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Förvaltningsplan för flodkräfta (Astacus astacus) i 
Värmlands län 

 

Flodkräftan är klassad som akut hotad i Sverige och det största hotet utgörs av den 

kräftpest som sprids genom illegala utsättningar av signalkräfta. För att skapa 

möjligheter att begränsa risken för fortsatt spridning av kräftpest i länet har 

Länsstyrelsen enligt Förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och 

fiskerinäringen möjlighet att instifta skyddsområden för flodkräfta. För att avsätta 

skyddsområden krävs att Länsstyrelsen upprättat en förvaltningsplan som Havs- och 

vattenmyndigheten godkänt (2 kap. 10§ SFS 1994:1716).  

Värmlands flodkräftförekomster finns huvudsakligen koncentrerade inom 13 

mindre avrinningsområden, vilka tillsammans hyser 66 % av bestånden. I första 

hand kommer Länsstyrelsen att prioritera att arbeta inom dessa, men på sikt kan 

samtliga kvarvarande förekomster vara aktuella för inrättande av skyddsområden.   

Även förlust av lämpliga livsmiljöer orsakat av försurning, övergödning och fysiska 

ingrepp i sjöar och vattendrag, såsom vattenreglering och tidigare flottleds-

rensningar, hotar flodkräftan. Arbetet med Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), 

är ett av Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens verktyg för att 

tillsammans med länsstyrelserna och andra berörda aktörer arbeta för att rädda 

hotade arter och deras livsmiljöer. Visionen är att ett urval av hotade arter ska 

uppnå livskraftiga populationer och ha fungerande livsmiljöer. Flodkräftan är en av 

de arter som ingår i arbetet. I Åtgärdsprogrammet för flodkräfta 2008-2013 finns 

flera prioriterade åtgärder och rekommendationer för att bevara flodkräftan, varav 

inrättande av skyddsområden är en viktig åtgärd. Den bevarandestrategi som 

beskrivs i denna förvaltningsplan utgår från de åtgärder som prioriterats inom ÅGP 

flodkräfta. 

Arbetet med att bevara flodkräftan i länet berör flera av Länsstyrelsens 

verksamheter. Förutom ÅGP berörs framförallt kalkningsverksamheten, arbetet 

med biologisk återställning samt fiskevårdsarbetet. 

Hotbild 

Flodkräftan är vår enda inhemska sötvattenskräfta. I början av 1900-talet fanns  

30 000 bestånd med flodkräftor i Sverige. Efter att den parasitiska svampsjukdomen 

kräftpest (Aphanomyces astaci) drabbade Sverige första gången 1907 har antalet 

flodkräftbestånd kraftigt minskat till dagens färre än 1 000 förekomster.  
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Figur 1. Antal registrerade pestutbrott i Värmland under perioden 1931 – 2014.  

 

Värmland drabbades av käftpest första gången 1931 men det var i början av 1970-

talet som länet drabbades av omfattande pestutbrott inom specifika 

avrinningsområden (Fig. 1). Sedan 1990-talet har flodkräftbestånden i Värmland 

haft en mycket negativ utveckling vilket tydligt kan kopplas till signalkräftans 

(Pacifastacus leniusculus) utbredning i länet.  

Signalkräftan har sitt ursprung i de västra delarna av Nordamerika och har, liksom 

andra amerikanska kräftarter, under lång tid samexisterat med kräftpestsvampen. 

Det har resulterat i att ett normalt parasit-värdförhållande utvecklats. Parasiten 

dödar inte signalkräftan annat än i undantagsfall, när immunsystemet hos kräftan 

försvagats. Flodkräftor som invaderas av svampen dör däremot undantagslöst. 

Signalkräftor ska betraktas som bärare av kräftpest, även om enstaka individer kan 

vara kräftpestfria. 

Signalkräftor har mycket begränsad förmåga att själva förflytta sig mellan olika 

vattenförekomster, men sprids ändå genom att människor flyttar dem och 

därigenom sprider pesten vidare. Att flytta signalkräftor mellan sjöar och vattendrag 

kräver tillstånd från Länsstyrelsen. I Värmland har endast 16 vatten beviljats 

utsättningstillstånd för signalkräftor. Av dessa är fyra vildvatten (Vänern, Värmeln, 

Aplungen och Nästjärnen) medan resterande 12 är dammar. Samtliga tillstånd 

beviljades under åren 1987-1993. Utplantering av signalkräfta är inte längre tillåten 

i vattenområden som inte redan hyser lagligt etablerade bestånd av arten (4§ FIFS 

2011:13). Trots detta finns drygt 200 kända förekomster med signalkräftor 

fördelade i länet, varav den absoluta merparten alltså saknar tillstånd. Dessa illegala 

utsättningar har skapat stora problem för arbetet med att bevara flodkräftan 

eftersom de bidrar till att upprätthålla och sprida kräftpesten. 

Även försurningen har haft stora negativa konsekvenser för flodkräftbestånden. 

Försurningen kan orsaka skador hos kräftorna, såsom störningar i saltbalansen och 

förändringar i förmågan att tillgodogöra sig syret i vattnet. Även skalömsningen 
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påverkas negativt. Kräftor påverkas redan då pH faller under 6,0 och i mycket 

försurade vatten saknas flodkräfta helt. Under 1960- och 70-talet fanns tydliga 

tecken på en succesiv nedgång i kräftbestånden som högst sannolikt orsakades av 

försurningen.  

Många av flodkräftans livsmiljöer har också försämrats eller försvunnit till följd av 

vattenreglering och flottledsrensning.  Kräftorna trivs på hårdbottnar med riklig 

tillgång till gömslen i form av sten, block och död ved. I sjöar som regleras tvingas 

kräftorna ifrån de strandnära steniga bottnarna ut mot djupare belägna bottnar, som 

oftast saknar dessa gömslen. I en sådan miljö kan de inte freda sig mot predatorer 

som t.ex. abborre, gädda, ål, utter och mink. Ett bra kräftbestånd är helt beroende av 

tillgången till bra miljöer. Även den sedimentation och igenslamning som orsakas 

av övergödning eller jord- skogsbruk påverkar kräftans livsmiljöer negativt genom 

att skyddande hålrum fylls igen och tidigare hårdbottnar blir otillgängliga för 

kräftorna.  

Nulägesbeskrivning för flodkräfta i Värmland 

Flodkräftans framtid i länet är oroväckande. Stora områden saknar flodkräftor då de 

slagits ut av den kräftpest som spridits med olagligt utplanterade signalkräftor (Fig. 

2). En halvering av länets flodkräftbestånd har skett sedan slutet av 90-talet (Tabell 

1). Trots att endast ett fåtal tillstånd för utsättning av signalkräftor har beviljats 

finns idag 207 kända förekomster av signalkräftor, vilket innebär att omfattande 

illegala utplanteringar har genomförts (Fig. 3). Värmland står inför stora 

utmaningar för att skydda och bevara kvarvarande bestånd. Under åren 2000-2014 

försvann 215 kända förekomster av flodkräfta, vilket motsvarar att cirka 15 

förekomster förlorats per år. Om denna utdöendehastighet fortsätter kan flodkräftan 

i Värmland vara utdöd inom en mycket snar framtid. 

 

 
Figur 2. Flodkräfta död i kräftpest, Gravälven Säffle kommun 2014. Foto: Tomas Jansson 
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Figur 3. Avrinningsområden med kända förekomster av flodkräftor (blått) respektive 

signalkräftor (rött) i Värmland. Övriga enskilda förekomster är inte markerade i kartan. 

 

De illegala utsättningarna pågick framförallt under slutet av 1990-talet och början 

av 2000-talet och det är effekterna av dessa vi brottas med idag. Fortfarande pågår 

illegala utplanteringar men förmodligen i mindre omfattning. För att på lång sikt 

bevara kvarvarande bestånd, måste illegala utplanteringar av signalkräftor upphöra 

omedelbart.  

Fram till 1990-talet utgjorde försurningen det största hotet mot Värmlands 

flodkräftbestånd. Alla försurningsdrabbade vatten med kända förekomster av 

flodkräftor kalkas idag. Förutsatt att kalkningsverksamheten fortsätter, utgör 

försurningen inget direkt hot mot flodkräftorna i dessa vatten. 

 
Tabell 1. Antal kända sjöar/vattendrag (förekomster) med illegalt utplanterade signalkräftor och 

förekomster av flodkräftor per avrinningsområde år 2000 respektive 2014 i Värmland. Observera 

att mörkertalet är stort. 
Avrinningsområde Antal kända 

förekomster med 
illagala 

utplanteringar 
med signalkräftor  

Antal säkra 
och osäkra 

förekomster* 
av flodkräfta 

2000 

Antal säkra 
förekomster 

med flodkräftor 
2014 

Antal osäkra 
förekomster 

med flodkräftor 
2014 

Förändring 
förekomst 

flodkräfta år 
2000-2014 

Upperudsälven 16 77 37 10 -30 

Byälven 30 147 84 12 -51 

Klarälven 16 35 8 5 -22 

Norsälven 15 43 18 8 -17 

Borgviksälven 19 23 1 1 -21 

Alsterälven 5 6 2 3 -1 

Gullspångsälven 95 85 15 12 -58 

Övriga 11 17 1 1 -15 

Totalt 207 433 166 52 -215 

 *Många flodkräftvatten var troligen redan drabbade av olagliga utplanteringar med signalkräftor 

men ännu inte kända. 
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Av de 166 kända förekomsterna av flodkräftor i länet finns huvudelen (109 

förekomster) inom 13 mindre avrinningsområden (Fig. 4) vilka ingår i 19 olika 

fiskevårdsområdesföreningar. Resterande förekomster är utspridda inom länet. Det 

finns antagligen också ett antal för Länsstyrelsen inte kända förekomster.  Två 

kommuner, Munkfors och Kristinehamn, har av allt att döma ingen förekomst av 

flodkräfta. I Arvika kommun finns flest antal flodkräftvatten med 39 förekomster, 

följt av Årjängs 37, Eda 27, Säffle 20, Sunne 19 och Filipstad 19. Övriga 

kommuner har enstaka förekomster (Fig. 4). Huvuddelen av kvarvarande 

kräftbestånd finns högt upp inom respektive avrinningsområde. En stor del av 

vattnen är också relativt avsides belägna vilket innebär att dess flodkräftor löper 

mindre risk att smittas av kräftpest. En bidragande orsak till att vattnen kunnat 

behålla sina bestånd av flodkräfta är att berörda fiskvårdsområdesföreningar aktivt 

värnat och utvecklat fiskbara flodkräftbestånd, och därigenom förhindrat illegala 

utplanteringar av signalkräfta.   

Inom de 13 avrinningsområden som hyser huvuddelen av bestånden av flodkräfta 

måste punktåtgärder vidtas för att förhindra spridning av kräftpest. Här är inrättande 

av skyddsområden för flodkräfta en viktig åtgärd, då spridning av kräftpest inom 

dessa områden snabbt skulle kunna få förödande konsekvenser.   

Men det räcker inte att hindra spridning av signalkräfta och kräftpest för att 

långsiktigt bevara flodkräftan. Man behöver även fortsatt genomföra kalkning och 

biotopvårdande åtgärder  för att bibehålla och återskapa lämpliga livsmiljöer. I flera 

vatten bör man också försöka återintroducera flodkräftor. För att arbetet ska bli 

framgångsrikt är det viktigt att alla berörda får möjlighet att delta i arbetet med att 

bevara flodkräftorna. 

 

Genomförda åtgärder i länet  

Sedan år 2000 pågår ett aktivt arbete för att bevara, återintroducera och utveckla 

flodkräftbestånden i Värmland. Bland annat har arbetet bedrivits inom Interreg-

projektet Astacus som pågick 2000-2007och som drevs av Hushållningssällskapet i 

Värmland.  Genom projektet skapades en plattform för samarbete mellan 

fiskerättsägare, fiskevårdsområdesföreningar, kommuner och statliga myndigheter, 

för att bevara flodkräftan. Arbetet i projektet följde åtgärdsförslagen i det första 

Åtgärdsprogrammet för flodkräfta som utkom 1998. Bland annat bildades 

kräftskötselområden, och informationsinsatser via föredrag, artiklar och hemsida 

genomfördes. Illegala utplanteringar av signalkräftor kartlades och provfisken 

utfördes liksom återintroduktioner och stödutplanteringar. Efter Interreg-Astacus 

slut har Länsstyrelsen årligen finansierat ett fortsatt arbete men i mindre omfattning. 

Länsstyrelsen har även genomfört egna återintroduktioner, provfisken och 

uppföljningar.  

Den mest omfattande åtgärd som Länsstyrelsen genomför för flodkräftan är 

kalkningsverksamheten. De flodkräftvatten som är försurade kalkas varje år för att 

vattenkemin ska hålla ett pH-värde över 6,0. Till kalkningen finns också ett 

effektuppföljningsprogram, vilket innehåller både vattenkemiska och biologiska 

undersökningar. Försurningen är ett utbrett problem i Värmland och det är av  
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Figur 4. Huvuddelen (ca 66 %) av Värmlands flodkräftförekomster finns inom de 13 

markerade avrinningsområdena. I kartan anges nummer och namn på åtgärdsområden för 

kalkning. 
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största vikt att kalkningen fortgår till dess att vattnen klarar att upprätthålla en 

acceptabel vattenkvalitet på egen hand. 

Trots stora insatser har flodkräftbestånden ändå gått kraftigt tillbaka de senaste 15 

åren och nya åtgärder måste därför vidtas för att rädda och bevara kvarvarande 

bestånd. Intresset kring flodkräftan måste lyftas upp på en ny nivå, och arbetet 

behöver intensifieras. 

 

Bevarandestrategi med förslag på skyddsområden för flodkräfta 
i Värmlands län 

I det senaste Åtgärdsprogrammet för flodkräfta (2008-2013) beskrivs ett antal 

prioriterade åtgärder för att främja bevarandet av arten.  Utifrån denna prioritering 

avser Länsstyrelsen att fokusera på åtgärder med stor regional och lokal bäring. 

Detta innebär en inriktning mot att inrätta skyddsområden och genomföra andra 

åtgärder för att förhindra spridning av kräftpest, att restaurera och bibehålla 

livsmiljöer för flodkräfta och att följa upp beståndsutvecklingen för både flod- och 

signalkräfta i länet. Om arten ska ha en möjlighet att återetablera sig i tidigare rika 

kräftvatten måste spridningen av signalkräftor och kräftpest upphöra.  

Instiftande av skyddsområden 

I Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ges 

länsstyrelserna möjlighet att besluta om instiftande av skyddsområden för 

flodkräfta. För att öka möjligheten att bevara kvarvarande flodkräftpopulationer i 

länet planerar Länsstyrelsen att i samarbete med berörda fiskrättsägare och 

fiskvårdsområdesföreningar instifta ett antal skyddsområden. I första hand kommer 

Länsstyrelsen att prioritera de 13 mindre avrinningsområden, vilka tillsammans 

hyser cirka 66 % av bestånden (Fig. 4). På sikt kan samtliga kvarvarande 

förekomster vara aktuella för inrättande av skyddsområden.   

I 2 kap. 11§, tredje stycket Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och 

fiskerinäringen, framgår det att: 

Inom ett område som har förklarats utgöra skyddsområde är det förbjudet att: 

 saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor som inte härrör från 

området, 

 använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats,  

 utan föregående desinfektering använda fiskeredskap, båtar, maskiner eller 

andra föremål som har använts i vatten utanför området, 

 Utplantera signalkräfta. 
 

Syftet med de bildade skyddsområdena är framförallt att begränsa risken för 

smittspridning av kräftpest. Genom lokalt samarbete skapas också förutsättningar 

för informationsinsatser om kräftpest och om hur den sprids. 

Åtgärdsplan till bildat skyddsområde 

För varje bildat skyddsområde ska det upprättas en områdesspecifikt utformad 

åtgärdsplan. I planen ska man utvärdera hur läget ser ut i området och vad man 
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behöver göra för att förvalta flodkräftpopulationen på bästa sätt. Åtgärdsplanen ska 

innehålla åtgärdsförslag för att: 

 hindra spridning av signalkräftor och kräftpest, 

 bevara och utveckla flodkräftbestånden. 

Under 2003-2014 har det i länet bildats 15 kräftskötselområden, för vilka det tagits 

fram planer för hur området ska förvaltas. Kräftskötselområdena är utformade i 

syftet att bilda ett skyddsområde, och omfattar idag 11 av de 13 prioriterade 

avrinningsområdena. Vid instiftandet av skyddsområden kan man med fördel 

använda den redan inarbetade arbetsmodellen för bildande av kräftskötselområden 

då den innebär ett nära samarbete med berörda fiskevårdsområdesföreningar och 

dess fiskrättsägare, vilket också är viktigt vid inrättandet av skyddsområden. Om 

just modellen med skyddsområden av någon anledning inte skulle vara lämplig i ett 

visst område, ska det finnas utrymme för att i samarbete med fiskevårdsföreningen 

och/eller fiskerättsinnehavarna på andra sätt främja flodkräftan, t.ex. upprätta ett 

kräftskötselområde med en åtgärdsplan.  

Övriga åtgärder för att hindra spridning av signalkräftor och kräftpest  

Information 

Den viktigaste åtgärden för ett långsiktigt bevarande av flodkräftbeståndet är att 

stoppa de illegala utplanteringarna. Eftersom dessa ofta sker av okunskap är 

bedömningen att man med informationsinsatser kan komma åt en stor del av 

problemet. Framförallt behöver kunskapen om hur kräftpesten sprids mellan 

vattensystem och att flodkräfta och signalkräfta inte kan leva i samma vatten 

spridas. Man måste också understryka att långt ifrån alla utplanteringar med 

signalkräftor lyckas i den bemärkelsen att det efter ca 10 år blivit ett fiskbart 

bestånd. Många exempel visar på motsatsen vilket syns tydligt i högre belägna 

områden i länet. Men trots en misslyckad utplantering kan det fortfarande finnas 

enstaka individer av signalkräftor kvar och därmed finns det permanent kräftpest i 

området som omöjliggör framtida satsningar på flodkräftor.  

Plan och beredskap i händelse av kräftpestutbrott 

I händelse av kräftpestutbrott finns få åtgärder att tillgå för att stoppa det akuta 

förloppet. Man kan dock vidta vissa åtgärder för att hindra spridningen till 

närliggande vatten. Genom okulära undersökningar med vattenkikare, 

provfisken/elfisken kan man i möjligaste mån försöka avgöra utbrottets utbredning 

och spåra källan till utbrottet. Vid vandringshinder i form av dammar, fall, 

vägtrummor mm kan man vidta enklare åtgärder för att förhindra spridning 

uppströms.  

Länsstyrelsen har en beredskap och ska vid misstanke om pestsmitta skicka kräftor 

på analys till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Om provsvaren bekräftar 

kräftpest initieras följande åtgärder:  

 Länsstyrelsen tar beslut enlig 2 kap. 10 § Förordning (1994:1716) 

om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen om att området ska 

anses pestsmittat (2 kap. 11 § SFS 1994:1716), 

 Information om pestutbrottet går ut via pressmeddelande och 

kungörelse i media, 

 Information går ut direkt till berörda fiskevårdsområdesföreningar, 
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 Informationstavlor om pestsmittan sätt upp vid det pestsmittade 

vattnet. 

Vandringshinder 

Om det finns signalkräftor nedströms ett bestånd av flodkräftor kan man med hjälp 

av ett vandringshinder förhindra att signalkräftorna av egen kraft når flodkräftorna 

och smittar dessa (Fig. 5). Åtgärden kan bli aktuell efter en illegal utplantering men 

då måste den också kombineras med omfattande informationsspridning för att 

förhindra att människor flyttar av signalkräftor förbi vandringshindret. 

Utrotningsfiske i ett tidigt stadium 

När en illegal utplantering har skett finns det begränsade möjligheter att helt utrota 

signalkräftan. Under vissa omständigheter kan man försöka, men det gäller då att 

man är ute i ett mycket tidigt skede och att man vet var, när och hur många kräftor 

som planterats ut. Det ska helst inte ha hunnit skett någon föryngring. Om beståndet 

är etablerat är chansen att lyckas mycket liten. Ett utrotningsfiske är dessutom 

tidskrävande och därmed kostsamt. I ett grundare rinnande vatten är det möjligt att 

fiska intensivt och upprepande gånger med elaggregat, gärna i kombination med 

traditionellt mjärdfiske.  En oprövad metod är en typ av redskap som inte finns på 

den svenska marknaden. Redskapet kan liknas med en ryssja. ”Ryssjan” är lång 

med stor fiskkapacitet och kan ligga ute under flera dygn, utan att vittjas. Redskapet 

används av kinesiska kräftodlare. Ett utrotningsfiske ska ske i nära samarbete med 

berörda fiskrättsägare. Om inte fiskrättsägarna ser nyttan med utrotningsfisket ska 

åtgärder ej genomföras.  

Länsstyrelsen har möjlighet att besluta om utrotning av signalkräfta efter samråd 

med Havs- och vattenmyndigheten, det är även viktigt att vid ett sådant förfarande 

informera SVA och Jordbruksverket. Fler möjliga metoder för  utrotning av 

signalkräfta redovisas i ÅGP för flodkräfta (2008-2013) och kan bli aktuella om de 

bedöms nödvändiga för att stoppa vidare spridning av signalkräfta och kräftpest. 
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Figur 5. Vandringshinder för kräftor i Högsäterälven, Eda kommun. Foto: Tomas Jansson. 

Restaurera och upprätthålla livsmiljöer för flodkräftan 

I de sjöar/vattendrag där flodkräftbestånden har en negativ utveckling är det mycket 

viktigt att snabbt vidta åtgärder för att återskapa kräftans livsmiljöer.  

Kalkning  

Försurningen har tidigare varit en av de största orsakerna till flodkräftans minskning 

i länet. Sedan kalkningen startade under 1980-talet har många flodkräftbestånd 

återhämtat sig och idag finns det bra vattenkemiska förutsättningar i de vatten som 

hyser flodkräftor. Flodkräftans livsmiljöer bör även fortsättningsvis prioriteras vid 

bidragsgivning för kalkning av försurningsskadade vatten. 

Biologisk återställning  

Flodkräftan fungerar både som en indikator- och paraplyart som tydligt markerar 

när en miljöstörning drabbat en sjö/vattendrag. Detta innebär att åtgärder för att 

gynna flodkräftan också ofta kommer att gynna andra ovanliga eller hotade arter. 

De flesta kvarvarande mindre vattendrag med flodkräftor är i behov av biologisk 

återställning.  

Effekterna av flottledsrensningarna är fortfarande påfallande (Fig. 7). Stora stenar 

och block schaktades förr upp på land för att underlätta för flottningen. Detta 

resulterade i raka, smala och kraftigt forsande vattendrag med ensidiga bottnar. 

Flottningen har sedan länge upphört men effekterna kvarstår ännu. Kräftorna hittar 

man framförallt strandnära där stensamlingarna och resterna efter flottningen finns. 

Detta innebär att många kvadratmeter av vattendraget blir outnyttjat. Genom att 

återföra stor sten dämpas vattenhastigheten vilket får konsekvensen att vattendraget 

blir bredare. Fler kvadratmeter våt yta skapas och därmed större kräftförande yta.  I 

vissa vattendrag finns mycket goda förutsättningar att markant öka kräfttätheterna 

med biotopvårdsåtgärder. I sjöar gäller likaså att förbättra strandnära habitat som 
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påverkats av igenslamning och igenväxning. I de rinnande vatten där flodkräfta 

förekommer finns som regel öring, i vissa fall även flodpärlmussla. Projekt för 

biologisk återställning i rinnande vattendrag där flodkräftor förekommer bör 

prioriteras och med fördel samköras för att gynna alla tre arter.  

Återetablering och stödutplantering 

Tillstånd för utsättning eller förflyttning av flodkräfta kan inte beviljas i ett 

vattenområde där kräftpest förekommit under de senaste två åren (4§, FIFS 

2011:13). Riskerna för ny pestspridning bör alltid beaktas innan beslut om 

återintroduktion fattas. Det är viktigt att klarlägga orsaken till utbrottet eftersom det 

oftast är illegalt utplanterade signalkräftor som burit med sig pesten. Provfiske är en 

viktig del i detta arbete.  

Om man bedömer att det efter 2 år finns möjligheter till återetablering, bör 

utsättning av flodkräftor genomföras så snabbt som möjligt. I vatten med glesa 

flodkräftbestånd är risken större för illegal utplantering, framförallt om man haft ett 

historiskt bra bestånd. Om övriga förutsättningar finns, såsom bra vattenkemi, bra 

bottnar och livsmiljöer för kräftor samt att man bedömer att det finns en 

utvecklingspotential för ett fiskbart bestånd bör stödutplantering ske.  

Utsättningskräftor bör i möjligaste mån vara av lokal härstamning. 

 

  
Figur 7: Återställning av ett flottledsrensat vattendrag. Före och efter återställning med 

grävmaskin i Edsälven, Årjängs kommun. Foto: Bruno Sjöqvist 

 

Kunskapsinsamlande 

Inventera förekomst, utbredning och beståndsutveckling för 

flod- och signalkräfta 

För att uppdatera kunskapen om förekomsterna av flodkräftor i länet behöver 

provfisken genomföras. Att provfiska är också mycket viktigt i samband med 

återintroduktion av flodkräftor i en sjö/vattendrag. En satsning på 100 000-tals 

kronor kan snabbt gå till spillo om signalkräftor finns i eller i direkt anslutning till 

utsättningslokalen. Att provfiska är, förutom ryktesvägen, enda metoden för att följa 

signalkräftans utbredning. Ska man bevara flodkräftan måste man känna till 

signalkräftans utbredning.  

Utifrån resultat från provfisken utvärderas de praktiska åtgärder som genomförts. 

Regelbundna provfisken är också viktiga för att bedöma ett bestånds utveckling och 

variation och det kan ligga till grund för om det finns behov att reglera kräftfisket. 
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Figur 8. Elfiske efter flodkräftor i Edsälven, Årjängs kommun. Foto: Eva Nilsson. 

 

En elfiskemetod för att studera och kvantifiera ett kräftbestånd har nyligen 

utvecklats (Fig. 8). Vad gäller förekomst av flodkräftor måste informationen 

uppdateras löpande eftersom det kontinuerligt föreligger risk att ett objekt drabbats 

av kräftpest. 

Sjukdomsanalys  

Parasiten (Psorospermium haeckelii) påverkan på ett kräftbestånd är i stort sett 

okänd, men man kan inte utesluta att den är en bidragande orsak till att många 

flodkräftbestånd idag är mycket glesa. I svaga flodkräftbestånd kan det därför 

genomföras provtagningar för att undersöka om P. haeckelii förekommer och i 

vilken omfattning.  

Framtid och målsättning 

Målet med förvaltningsplanen och bevarandestrategin är att bevara och utveckla 

flodkräftasbestånden i länet. Fortfarande finns det mycket fina och bra bestånd med 

flodkräfta men det finns ett akut hot mot dessa så länge kräftpesten upprätthålls och 

sprids vidare. Förhoppningsvis kan en ökning av antalet välmående 

flodkräftbestånd minska intresset - och därmed risken - för illegala utsättningar av 

signalkräftor. Målsättningen på sikt är inte bara att bevara kvarvarande bestånd utan 

att öka antalet förekomster och återskapa ett hållbart flodkräftfiske i länet. 

 

Vid framtagandet av förvaltningsplanen har Tomas Jansson, Hushållningssällskapet 

i Värmland och länsfiskekonsulenter Pär Gustavsson och Jonas Andersson, 

kalkningshandläggare Jens Andersson och Sandra Woronin, miljöövervakare Urban 

Nyqvist och koordinator för Åtgärdsprogram för hotade arter Sven-Åke Berglind, 

Länsstyrelsen deltagit. Verksamhetschef Torben Ericson har fattat beslut i detta 

ärende. Koordinator för Åtgärdsprogram för hotade arter Karin Enfjäll har varit 

föredragande. 


