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Förord
I augusti 1907 kom en leverans med kräftor med båt från Finland. Vid ankomsten till Gamla stan visade det sig att kräftorna var döda så de stjälptes
i sjön. Detta skedde dessvärre i Riddarfjärden i Mälaren och därmed hade
kräftpesten kommit till Sverige. Från Riddarfjärden spreds pesten snabbt i
hela Mälaren och till Hjälmaren och sedan vidare till stora delar av syd- och
Mellansverige.
Sedan dess har kräftförekomsten i länets sjöar varit dynamisk. Fram till det
att signalkräftan börjades sättas ut i stor skala under 1970-talet så försvann
ﬂodkräftorna med återkommande pestutbrott för att däremellan uppträda
i mer eller mindre täta bestånd. Sedan signalkräftans införande kom
kräftpesten att permanentas i de sjöar där den sattes ut. Dynamiken kom att
förskjutas från upp och nedgångar i ﬂodkräftbestånden till övergångar från
ﬂodkräfta till signalkräfta.
Trots en hårdare lagstiftning gentemot utsättningar av signalkräfta pågår
detta fortfarande. För att hantera förändringarna är digitala underlag med
koppling till kartor ett bra redskap. För att åstadkomma sådana underlag
formulerade Länsstyrelsen 2002 ett projekt kallat ”Åtgärdsprogram för
bevarande av ﬂodkräftan i Stockholms län”. Finansiärer till projektet var
Landstingets miljövårdsfond, det statliga bidraget till ﬁskevård (43:11)
samt Länsstyrelsen. En viktig del av projektet var att digitalisera samtliga
förekomstdata för kräftor länet (inkluderat utsättningstillstånd) samt
anpassa data till GIS. Projektet har resulterat i att data idag ﬁnns tillgängliga
internt på Länsstyrelsen samt externt på Länsstyrelsen och Landstingets
gemensamma webbplats för digital kartinformation. En annan viktig del var
att informera berörda intressenter om situationen. I augusti 2003 hölls ett
seminarium vid Länsstyrelsen där resultaten från projektet presenterades.
Ett ytterliggare led i informationen är framtagandet av föreliggande rapport.
För att illustrera dynamiken i kräftförekomsten i länet har signalkräfta
under senare tid (vilket gör att de inte ﬁnns med i denna rapport)
påträffats i bland annat Bornsjön, Limmaren, Grindsjön i Muskån/
Hammerstaåns vattensystem samt i en av de två sjöar som heter Storsjön
i Loåns vattensystem. Det vill säga i fyra av de bästa kvarvarande större
sammanhängande områdena för ﬂodkräfta. Orsaken är illegala utsättningar
av signalkräfta.

Henrik C Andersson
Länsﬁskekonsulent
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Sammanfattning
I augusti 1907 kom en leverans med kräftor med båt från Finland. Vid
ankomsten till Gamla stan visade det sig att kräftorna var döda så de
stjälptes i sjön. Detta skedde dessvärre i Riddarfjärden i Mälaren och
därmed hade kräftpesten kommit till Sverige. Från Riddarfjärden spreds
pesten snabbt i hela Mälaren och till Hjälmaren och sedan vidare till stora
delar av Syd- och Mellansverige.
För att återskapa kräftﬁsket i sjöar och vattendrag där ﬂodkräftan slagits ut
har sedan 1960-talet signalkräfta inplanterats som ersättning. Signalkräftan
är under normala livsbetingelser resistent mot kräftpesten och kan därför
leva i sjöar och vattendrag som drabbats av kräftpest utan att själv angripas.
Signalkräftan är dock ofta bärare av kräftpesten vilket innebär att pesten blir
permanent i sjöar där signalkräftan planteras ut.
Länsstyrelsen genomförde 1996 en utredning om förekomst av kräftor
och kräftpest i Stockholms län. Sedan dess har situationen för ﬂodkräftan
drastiskt försämrats vilket motiverat en ny genomgång av länets sjöar. Den
nya sammanställningen, som genomfördes 2003, visar att antalet sjöar
med ﬂodkräfta har minskat från 134 till högst 102 och antalet sjöar med
signalkräfta har ökat från 99 till 150. Kräftpest har sedan 1996 konstaterats i
ytterligare 21 sjöar och totalt är cirka 107 sjöar i länet drabbade av kräftpest.
Huvudsyftet med detta arbetet har varit att konvertera gammalt datamaterial
till moderna GIS-anpassade system och därmed göra det mer lättillgängligt.
Materialet kommer även att fungera som underlag i Länsstyrelsens
arbete med att avsätta skyddsområden för ﬂodkräfta. I ett sådant område
kommer det bland annat att vara förbjudet att transportera och plantera
ut signalkräftor, och det kommer att ställas höga krav på desinﬁcering av
redskap och båtar som förs in i området.
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Summary
In August 1907, a shipment from Finland carrying live crayﬁsh arrived in
Stockholm. At arrival, it was discovered that all the crayﬁsh was dead, so
they were dumped into lake “Riddarfjärden” in the middle of Stockholm.
That is how the crayﬁsh plague fungus came Sweden. It rapidly spread into
neighbouring lakes and rivers, and subsequently to large parts of middle and
south Sweden.
In order to make it possible to yet again ﬁsh for crayﬁsh in the infected
waters, the signal crayﬁsh has been introduced as a substitute to the noble
crayﬁsh. Signal crayﬁsh is a different species of crayﬁsh that under normal
circumstances is resistant to crayﬁsh plague fungus, and therefore is able to
live and breed in waters infected by the disease. However, the signal crayﬁsh
often carries the crayﬁsh plague fungus with it, which means that crayﬁsh
plague fungus becomes permanent in the lakes where it now resides.
In 1996, the County Administrative Board investigated the situation in
regards to crayﬁsh and crayﬁsh plague fungus in the County of Stockholm.
After that, the situation for noble crayﬁsh deteriorated and another survey
of the county’s lakes was made in 2003. It showed that the number of lakes
where noble crayﬁsh still could be found had gone down from 134 to 102.
At the same time, the number of lakes where signal crayﬁsh could be found
had increased from 99 to 150. Since 1996, crayﬁsh plague fungus has spread
to another 21 lakes, which makes it a total of 107 of the county’s lakes that
are infected.
The main reason for these surveys was to convert old data into modern
databases that can be visualised through graphical interfaces, thereby
making the data more easily available and understandable. The data
will also serve as input for the County Administrative Boards decisions
regarding protected areas for the noble crayﬁsh. In such an area, it will be
prohibited to transport or introduce signal crayﬁsh, and there will be detailed
requirements for disinfection of boats and ﬁshing gear that are used.
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Inledning
Länsstyrelsen genomförde 1996 en utredning om förekomst av kräftor och
kräftpest i Stockholms län som resulterade i en rapport. Rapporten bygger
på uppgifter från Länsstyrelsens sjöregister och förfrågningar till kommuner
och i vissa fall ﬁskevårdsföreningar. I rapporten konstaterades att ﬂodkräfta
fanns i minst 134 och signalkräfta i 99 av länets totalt cirka 850 sjöar.
Indikationer på att förutsättningarna för ﬂodkräftans fortlevnad har
försämrats de senaste åren har föranlett länsstyrelsen att genomföra en ny
kartläggning av tillståndet i länet. Den nuvarande lagstiftningen kräver
tydligare riktlinjer för sökande av utsättningstillstånd för kräftor. Enligt
gällande lagstiftning får till exempel inte signalkräfta sättas ut i vatten där
den inte redan ﬁnns. Det ﬁnns också ett ökat intresse hos allmänheten,
kommuner, och andra organisationer att få kunskap om ﬂodkräftans
nuvarande situation. Därför är en viktig del för projektet att sprida materialet
och informationen om ﬂodkräftan till berörda parter. Rapporten är tänkt att
fungera som underlag vid prövning av ansökning om utsättningar av kräftor.
Projektet har utförts i samarbete med Fiskeriverket som har det nationella
ansvaret för bevarandet av ﬂodkräftan.
Flodkräfta (hanne)
Astacus astacus

Signalkräfta (hanne)
Pacifastacus leniusculus

Akvareller: Linda Nyman
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Historik och hotbild
Flodkräftan (Astacus astacus) anses vara en ursprunglig art i svensk fauna
och är, till skillnad från signalkräftan (Pacifastacus leniusculus), inte införd
till Sverige. Flodkräftan är sedan början av 1900-talet hotad av kräftpesten
som är en smittosam sjukdom orsakad av en parasitisk svamp
(Aphanomyces astaci). Sjukdomen är dödlig för ﬂodkräftan och sprids med
svampens sporer. Kräftpesten kom till Sverige 1907 (Mälaren). Sjukdomen
har sedan dess minskat antalet bestånd av ﬂodkräfta så kraftigt att den nu
anses vara utrotningshotad.
För att återskapa kräftﬁsket i sjöar och vattendrag där ﬂodkräftan slagits ut
har sedan 1960-talet signalkräfta inplanterats som ersättning. Signalkräftan
är under normala livsbetingelser resistent mot kräftpesten och kan därför
leva i sjöar och vattendrag som drabbats av kräftpest utan att själv angripas.
Signalkräftan är ofta bärare av kräftpesten och det har visat sig att den kan
föra smittan vidare till andra ej tidigare drabbade vattendrag.
Utsättningar av signalkräftor bedöms utgöra det största hotet mot ﬂodkräftan. Flodkräftan är också mycket känslig för lågt pH-värde och låg
kalciumhalt i vattnet Försurning anses därför vara det näst största hotet
mot ﬂodkräftan. Predation från ﬁsk och mink kan lokalt vara ett hot mot
bestånd av ﬂodkräfta. Det ﬁnns även ett antal andra sjukdomar förutom
kräftpesten som kan drabba arten. Dessa påverkar dock inte ﬂodkräftan
i samma utsträckning men kan infektera lokala bestånd. Övergödning av
sjöar är annat problem eftersom övergödning medför ökad sedimentation
som leder till att ﬂodkräftans möjlighet att hitta skyddande hålrum på botten
försämras. Förändringar av vattenstånd i sjöar och vattendrag kan också
påverka ﬂodkräftan negativt.
Hotet mot ﬂodkräftan anses idag vara så stort att arten klassiﬁcerats som
sårbar på Artdatabankens rödlista över hotade växter och djur. Hotkategorin
sårbar (VU, Vunerable) innebär att arten riskerar att dö ut i vilt tillstånd i ett
medellångt tidsperspektiv.
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Metodik
Uppgifter om förekomster och utsättningar är hämtade ur Länsstyrelsens
rapport 1997:07, Kräftor och kräftpest i Stockholms län 1996. Uppgifterna
har lagts in i databaser med koppling till ett geograﬁskt informationssystem,
GIS, och har sedan i de fall där det varit möjligt kompletterats med nya
uppgifter från kommuner, ﬁskeriverket och i vissa fall ﬁskevårdsföreningar.
Uppgifter om utsättningar är hämtade ur Länsstyrelsens utsättningsdatabas
som uppdaterats med mer detaljerade lägesuppgifter. Värt att nämna är att
några provﬁsken inte har genomförts i projektets regi och att rapporten utgör
en sammanställning av det nuvarande kunskapsläget samt inte är att betrakta
som en vetenskaplig rapport. Eftersom underlagsmaterialet delvis utgörs av
äldre uppgifter föreligger dock en viss osäkerhet kring det rådande läget i
länet.
Förekomst- och utsättningsuppgifter representeras i kartorna som punkter
vid aktuella vattendrags utloppskoordinater enligt SMHI. En punkt i kartan
representerar en eller ﬂera förekomster eller utsättningar i en sjö eller ett
vattendrag. Bakgrundskartorna i rapporten är publicerade med tillstånd av
Lantmäteriet (©Lantmäteriet, ur Allmänna kartor 2003). Materialet ﬁnns
tillgängligt dels som en tryckt rapport i Länsstyrelsens rapportserie och dels
i digital form på Länsstyrelsens hemsida.
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Preliminära skyddsområden
I Länsstyrelsens rapport utses 38 preliminära skyddsområden där det på
sikt ﬁnns möjlighet att bevara bestånden av ﬂodkräfta inom Stockholms län.
Länsstyrelsen saknar i dagsläget befogenhet att besluta om skyddsområden
men förhoppningen är att de preliminära skyddsområdena i praktiken
ska fungera som hinder mot att kräftpesten sprids. Enligt ett förslag
från ﬁskeriverket ska ändringar i ﬁskeförordningen kunna möjliggöra
bestämmelser som ger ett bättre skydd för ﬂodkräftan.
De preliminära skyddsområdena är baserade på SMHI´s delavrinningsområden och bildar funktionella avrinningsområden där förutsättningar
ﬁnns för att bevara ﬂodkräftan. De är också utformade med hänsyn till att
naturlig spridning av signalkräfta till vattendrag inom ett skyddsområde är
begränsad. Vissa av de skyddsområden som utses har inga kända bestånd
av ﬂodkräfta men har goda förutsättningar för eventuella utsättningar av
ﬂodkräfta. Inom de preliminära skyddsområden lämnas inga tillstånd för
utsättningar av signalkräfta. Endast tillstånd för utsättningar av ﬂodkräfta
kommer att beviljas.

Lagstiftning
I en remiss från Fiskeriverket 2003 föreslås ändringar i ﬁskeförordningen
som bland annat reglerar hanteringen och ﬁske av kräftor. Fiskeriverket
föreslår att Länsstyrelsen för att hindra spridningen av ﬂodkräfta får besluta
att ett visst område ska utgöra skyddsområde för ﬂodkräfta. Enligt förslaget
är det inom områden som skyddsförklarats förbjudet att saluhålla, sälja,
köpa eller transportera som inte härrör från området, använda ﬁsk som
betesﬁsk i annat vatten än det där den fångats samt använda ﬁskeredskap,
båtar, maskiner eller andra föremål som använts i vatten utanför området
utan föregående desinfektering.
I förslaget till ändring av förordningen föreslås också att det inom skyddsförklarat område ska vara tillåtet att fånga kräftor. Om förslaget om
ändring av ﬁskeförordningen antas så ökar möjligheterna att bevara ﬂodkräftan. Förslaget kommer inte att innebära några större förändringar för
allmänhetens ﬁske efter kräfta.
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Situationen i Stockholms län
Enligt Länsstyrelsens uppgdaterade uppgifter ﬁnns ﬂodkräfta i 102 och
signalkräfta i 150 av länets ca 850 sjöar. En jämförelse visar alltså att förekomsten av signalkräfta ökat markant och att förekomsten av ﬂodkräfta
minskat sedan 1996 (Fig. 1). En omständighet som bör beaktas är att vissa
förekomstuppgifter för ﬂodkräfta som redovisas i rapporten kan vara bestånd
som är svaga eller till och med redan har ersatts av signalkräfta.
Kräftpest har sedan 1996 konstaterats i ytterligare 21 sjöar och totalt är
cirka 107 sjöar i länet drabbade av kräftpest (Fig.2). I ﬂera fall har illegala utsättningar av signalkräfta ägt rum. Sedan 1996 har 79 tillstånd
lämnats för utsättningar av signalkräfta och 29 tillstånd för utsättningar av
ﬂodkräfta. Statliga bidrag för återintroduktion av ﬂodkräfta har delats ut till
ﬂera projekt. Försöken har dock hittills inte resulterat i ökade bestånd av
ﬂodkräfta på de platser där återintroduktionen skett. För varje preliminärt
skyddsområde som utses i rapporten föreslår Länsstyrelsen åtgärder för
bevarandet av ﬂodkräftan (Tab 1).

Figur 1. Antal sjöar med förekomst av ﬂod- och signalkräfta
1996 och 2003.
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Figur 2. Antal sjöar som
drabbats av kräftpest under
åren 1907-2003 (indelat i
tioårsperioder).
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Tabell 1. Sammanställning av preliminära skyddsområden med uppgift om antal sjöar med ﬂodkräfta, signalkräfta och kräftpest samt föreslagna åtgärder.
Skyddsområde

Antal sjöar med

Förslag till åtgärder

Flodkräfta

Signalkräfta

Kräftpest

1. Gråskaån

0

0

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

2. Skeboån

3

4

7

Endast utsättning av ﬂodkräfta
samt förhindra spridning av
signalkräfta.

3. Tulkaströmmen

3

0

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

4. Hålldammsån/Bornan

1

2

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

5. Igelsjön/Strödjan

1

1

9

Statuskontroll.

6. Norsjöbäcken

3

0

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

7. Långtögen

0

0

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

8. Fyrsjön, del av Norrtäljeån

1

0

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

9. Falken, del av Broströmmen

1

0

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

10. Limmaren

2

0

1

Fiskevårdande åtgärder.

11. Bergshamraån

3

4

3

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

12. Älggreten

1

0

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

13. Loån

6

0

7

Bidrag till Återintroduktion.

14. Skiren och Strömsjön

2

0

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

15. Trastsjön-SödersjönValsjön

0

0

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

16. Rönningesjön

1

0

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

17. Verkaån/Oxsundaån

1

4

0

Statuskontroll

18. Hävsjön, del av
Åkerströmmen

1

0

0

Tillsvidare endast utsättning av
ﬂodkräfta.

19. Ubby-Långsjön

1

0

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

20. Taxingeån

2

0

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.
Statuskontroll

21. Bränningeån

2

3

2

Förhindra spridning av
signalkräfta, endast utsättning
av ﬂodkräfta.

22. Kagghamraån-Malmsjön

1

1

0

Förhindra spridning av
signalkräfta, endast utsättning
av ﬂodkräfta.

23. Flaten

1

0

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.
Tabellen fortsätter på nästa sida
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24. Bornsjön

2

1

1

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

25. Älvestaån

0

0

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

26. Kagghamraån,
Uringegrenen, Lilla och
Stora Skogssjön

3

1

0

Förhindra spridning av
signalkräfta, endast utsättning
av ﬂodkräfta fortsättningsvis.

27. Muskån

0

0

2

Provﬁske och bidrag till
återutsättning.

28. Fitunaån

1

1

0

Fiskevårdande åtgärder,
Vandringshinder. Endast
utsättning av ﬂodkräfta.

29. Fjättersjön

1

0

0

Fiskevårdande åtgärder.

30. Träsksjöbäcken

1

0

0

Statuskontroll och
ﬁskevårdande åtgärder.
Tillsvidare endast utsättning av
ﬂodkräfta.

31. Vitsån

1

0

0

Fortsatt kalkning och provﬁske.

32. Vinåkersbäcken

0

0

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

33. Tjursjön-DjupträskHemträsk

0

3

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

34. Trosaån

6

2

2

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

35. Skillebyån

0

0

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

36. Åbyån

2

0

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

37. Norasjön

0

0

0

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

38. Skärgården

40

12

5

Endast utsättning av ﬂodkräfta.

Totalt inom
skyddsområden

94

39

39

Totalt i länet

102

150

107
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Förslag till övergripande åtgärder
* Verka för att hindra medveten spridning av signalkräfta till områden med
ﬂodkräfta.
* Verka för att hindra omedveten spridning av kräftpest via användning av
ﬁskeredskap, båtar och annan utrustning som använts i vattendrag med
signalkräfta.
* Förhindra torrläggning och minskat vattenstånd i områden med ﬂodkräfta.
* Motverka försurning av sjöar och vattendrag.
* Motverka övergödning av sjöar och vattendrag som hyser ﬂodkräfta.

Förslag till fortsatt arbete
-

Provﬁsken för att få bättre kunskap om förekomster av ﬂodkräfta i länet.
Informationsinsatser om ﬂodkräftans situation.
Fortsatt kalkning av försurningskänsliga sjöar.
Stöd för nyetablering av ﬂodkräfta genom ﬁskevårdsbidrag.

Litteratur
Faktablad Astacus astacus – ﬂodkräfta. Förf. Per-Erik Lingdell,
Artdatabanken, 2000-10-06. SLU 2000
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Remiss Beträffande ändringar i förordningen (1994: 1716) om ﬁsket,
vattenbruket och ﬁskerinäringen – skyddsområen för ﬂodkräfta,
Fiskeriverket, 2003.
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Skyddsområden
1. Gråskaån

Inga kända förekomster av ﬂod eller signalkräfta. Området kan vara
aktuellt för återintroduktion av ﬂodkräfta. Endast tillstånd för utsättning
av ﬂodkräfta lämnas fortsättningsvis. Inga tillstånd givna för utsättning av
signalkräfta.
2. Skeboån

Flodkräfta ﬁnns i Hansjön, Djupsjön och Kärven. Signalkräfta känd i
Norrsjön, Storsjön, Aspdalssjön, och Bysjön. Pest konstaterad i Bysjön
1964, Storsjön 1964, Aspdalssjön 1964, Norrsjön 1964, Närdingen 1975,
Fansjön 1964 och Sottern 1987. Tillstånd givet att utplantera signalkräfta
i Boksjön. Åtgärder bör vidtagas för att försöka hindra spridning av
signalkräfta från Bysjön och Storsjön till närliggande sjöar med ﬂodkräfta.
Inga utsättningar av signalkräfta tillåts fortsättningsvis.
3. Tulkaströmmen

Flodkräfta ﬁnns i Arnösjön, Masugnssjön och Utsundsjön. Inga tillstånd
givna för utsättningar.
4. Hålldammsån-Bornan

Flodkräfta ﬁnns i Bornan. Tillstånd givet för utsättning avsignalkräfta i
Trihörningen och Ältsjön.
5. Igelsjön-Strödjan

Flodkräfta ﬁnns i Igelsjön och signalkräfta ﬁnns i Rösjön. Tillstånd givet för
utplantering av signalkräfta i Rösjön. Kräftpest konstaterad 1989 i följande
sjöar: Ströjan, Igelsjön, Rösjön, Norrsjön, Östersjön, Lomsjön, Gåsvikssjön,
Mörtsjön, Högsjön. Statuskontroll bör genomföras i sjöar med kräftpest.
6. Norsjöbäcken

Flodkräfta ﬁnns i Grytsjön, Norsjön och Rådasjön. Inga tillstånd givna för
utsättningar.
7. Långtögen

Inga kända förekomster av ﬂod eller signalkräfta. Endast utsättning av
ﬂodkräfta tillåts fortsättningsvis.
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8. Fyrsjön, del av Norrtäljeåns avrinningsområde

Flodkräfta ﬁnns i Fyrsjön. Inga tillstånd till utsättningar givna. Endast
utsättning av ﬂodkräfta tillåts fortsättningsvis.
9. Falken, delar av Broströmmens avrinningsområde

Flodkräfta känd i sjön Falken. Inga tillstånd till utsättningar givna. Endast
utsättning av ﬂodkräfta tillåts fortsättningsvis.
10. Limmaren

Flodkräfta känd i Limmaren och Bosjön. Pest konstaterad 2003 i sjön
Limmaren med utlopp. Inga tillstånd givna för utsättningar. Området har
haft goda förutsättningar för bevarande av ﬂodkräftan. Fiskevårdande
åtgärder med inriktning mot bevarande av ﬂodkräftan föreslås.
11. Bergshamraån

Flodkräfta känd i Svulten, Malmsjön, och Björndalssjön. Signalkräfta
ﬁnns bland annat i Långsjön, Storsjön och blågården. Pest konstaterad i
Långsjön 1966, och Storsjön 1960. Tillstånd givet att utplantera signalkräfta
i anslutning till Bodalsån. Endast tillstånd till utsättning av ﬂodkräfta ges
fortsättningsvis.
12. Älggreten

Flodkräfta ﬁnns i Älggreten. Två tillstånd givna för utsättning av ﬂodkräfta i
Älggreten.
13. Loån

Flodkräfta känd sedan tidigare i Stora Harsjön, Tärnan, Lillsjön, Hersen,
Storsjön, Lill-Enaren och Stor-Enaren, Rumsättrasjön, Viren, Largen,
Losjön och Trehörningen. Inga tillstånd givna att utplantera signalkräfta.
Pest konstaterat i Loåns vattensystem år 2002 i sjöarna: Losjön, Viren,
Rumsättrasjön, Hersen, Exarbysjön, Storsjön och Lillsjön. Möjlighet ﬁnns
för återintroduktion av ﬂodkräfta i området. Endast tillstånd till utsättning
av ﬂodkräfta ges fortsättningsvis. Lämpligtvis ﬂyttning av ﬂodkräftor från
Largen till övriga sjöar. Dock tidigast 2005.
14. Skiren och Strömsjön

Flodkräfta ﬁnns i sjöarna Skiren och Strömsjön. Endast utsättning av
ﬂodkräfta tillåts fortsättningsvis.
15. Trastsjön-Södersjön-Valsjön

Flodkräfta tidigare känd i Trastsjön, Södersjön, Valsjön och Kvallen. Pest
har ej konstaterats i sjöarna. Provﬁsken under sommaren gav ingen fångs av
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varken ﬂod eller signalkräfta. Inga tillstånd givna till utsättningar. Möjlighet
kan ﬁnnas att återintroducera ﬂodkräfta i området.
16. Rönningesjön

Flodkräfta känd i Rönningesjön. Endast ett mindre bestånd kvar enligt Täby
kommun. Inga tillstånd till utsättnigar av signalkräfta ges fortsättningsvis.
17. Verkaån/Oxsundaån

Flodkräfta känd i Översjön. Status i sjöarna i området bör utredas genom
provﬁsken. Signalkräfta ﬁnns i Oxundasjön, Edssjön, Norrviken och i
Fysingen. Ny förekomst av signalkräfta har konstaterats i Vallentunasjön.
18. Hävsjön, del av Åkerströmmens avrinningsområde

Vid provﬁske sommaren 2003 konstaterades att ﬂodkräfta ﬁnns i Hävsjön.
Tillstånd för utsättning av ﬂodkräfta givet. Tillsvidare ges inga tillstånd för
utplantering av signalkräfta.
19. Ubby-Långsjön, del av Storån

Flodkräfta känd i Ubby-Långsjön. Inga tillstånd till utsättningar givna.
Endast tillstånd till utsättning av ﬂodkräfta ges fortsättningsvis.
20. Taxingeån

Flodkräfta känd i Mörtsjön, Ryssjön. Provﬁske i Ryssjön 2000 visade
att misstänkt utsättning av signalkräfta förekommit. Inga ﬂer tillstånd till
utsättningar av signalkräfta ges. Status i sjöar med ﬂodkräfta bör kontrolleras.
21. Bränningeån

Uppgifter om ﬂodkräfta i Aglasjön och Lillsjön. Signalkräfta ﬁnns i
Måsnaren, Lanaren och Saltskogsfjärden. Tillstånd för utplantering av
signalkräfta givet i Saltskogsfjärden. Tillstånd för utsättning av ﬂodkräfta har
givits i Lanaren. Illegala utsättningar av signalkräfta har skett i Måsnaren.
Pest konstaterad i Måsnaren och Lanaren 1995. Inga ﬂer tillstånd för
utsättning av signalkräfta ges. Lämpliga åtgärder för att motverka spridning
av signalkräfta från Lanaren och Måsnaren till Aglasjön.
22. Kagghamraån-Malmsjön

Flodkräfta ﬁnns i Brosjön. Tillstånd till utsättning av signalkräfta givet
i sjön Getryggen. Inga ﬂer tillstånd till utsättning av signalkräfta ges
fortsättningsvis. Förhindra spridning av signalkräfta till Brosjön.
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23. Flaten

Osäker uppgift om att ﬂodkräfta ﬁnns i sjön Flaten. Endast utsättning av
ﬂodkräfta fortsättningsvis.
24. Bornsjön

Flodkräfta känd sedan tidigare i Bornsjön och Tullan. Signalkräfta har
påträffats i Bornsjön 2002, oklart i vilken omfattning. Pest konstaterad i
Bornsjön 2002. Enligt uppgift från Södertälje kommun har bestånden av
ﬂodkräfta Psorospermium haeckeli i Bornsjön och Tullan. Osäker uppgift
om att ﬂodkräfta funnits i Bergsjön för 15 år sedan. Tillstånd givet till
utsättning av ﬂodkräfta.
25. Älvestaån

Inga kända förekomster av ﬂod eller signalkräfta. Endast tillstånd för
utsättning av ﬂodkräfta lämnas fortsättningsvis.
26. Kagghamraån, Uringegrenen inklusive Lilla och stora skogssjön

Flodkräfta ﬁnns i Kagghamraån (Uringegrenen), lilla och stora Skogssjön.
Signalkräfta känd i den norra grenen av kagghamraån. Om möjligt bör
åtgärder vidtagas för att hindra spridning av signalkräfta från Getaren och
nedanliggande vattendrag till området. Tillstånd att utplantera signalkräfta
ges ej fortsättningsvis.
27. Muskån

Flodkräfta fanns tidigare i Muskan och Grindsjön. Tillstånd att utplantera
ﬂodkräfta givet i Muskan. Pest konstaterad i Muskan 1998 och Grindsjön
1996 och nedåt i hela sjösystemet. Ett projekt för återintroduktion av
ﬂodkräfta startades 1998. Tillstånd för utsättning av signalkräfta har givits i
anslutnig till Hammerstaån. Provﬁske för att undersöka status i området bör
genomföras. Möjligheter ﬁnns för att erhålla bidrag för återintroduktion av
ﬂodkräfta inom området.
28. Fitunaån

Flodkräfta känd i Västra Styran som är en skyddsvärd lokal. Fiskevårdande
åtgärder är lämpligt i Västra Styran. Uppgifter om att signalkräfta ﬁnns i
Fitunaån. Reproduktion av signalkräfta konstaterad nedströms dammen i
norra Källsta. Lämpligt att upprätta hinder för spridning om möjligt. Inga
tidigare tillstånd för utplantering av signalkräfta givna. Nya tillstånd att
utplantera signalkräfta ges ej i området fortsättningsvis.

20

29. Fjättersjön

Flodkräfta känd i Fjättersjön. Området är lämpligt för ﬁskevårdande åtgärder. Inga tillstånd givna för utsättning av signal eller ﬂodkräfta. Endast
tillstånd för utsättning av ﬂodkräfta lämnas fortsättningsvis.
30. Träsksjöbäcken

Flodkräfta ﬁnns i Träsksjön. Tillstånd givna att sätta ut ﬂodkräfta och
signalkräfta i Träsksjön. Förekomsten bör utredas vidare samt följas upp
med ﬁskevårdande insatser med inriktning mot bevarande av ﬂodkräftan.
Inga tillstånd till utplantering av signalkräfta ges fortsättningsvis.
31. Vitsån

Flodkräfta ﬁnns i Öran som är en skyddsvärd lokal. Tillstånd för utsättning
av ﬂodkräfta har givits i anslutning till Östnorabäcken. Tillstånd för
utsättning av signalkräfta har givits i anslutning till Vitsån. Åtgärder som
föreslås är fortsatt kalkningsverksamhet och provﬁske.
32. Vinåkersbäcken

Inga kända förekomster av ﬂod eller signalkräfta. Endast tillstånd för
utsättning av ﬂodkräfta lämnas fortsättningsvis.
33. Tjursjön-Djupträsk-Hemträsk

Signalkräfta ﬁnns i Tjursjön och troligen även i Hemträsk. Trolig illegal
utsättning av signalkräfta i Tjursjön och Djupträsk. Endast utsättning av
ﬂodkräfta fortsättningsvis
34. Trosaån

Uppgifter om att ﬂodkräfta ﬁnns i Akaren, Trönsjön, Saltkällsjön, Mörtsjön,
Sjundasjön och Kvarnsjön. Signalkräfta ﬁnns i Långsjön och Saltkällsjön.
Tillstånd givna att sätta ut ﬂodkräfta i Trönsjön och Långsjön samt signalkräfta i Långsjön. Pest konstaterad i Långsjön 1988. Endast utsättning av
ﬂodkräfta fortsättningsvis.
35. Skillebyån

Inga kända förekomster av ﬂod eller signalkräfta. Endast tillstånd för
utsättning av ﬂodkräfta lämnas fortsättningsvis.
36. Åbyån

Flodkräfta känd i Sörsjön och Kyrksjön. Ingen pest konstaterad i området.
Hela området är skyddsvärt. Tillstånd för utsättning av ﬂodkräfta lämnat i
anslutning till Sörsjön. Inga tillstånd lämnas för utsättning av signalkräfta.
Endast tillstånd till utsättning av ﬂodkräfta ges fortsättningsvis.
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37. Norasjön

Inga kända förekomster av ﬂod eller signalkräfta. Endast tillstånd för
utsättning av ﬂodkräfta lämnas fortsättningsvis.
38. Skärgården inklusive samtliga öar inom Stockholms län

Skärgården avgränsas som ett eget skyddsområde. Länsstyrelsen har sedan
en längre tid inte lämnat några tillstånd till utsättningar av signalkräfta
i skärgården. Flodkräfta förekommer i cirka 40 sjöar och vattendrag
i skärgården medan signalkräfta ﬁnns i endast 12 sjöar. Kräftpest har
konstaterats i fem vattendrag. För skärgården kommer endast tillstånd för
utsättning av ﬂodkräfta lämnas fortsättningsvis.
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Naturminnen i Stockholms län, miljö- och planeringsavdelningen
Tillsyn av daglig verksamhet i Södertälje kommun 2004, socialavdelningen
Bedömning av skyddade grunda havsvikars naturvärden – Värmdö kommun,
miljö- och planeringsavdelningen
Förorenade områden – inventering av gasverk, ﬂygplatser, bilfragmentering, glasindustri och ackumulatorindustri i Stockholms län, miljö- och planeringsavdelningen
Socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn, socialavdelningen
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Vad ﬁnns längs stranden? – Inventeringsmetodik för stränder tillämpad på Tyresåns
sjösystem, miljö- och planeringsavdelningen
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planeringsavdelningen
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Individuell plan i Stockholms län – rapport från länsstyrelsens tillsyn 2004,
socialavdelningen
Rapport från sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2005, socialavdelningen
Samhällsekonomiska analyser i storstäder – vad behöver förbättras?, avdelningen för
regional utveckling
Läget i länet - bostadsmarknaden i Stockholms län 2005, socialavdelningen
Pilotprojektet för tillväxt med integrationsperspektiv i Stockholms län, avdelningen
för regional utveckling
Förorenade områden – inventering av kemtvättar i Stockholms län, miljö- och
planeringsavdelningen
Riksintresset Stockholms hamn, miljö- och planeringsavdelningen
Vattenväxter - en inventering i Bergshamraåns avrinningsområde, miljö- och
planeringsavdelningen
Stina IV - Länsstyrelsens arbete mot hedersrelaterat våld - juli 2004-juni 2005,
socialavdelningen
Utveckling av Länsstyrelsens folkhälsoarbete, socialavdelningen
Kartläggning av marina naturtyper - en pilotstudie i Stockholms län, miljö- och
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L

änsstyrelsen genomförde 1996 en utredning om förekomst av kräftor
och kräftpest i Stockholms län. Sedan dess har situationen för ﬂodkräftan
drastiskt försämrats vilket motiverat en ny genomgång av länets sjöar.
Den nya sammanställningen genomfördes 2003 och redovisas i denna rapport.
Sammanställningen visar att antalet sjöar med ﬂodkräfta har minskat från 134 till
högst 102 och antalet sjöar med signalkräfta har ökat från 99 till 150. Kräftpest
har sedan 1996 konstaterats i ytterligare 21 sjöar och totalt är cirka 107 sjöar i
länet drabbade av kräftpest.
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