ningssällskapet i Värmland genomför ett dialogseminarium hur framtiden för flodkräftor ser ut i Väst-
manland. Vilka hot och möjligheter som finns? Hur kan vi utveckla flodkräftodling i dammar? Det vi vet 
är att i takt med den ökande illegala utplanteringen av signalkräftor är vi på väg att utrota vår inhemska 
flodkräfta. Programmet riktar sig till fiskevårdsföreningar, fiskerättsägare, odlare och intresserade av 
flodkräfta samt till dem som är intresserade av att lära sig mer om flodkräftans betingelser i våra vatten 
och odling av flodkräfta 


Program med hålltider: 
 
10.00     Flodkräftans framtid i Sverige – ett nationellt program. Är signalkräftan ett alternativ?                                         

Lennart Edsman, kräftforskare vid Sötvattenslaboratoriet Drottningholm. 
 

11.00   Hur kan vi bevara och utveckla fiskbara flodkräftbestånd med bildandet av kräftskötselområden, 
Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland. 

 
11. 45    Lunch 
 
12.30     Kräftorna i Västmanland och vad innebär nya förvaltningsplanen för flodkräfta.  

Stödmöjligheter för flodkräftfiskevård.  
Sven-Erik Åkerman, Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Västmanland. 

 
13.15  Kort introduktion om flodkräftans levnadsvillkor. En filmvisning över flodkräftans biologi samt  

erfarenheterna från den egna kräftodlingen, som är Sveriges största kräftodling. Mikael Persson, 
Sjönnebolskräftan. 

 
15.00      Kaffe 

 
15.30     Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland berättar om egna ”hobbyerfarenheter” från 

flodkräftodling i dammar. 
 
16.00     Frågestund och hur går vi vidare. 

 
Datum:  Lördagen  den 29 maj 2010   kl.10.00 – ca 16.30 
 
Plats:  Gullvalla Bygdegård som ligger intill Stävresjön mellan Sala och Salbohed  
 
Kostnad:       Deltagaravgift inkl dokumentation kaffe och enklare lunch 200 kronor 

som betalas kontant vid seminariet. 
 
Anmälan till: Anders Fläcke, Stävre   Tel: 0224 -74 12 15     anders.flacke@mdm.se 
Sista anmälningsdag: Torsdag den 20 maj 2010 

www.astacus.org 
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Hur får vi ett bra flodkräftbestånd i Västmanland ?

Deltagare vid seminarium lördag den 29 maj 2010 vid Stävresjön, Gullvalla Bygdegård 

Ludvig Almblad, Heby-Kräftan 
Torbjörn Ander, Stävresjön 
Bengt Andersson, Stora Tillingen 
Bo Andersson, Heby-Kräftan 
Patrik Andersson, Mälardalens högskola 

Per-Olof Andersson, Stävresjön 
Johan Axnér, Länsstyrelsen Västmanland 
Erling Bengtsson, Barkensjöarna 
Annika Berglund, Stävresjön 
Lennart Edsman, Fiskeriverket, Sötvattenlaboratoriet 

Leif Fagerström, Stävresjön 
Anders Fläcke, Stävresjön 
Karl Gullberg, Länsstyrelsen Gävleborg 
Rolf Gydemo, Länsfiskekonsulent Gotland 
Hasse Harryson, Tappebosjöarna/Viggsjön 

Jan Harryson, Tappebosjöarna/Viggsjön 
Lena Hedberg, Stävresjön 
Hans Hedström, Stävresjön/Gussjön 
Kristoffer Hedström, Stävresjön/Gussjön 
Tomas Jansson, Hushållningssällskapet Värmland 

Åke Johansson, Storljusen 
Håkan Jernstedt, Stävresjön 
Stefan Karlsson, Stävresjön 
Erik Kempff, Tappebosjöarna/Viggsjön 
Fredrik Ljung, Storljusen 

Börje Nilsson, Stävresjön 
Tommy Odelström, Mälardalens högskola 
Mikael Persson, Sjönnebolskräftan 
Dag Renborg, Laxtjärn 
Timoo Ruusko, Laxtjärn 

Kjell Snellman, Möklinta 
Per-Olov Sommer, Storljusen 
Ulf Stridsberg, Sandvikens kommun 
Stefan Styrsell, Stora Tillingen 
Sven-Erik Åkerman, Länsfiskekonsulent, Västmanland 
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Hur får vi ett bra flodkräftbestånd i Västmanland ?

Deltagare vid seminarium lördag den 29 maj 2010 vid Stävresjön, Gullvalla Bygdegård 

Ludvig Almblad, Heby-Kräftan 
Torbjörn Ander, Stävresjön 
Bengt Andersson, Stora Tillingen 
Bo Andersson, Heby-Kräftan 
Patrik Andersson, Mälardalens högskola 

Per-Olof Andersson, Stävresjön 
Johan Axnér, Länsstyrelsen Västmanland 
Erling Bengtsson, Barkensjöarna 
Annika Berglund, Stävresjön 
Lennart Edsman, Fiskeriverket, Sötvattenlaboratoriet 

Leif Fagerström, Stävresjön 
Anders Fläcke, Stävresjön 
Karl Gullberg, Länsstyrelsen Gävleborg 
Rolf Gydemo, Länsfiskekonsulent Gotland 
Hasse Harryson, Tappebosjöarna/Viggsjön 

Jan Harryson, Tappebosjöarna/Viggsjön 
Lena Hedberg, Stävresjön 
Hans Hedström, Stävresjön/Gussjön 
Kristoffer Hedström, Stävresjön/Gussjön 
Tomas Jansson, Hushållningssällskapet Värmland 

Åke Johansson, Storljusen 
Håkan Jernstedt, Stävresjön 
Stefan Karlsson, Stävresjön 
Erik Kempff, Tappebosjöarna/Viggsjön 
Fredrik Ljung, Storljusen 

Börje Nilsson, Stävresjön 
Tommy Odelström, Mälardalens högskola 
Mikael Persson, Sjönnebolskräftan 
Dag Renborg, Laxtjärn 
Timoo Ruusko, Laxtjärn 

Kjell Snellman, Möklinta 
Per-Olov Sommer, Storljusen 
Ulf Stridsberg, Sandvikens kommun 
Stefan Styrsell, Stora Tillingen 
Sven-Erik Åkerman, Länsfiskekonsulent, Västmanland 
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Länsstyrelsen i Västmanland i samarbete med Stävresjöns Fiskevårdsområdesförening, Sala kommun, Fiskeriverket och 
Hushållningssällskapet i Värmland genomför ett dialogseminarium hur framtiden för flodkräftor ser ut i Västmanland. Vilka 
hot och möjligheter finns? Hur kan vi utveckla flodkräftan i våra vattendrag och sjöar. Hur lyckas man med flodkräftodling i 
dammar?  
Vi vet att i takt med den ökande illegala utplanteringen av signalkräftor är vi på väg att utrota vår inhemska numera rödlistade 
flodkräfta. Programmet riktar sig till fiskevårdområdesföreningar, fiskerättsägare, odlare och övriga intresserade av flodkräfta 
för att konkret ta del av både forskning och praktiska erfarenheter om flodkräftans betingelser. Visning av den svenska amfi-
biska redskapsbäraren Truxor. Den skär vass, suger slam och mycket mer vilket även gjort den till en framgångsrik exportpro-
dukt. 
 
Program lördag den 7 maj kl. 9.30 – ca 16.00 

 
09.30 Kaffe och smörgås 
 
10.00  Välkomstanförande av landshövding Ingemar Skogö, Länsstyrelsen Västmanlands län.  

 
10.15 Flodkräftans framtid i Sverige – var står vi under 2011? Är signalkräftan ett alternativ?                                
 Lennart Edsman, kräftforskare vid Sötvattenslaboratoriet Drottningholm - Fiskeriverket. 
 
10.45 Kräftorna i Västmanland och vad innebär nya förvaltningsplanen för flodkräfta.  
 Stödmöjligheter för flodkräftfiskevård.  
 Sven-Erik Åkerman, Länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Västmanlands län. 
 
11.00  Kräftans ekologi. Vad sker i vattendrag och vid odling. Kan man bli av med signalkräftan ? 
 Rolf Gydemo, Länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Gotland. 
 
11.30 Hur tålig är egentligen signalkräftan jämfört med flodkräftan? 
 Kenneth Söderhäll, Professor, Institutionen för organismbiologi, Uppsala Universitet.  
 
12.00 Lunch - Visning av Truxor, en amfibisk redskapsbärare utrustad med vasskärare och slamsug.  
 Torbjörn Hallin, VD Dorotea Mekaniska AB. 
 
13.00 Nyttiga och besvärliga faktorer som påverkar styrkan hos kräftbeståndet. 
 Tommy Odelström, Gränome Kräftodling. 
 
13.30 Vi bevarar och utvecklar fiskbara flodkräftbestånd genom Kräftskötselområden. 
 Ett aktuellt exempel – Stävresjön, Sala kommun.  
 Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland. 
     
14.30  Kaffe. 
 
15.00  Erfarenheter av kräftodling med Hälsokontrollerade flodkräftor för utsättning. 
  Bo Andersson, Hebykräftan. 
 
15.30  Frågestund och hur går vi vidare. 

 
Datum: Lördag 7 maj  2011 kl. 9.30 – ca 16.00           
Plats: Gullvalla Bygdegård som ligger intill Stävresjön mellan Sala och Salbohed.  
 
Kostnad: Deltagaravgift inkl seminariepärm, kaffe och enklare lunch på temat:  
 300 kronor som betalas kontant vid seminariet. 
 
Anmälan till: Anders Fläcke, Stävre. Tel: 0224 -74 12 15. Mail: anders.flacke@mdm.se 
Sista anmälningsdag: Torsdag 28 april 2011.   
 
             www.astacus.org                                      
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Vattenfilter för alla 
brunnar. Din också.

Som proffs på vattenrening sedan 1969 
renar vi alla sorters brunnsvatten. Med det 
bredaste filtersortimentet, de tryggaste villkoren 
och 500 återförsäljare hjälper vi dig med analys, 
installation och service var du än bor.

0771-99 77 20  •  callidus.se

I samarbete med

Delta kalkfilter är 
marknadens minsta. 
Driftsnålt och lätt- 
placerat, pris 11 200 kr.

Hammartorget | Hallstahammar 
0220- 100 21

CRISP-garn 200gr

Endast 100:-/nystanwww.spritovin.se
– Enkelt
   – Snabbt
     – Tyska priser

Alkohol kan
skada din hälsa

LÄNET. Under denna vecka uppmärksammas vikten av goda 
matvanor och fysisk aktivitet. Veckan går under parollen Ett 
friskare Sverige och bakom initiativet står Statens folkhäl-
soinstitut. Under veckan arrangeras över 2 000 aktiviteter 
runt om i landet. Bland annat kan man gå på hälsodagar på 
Malmabergs mötesplats i Västerås och i Norberg kan man gå 
hälsopromenad med sopplunch.

NORBERG. Förra torsdagen presenterade Lärarförbundet årets 
rankning över Sveriges bästa musik- och kulturskolekommun 
2011 och vinnaren blev Bollnäs kommun. Bäst i Västman-
land blev Norberg och sett till hela landet kom Norberg på 
fjärde plats. I botten ligger Kungsör och näst sist Västerås.

När årets rankning presenteras saknar tolv svenska kommu-
ner musik- och kulturskola, en ökning med 20 procent.

VÄSTERÅS. Statens folkhälso-
institut har gjort en under-
sökning av människors fritid. 
Undersökningen visar att var 
tionde invånare i Västerås, 
tolv procent, har en stillasit-
tande fritid. De löper ökad 

Hälsovecka i länet Bästa kulturskolekommunen Stillasittande fritid     

Tror på en 
framtid för 
fl odkräftan
Har fl odkräftan i Väst-
manland en framtid? 
Kan den rent av bli 
en västmanländsk 
delikatess som går på 
export?

Det tror en tapper 
skara fi skerättsägare 
vid Stävresjön i Sala 
kommun, men de 
poängterar att man 
måste agera nu för att 
rädda den.

Förra lördagen samlades 
gräddan av landets kräft-
expertis, inklusive en kräft-
engagerad landshövding 
Ingemar Skogö och ett antal 
fi skerättsägare, på Gullvalla 
hembygdsgård för att dis-
kutera den västmanländska 
fl odkräftans framtid.

Under dagens seminarier 
framgick det snart att det 

fi nns många myter om fl od- 
respektive signalkräftan.

Den största myten är att 
det inte går att återplantera 
fl odkräftor i vatten där kräft-
pesten utrotat dem. Försök 
i Värmland, Dalarna och 
Dalsland har visat att det 
går alldeles utmärkt, men 
det krävs pengar och enga-
gemang.

Beståndet minskar
En sjö som klarat sig ovan-
ligt bra från kräftpesten är 
Stävresjön, öster om Sal-
bohed. Men sedan i början 
av 1980-talet har beståndet 
minskat kraftigt, utan nå-
gon känd orsak. Ett 20-tal 
medlemmar i fi skerättsföre-
ningen har bestämt sig för 
att bevara den.

– Det har alltid funnits 
fl odkräftor i sjön men nu 

minskar de kraftigt i antal. 
Målet för oss är att säkra 
beståndet och i framtiden 
skapa en genbank, säger 
Lena Hedberg, fi skerätts-
innehavare vid Stävresjön.

Än så länge befi nner sig 
föreningen i planerings-
stadiet men huvuddragen 
har redan stakats ut. Med an-
sökta medel ska före ningen 
starta ett treårigt projekt 
ihop med läns styrelsen i 
Västmanland för fl odkräf-
tans främjande.

Till en början behövs en 
utvärdering av miljön i sjön 
och troligtvis en restaure-
ring av sjöbotten. En igen-
slammad sjöbotten är ingen 
bra miljö för fl odkräftan 
som behöver mycket rent 
vatten.

Känslig kräfta
Tomas Jansson från hushåll-
ningssällskapet i Värmland, 
som även är konsult för Stäv-
resjö-projektet, berättar att 
fl odkräftan är väldigt känslig 
för miljöförändringar:

– Det brukar vara en orsak 
till varför fl odkräftan mins-
kar, både till storlek och till 
antal. Det kan vara det som 
pågår i Stävresjön. Flodkräf-
tan trivs i steniga bottnar
och mycket rent vatten. 
Många av de svenska sjöar-
na blev igenslammade på 
grund av övergödning från 
lantbruket. Tack vare åter-
kalkningen har fl era sjöar 
återhämtat sig, säger han.

Flera  orsaker
Men det behöver inte vara 
den enda orsaken till det 
minskade beståndet. Surt 
nedfall kan ha lika stor be-
tydelse för miljön i sjön.

– Men den absolut största 

faran för den svenska fl od-
kräftan är människans okun-
skap och illegal utplacering 
av signalkräftor som alltid 
bär med sig kräftpesten,
poängterar Tomas Jansson.

Därför har nu medlem-
marna kring Stävresjön 
lagt ut varningsskyltar och 
informationstavlor till all-

mänheten att inte plantera 
ut signalkräftor.

En kräfta räcker
– En enda liten signal-

kräfta som slängs i en sjö 
kan på några veckor förstöra 
fl era års arbete med att åter-
plantera fl odkräftan. Det 
viktigaste är att informera 

människor att inte göra det, 
säger Per-Olof Andersson.

Flodkräftan vid Stävre-
sjön verkar dock vara av en 
tåligare sort, säger medlem-
marna.

Kanske urkräftan?
– Den har överlevt i Stäv-

resjön under alla dessa år, 
med badande människor 
och kräftpesten runt hör-
net. Den ser dessutom lite 
annorlunda än alla andra 
kräftor. Dess pannhorn, 
eller rostrum, är betydligt 
kortare än hos normalkräf-
tan. Kanske är det urkräftan 
vi har här i sjön, skrattar An-
nika Berglund från Gullvalla 
som vill fortsätta fi ska svens-
ka fl odkräftor från Stävre-
sjön även i framtiden.

Hur framtiden ser ut för 
den västmanländska fl od-
kräftan är höljt i dunkel 
men medlemmarna kring 
Stävresjön är fast beslutna 
att lyckas med sitt projekt.

IRIS TIITTO

Kräfteliten på plats. Från vänster Bo Andersson från Hebykräftan, Rolf Gydemo, länsfiske-
konsulent, Gotland, Tomas Jansson, Hushållningssällskapet Värmland, Tommy Odelström, 
Gränome kräftodling, Kenneth Söderhäll, professor för institutionen för organisk biologi vid 
Uppsala universitet och arrangören Anders Fläcke. FOTO: IRIS TIITTO

Kräftsoppa, såklart. Lena Hedberg och Annika Berglund lät sig väl smaka av den goda kräftsoppan som serverades till lunch.
FOTO: IRIS TIITTO

Engagerade. Arrangören Anders Fläcke och landshövdingen 
Ingemar Skogö, är båda mycket intresserade av den svenska 
flodkräftans fortlevnad i Västmanland.

Sopplunch i Norberg.
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- Färska kräftor (döende eller döda) nedkyls till kyl-
skåpstemperatur (0-4°C snarast efter insamlandet), 
vid ivägsändandet skall kräftorna vara välkylda i 
kylboxar eller liknande. Se till att kräftorna inte är 
i direktkontakt med is/kylklampar för att undvika 
frostskador på kräftorna.

- Infrysta kräftor kan insändas, men är inte att 
föredra.

- Fiskavdelningen (i första hand Thorbjörn Hongs-
lo) skall aviseras av insändaren snarast möjligt eller 
helst 7-10 dagar före insändandet av prover. Pro-
verna insändes i länsstyrelsers och kommuners regi.
 

För närmare information om insamlings- och 
insändningsförfarandet kontakta: 
SVA 018-67 40 00 (fiskavdelningen), 
Thorbjörn Hongslo (018- 67 42 27)                                 
SVA, Fiskavdelningen, Travvägen 20, 
751 89 Uppsala

Uppgifter om kräftbeståndet, vattenområde, lokal, 
tidpunkt, antal sjuka och döda kräftor bifogas om 
möjligt provet. Eventuell fiskdöd, förändringar i 
vattnet, fysiska ingrepp i vattenområdet och tidigare 
uppgifter om hälsoproblem i kräftbeståndet medde-
las om möjligt också.
  Preliminära svar kan meddelas snarast och slutsvar 
meddelas skriftligt efter ca 14 dagar. Om detta inte 
är möjligt meddelas uppgiftslämnare. Fiskavdel-
ningens jourhavande är uppdaterad avseende pågå-
ende fall av kräftundersökningarna.

Tillvägagångssätt vid misstanke om pestsmittade flodkräftor

Från och med augusti 2002 genomför Statens 
veterinärmedicinska anstalt (SVA), fiskavdel-
ningen, kräfthälsokontrollerna i naturvatten och 
odlingar. Döda och döende kräftor i ett natur-
vatten som misstänks vara drabbade av pesten 
undersöks också av SVA. Mest fördelaktigt är 
att skicka iväg kräftor som är döende, dvs. de 
är ännu inte döda vid insamlandet. Detta för 
att säkerställa diagnosen kräftpest, genom att 
isolera kräftpestsvampen Aphanomyces astaci 
från insjuknade kräftor. Kräftor som påträffats 
döda är mindre lämpade för analys men bör 
också insamlas. Vid insamling av döda kräftor 
bör i första hand de färskaste exemplaren väljas. 
Vid insändning av flera kräftor skall respektive 
kräfta märkas och noteras om de var döda eller 
döende vid insamlandet. Om möjligt är ca 10 
kräftor lämpligt för analys, både döda, döende 
eller konserverade. 
Vid ett fåtal påträffade döda (2-3) kräftor vid ett vat-
ten kan dessa konserveras enligt nedan för förvaring 
för senare analyser, samtidigt som man undersöker 
sitt vatten efter ytterligare döende eller döda kräftor. 
Vid upptäckt av döende kräftor vid tidpunkter (fre-
dagar, helger mm.) som inte är lämpligt för sändning 
till Uppsala kan kräftorna konserveras enligt nedan. 
Vid sändning till SVA av färska eller frysta kräftor 
skall de vara framme dagen efter. Kontakta fiskeri-
konsulenten vid Länsstyrelsen och framförallt SVA 
innan kräftorna skickas för att bästa insamlings- och 
insändningsförfarandet för dagen kan anpassas. Om 
det är vid sådan tidpunkt eller att fiskerikonsulenten 
på länsstyrelsen inte är nåbar, kan enbart Thorbjörn 
Hongslo (fiskavdelningen) eller jourhavande på 
SVAs fiskavdelning kontaktas. 

- Materialet (döda eller döende kräftor) insändes 
både i färskt och konserverat och om det är möjligt 
helst i levande tillstånd (döende kräftor).

- Materialet (kräftorna) bör helst förpackas indivi-
duellt och i förslutna påsar eller burkar. Varje kräfta 
noteras om de var döda eller döende vid insamlan-
det. 

- Konserverat material konserveras fortast möjligt 
i 70 % spritblandning, (2/3 starksprit 95 %, alter-
nativt T-röd 2/3 och 1/3 vatten). 
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. 
              
Hushållningssällskapet i Värmland arbetar med stöd av Länsstyrelserna i Dalarna, 
Västmanland, Värmland och Västra Götaland samt Naturvårdsverket och Fiskeriverket för:
1. Bevarande, stärkande och återintroduktion av flodkräftbestånd inom området. 
2. Uthålligt nyttjande av flodkräftbestånden i form av rekreationsfiske och näringsfiske.  

 

Ansvarig för verksamheten är :
Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland, Ventilgatan 5D, 653 45 Karlstad
Tel. 054-54 56 18, 0708-29 09 23, tomas.jansson@hushallningssallskapet.se, www.hushallningssallskapet.se/s 
 


