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Omslagets framsida: Flodkräfta från Yasjön augusti 2002, hona, 125 mm.
Foto: Helen Ahlström
Omslagets baksida: Flodkräfta från sjön Yttern september 2003, hane, 152 mm.
Foto: Helen Ahlström
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Sammanfattning
Flodkräftan (Astacus astacus) som är en rödlistad art är hotad inom hela sitt naturliga
utbredningsområde i Sverige. Det är framförallt kräftpesten som står för det största
hotet då den kan slå ut hela flodkräftsbestånd om den når ett vattendrag.
Kräftpestsvampen sprids i huvudsak med den amerikanska signalkräftan
(Pacifastacus leniusculus) som breder ut sig allt mer över landet.
Under 2002 genomfördes ett provfiske i ett urval sjöar där man förväntade sig en
flodkräftsförekomst. Dessutom sammanställdes samtliga utsättningstillstånd som
tillsammans med provfisket skulle ge en bild över den totala kräftförekomsten i
Hallands län. Det visade sig att signalkräftan helt klart dominerar och ökar allt mer i
antal på bekostnad av flodkräftan. För att försöka bevara de få flodkräftslokaler som
trots allt finns har förslag till skyddsområden tagits fram. I Hallands län blev det
endast fem stycken och bara i tre av dessa bedöms flodkräftorna ha goda möjligheter
att klara sig på lång sikt.
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Inledning
Flodkräftan är en rödlistad art och klassas som hänsynskrävande. Fiskeriverket och
Naturvårdsverket tog 1998 fram "Åtgärdsprogram för bevarande av flodkräfta” i syfte
att långsiktigt bevara flodkräftan som art i Sverige. Därigenom har Länsstyrelsen fått i
uppdrag att göra en kartläggning av kräftförekomster i länet, vilket gäller både
signalkräftor och flodkräftor. Med anledning av detta genomfördes ett
inventeringsprovfiske under 2002 i ett begränsat antal sjöar i Hallands län. Då var det
framförallt flodkräftsförekomster som var intressanta och provfisket inriktade sig mot
lämpliga flodkräftsvatten, det vill säga vatten där flodkräftan skulle kunna fortleva på
lång sikt. De sjöar som valdes ut för provfisket var antingen sjöar där Länsstyrelsen
har gett tillstånd för utsättning av flodkräfta och förekomsten numera var osäker, eller
sjöar där man har obekräftade uppgifter på att det finns eller har funnits flodkräftor.
Utöver provfisket har samtliga utsättningstillstånd för signal- och flodkräftor som
länsstyrelsen har gett sedan 1979 koordinatsatts och sammanförts i en digital karta.
Detta för att få en mer övergripande bild över kräftsituationen i länet. Därtill kommer
alla uppgifter om kräftförekomster som är baserade på de årliga elfiskena i
vattendrag samt på muntliga bekräftelser. Från denna kartan har sedan
kräftförekomster i sjöar och vattendrag lyfts ut och finns redovisade i en separat
karta. Det ger en bättre uppfattning om hur kräftförekomsterna i ”naturliga” vatten i
Hallands län ser ut.
Flodkräftan (Astacus astacus) är hotad inom större delen av sitt naturliga
utbredningsområde i Sverige (Jönköpings län). Det är framförallt kräftpesten som står
för det största hotet då den kan slå ut hela bestånd av flodkräftor om den når ett
vattendrag. Spridningen av kräftpestsvampen (Aphanomyces astaci) sker framförallt
med den amerikanska signalkräftan (Pacifastacus leniusculus). Kräftpestsvampen
förekommer som parasit hos så gott som alla signalkräftspopulationer. Då
signalkräftan under lång tid har samexisterat med kräftpestsvampen har den
utvecklat ett normalt parasit/värd förhållande som innebär att pesten bara
undantagsvis dödar sin värd. Försurningen är det allvarligaste miljöhotet för
flodkräftans fortlevnad och redan då pH-värdet sjunker under 6 påverkas
kräftbeståndens täthet. Det är främst de yngsta stadierna i livscykeln som
påverkas(Järvi m fl 1998).

Syfte
Rapporten syftar till att få en bild över kräftsituationen i Hallands län samt att ge
förslag på skyddsområden för att långsiktigt bevara flodkräftan. Inom ett preliminärt
skyddsområde bör inga tillstånd för utsättning av signalkräfta godkännas.
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Material och metod
För provfisket användes Fiskeriverkets ”Kräftprovfiske i sjöar och vattendrag” samt
Naturvårdsverkets ”Handbok för miljöövervakning”. Då det i första hand var ett
inventeringsprovfiske som genomfördes användes 50 mjärdar i de flesta av sjöarna
oavsett sjöns storlek.
De 50 mjärdarna som användes vid provfisket var hopfällbara cylindermjärdar med
en maskstorlek på 13 mm och två ingångar. Fem mjärdar länkades ihop på en lina
med tio meters mellanrum. På kartorna där placeringen av mjärdarna är inritade
representeras varje lina av en linje med en sifferbeteckning. I den ena änden av
linjen står det dessutom en stor bokstav som anger att den första mjärden, det vill
säga A, finns i den änden av linan och följs sedan av mjärde B, C, D och E. I
fångsttabellen är det sedan angivet i vilken mjärde kräftorna fångades samt hur
många. Till exempel 2 stycken i 3E, då var det två kräftor i den sista mjärden på lina
3. Se bilaga 2-10
På kartan:
A _______
1

I verkligheten à

Mjärde: A
B C D E
x-----x-----x-----x-----x
Lina:
1
40 m

Dessutom användes i ett par av sjöarna några extramjärdar i varierande modeller.
Några av dessa länkades ihop enligt ovan medan andra placerades ut var för sig. Ett
vattendrag provfiskades och då användes tre stycken mjärdar som lades ut en och
en. Samtliga mjärdar som placerades enskilt markerades på kartan med en liten
bokstav.
Då syftet med provfisket i första hand var att konstatera om det fanns några kräftor
eller ej så placerades mjärdarna ut på troliga kräftlokaler. Det vill säga antingen där
man tidigare har fått fångster eller där bottenmiljö och djup verkade lämpligt. Som
bete i mjärdarna användes i huvudsak fryst mört som placerades i betesboxar, en i
varje mjärde.
Provfisket skedde under augusti och september då kräftorna är aktiva men varken
byter skal, bär på rom eller har hunnit komma in i parningssäsongen ännu. Mjärdarna
placerades ut med båt vid 18.00-tiden på kvällen och vitjades sedan på morgonen
dagen efter, med start vid 07.00-08.00 tiden. Då mjärdarna vittjades noterades
antalet kräftor i varje mjärde och därefter studerades de noggrannare på land. Då
mättes längden med 1 mm noggrannhet från pannspetsen till mittersta stjärtfliken.
Dessutom bestämdes art, kön, skalfas samt eventuella skador.
För att förhindra smittspridning av eventuell kräftpest fick såväl mjärdarna som
betesboxarna och övrig utrustning soltorka ordentligt innan de placerades ut i nästa
sjö eller vattendrag.

För bestämningen av de preliminära skyddsområdenas storlek användes
delavrinningsområden i samtliga fall.
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Teori
Geografisk utbredning och klimatpåverkan
Flodkräftans ursprungliga utbredningsområde omfattade hela Nord- och
Centraleuropa utom Storbritannien. Då kräftor har en dålig förmåga att sprida sig
mellan olika vattensystem. I Sverige har vattendragen övervägande öst- västlig
riktning och har därmed tillsammans med klimatet begränsat flodkräftans utbredning.
Gränsen gick tidigare genom mellersta Värmland via sydöstra Dalarna till södra
Hälsingland. Under senare år har gränsen utvidgats till att även omfatta ett område
längs Norrlandskusten och ända upp till finska gränsen då inplanteringar av
flodkräftor har varit omfattande (Järvi m fl 1998).
Flodkräftan kräver att vattnet under tre månader håller en medeldygnstemperatur på
15°C för att kunna fortplanta sig och få ett självreproducerande bestånd. Kläckningen
av rommen sker senare i norra Sverige än i södra och samtidigt kommer hösten
tidigare i norr än i söder. Detta begränsar tiden för födosök för kräftyngeln och
överlevnaden blir betydligt lägre i norra Sverige än i södra (Järvi m fl 1998).

Tillväxt
Tillväxthastigheten hos kräftor beror framförallt på vattnets temperatur och kvalitet,
näringstillgång och konkurrens från andra kräftor. Både tillväxthastigheten och
reproduktionsförmågan gynnas av varmt vatten, god näringstillgång och ett pH-värde
över 6 (Schröder 2003). Att signalkräftan växer snabbare än flodkräftan har visat sig
vara en sanning med modifikation. Det har påståtts att signalkräftan kan nå en storlek
av 9 cm redan efter 2-3 somrar i södra Sverige medan det skulle ta 5-8 somrar för
flodkräftan. Detta resultat grundar sig på en studie som har gjorts genom en
jämförelse mellan ett tätt och sedan länge etablerat flodkräftsbestånd och en
nyetablering av signalkräfta i en damm som har stått tom i flera år (Edsman 2003).
Vid senare undersökningar på Gotland har det visat sig att även flodkräftor kan
uppnå en storlek av 9 cm på tre somrar, vilket visar på en likartad tillväxtshastighet
som signalkräftor vid gynnsamma förhållanden. Längden för treåriga individer
varierar för flodkräftan mellan 70-120 mm och för signalkräftan mellan 58-122 mm
(Schröder 2003).

Livscykel och fortplantning
Kräftor är nattaktiva och vid skymningen ger de sig ut på jakt, för att sen dra sig
tillbaka framåt gryningen. På dagarna sitter de och trycker, var och en för sig, i sin
håla eller grotta som de försvarar mot eventuella inkräktare.
Då kräftor är växelvarma varierar deras aktivitet med vattentemperaturen. De är
aktivast under sensommaren då parningen äger rum. Under vintern då vattnet kyls av
går de ner på lågvarv för att fram i mars åter öka aktiviteten.
Kräfthanar blir könsmogna efter 2-3 somrar då de är ca 6-7 cm långa. Honorna blir
könsmogna vid en längd av 7-8 cm och är då ca 3-4 somrar gamla. En kräfthona
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parar sig inte varje år utan bara då de yttre förhållandena är gynnsamma. Generellt
så parar sig de flesta honor varje år i varma och näringsrika vatten medan de i kalla
och näringsfattiga vatten kanske bara parar sig vart tredje år.
Parningen äger rum då vattentemperaturen sjunker (till ca +10°C) i slutet av
september och under oktober. Under oktober-december läggs rommen, cirka 3-6
veckor efter parningen. Utvecklingen av rommen tar 7-8 månader och honan bär
därmed på sin rom fram till nästa sommar. Vanligtvis kläcks ynglen i slutet av juni
men kläckningen kan fördröjas vid en kall sommar. Då ynglet kläcks är det 8-9 mm
långt och ser ut som en minikräfta. Den nykläckta ungen klamrar sig fast hos
mamman under 7-12 dygn då den ömsar skal för första gången och växer till ca 1112 mm. De håller sig i närheten av modern ytterligare 2-3 veckor och genomgår då
den andra skalömsningen och har nu blivit ca 12-14 mm stora och mer självständiga.
Kräftorna byter bara skal under den varma årstiden och ett skalbyte sker 4-7 gånger
under första sommaren men bara 1-3 gånger då de är fullvuxna. En kräfta som är 9
cm lång har bytt skal ett 20-tal gånger (Järvi m fl 1998).
Av 1000 ägg kläcks cirka 500. Mindre än 25 yngel bli vuxna och bara 5-10 yngel blir
könsmogna, endast någon enstaka kräfta blir mer än 20 år (Schröder 2003).

Vattenkvalitet
Flodkräftor trivs bäst i syrerikt vatten och vattnet ska helst innehålla minst fem
milligram syre per liter vatten under den varma årstiden.
Kräftan trivs inte i surt vatten och förekommer i princip inte alls om vattnet understiger
ett pH-värde på 6,0. Helst bör pH-värdet alltid ligga mellan 7 och 8. Vattnets
alkalinitet bör alltid vara minst 0,1 mekv/l. Kalciumkoncentrationen ska helst vara hög
för att kräftornas skal ska hårdna snabbt och bör ligga över 4 mg kalcium per liter,
och gärna ännu högre. Dessutom bör järnhalten inte överstiga 0,5 mg per liter (Järvi
m fl 1998).
Kräftan är mycket känslig för vattenföroreningar och försvinner från de områden som
påverkas av industriella och kommunala avlopp. Miljögifterna är värst men även
årensningar och andra vattenarbeten som grumlar vattnet påverkar kräftan mycket
negativt

Botten
Kräftor trivs bäst på fasta stenstränder och bottnar som är lämpliga för grävning.
Kräftor är nämligen skickliga grävare och kan gräva gångar som kan bli en meter
långa. I sjöar håller kräftorna vanligtvis till på ett djup mellan 0,5 och 3 meter och det
är alltså denna zon som är avgörande för om kräftan ska trivas i vattnet eller inte. I
rinnande vatten däremot finns ofta kräftorna på 15 - 20 cm djup (Järvi m fl 1998).
Rötter och grenar utmed strandkanten utgör bra skyddsplatser för kräftorna.
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Konkurrens
Ålen tillhör kräftans värsta fiender och en ål tar sig lätt in i en vuxen kräftas håla,
även om denna inte drar sig för att anfalla. För de mindre kräftorna är abborren som
är det största hotet, och för de allra minsta kräftorna kan större vatteninsekter och
insektslarver vara ett stort hot. Det finns också däggdjur som hotar kräftorna som till
exempel; mink, utter, räv och vattensork där minken klart utgör det största hotet.
Även en del fåglar äter kräftor. Kräftorna är dessutom kannibaler och drar sig inte för
att äta en artfrände som håller på att byta skal. De honor som inte haft någon rom
under året äter gärna andra honors yngel. En viss tid efter kläckningen kan honor
även äta sina egna ungar eller ännu hellre, andras.
Kräftor är omnivorer, det vill säga allätare, men under sina första levnadsår är de i
huvudsak animalisk föda som gäller för att sen övergå till vegetabilisk. Däremot
föredrar även vuxna kräftor animalisk föda om det finns tillgängligt men annars håller
de till godo med vegetabilisk föda (Järvi m fl 1998).

Kräftpest
Kräftpesten kom till Sverige via Finland 1907 och drabbade först Mälaren och
Hjälmaren. Sedan dess har det skett pestutbrott i Sverige under perioder och 1990
hade 90% av de inhemska flodkräftsbestånden slagits ur (Schröder 2003).
Kräftpesten (Aphanomyces astaci) orsakas av en svamp som växer inne i kräftans
skal och kropp. En pestsmittad kräfta dör inom ett par veckor. Den dör snabbare om
vattnet är varmt och långsammare om vattnet är kallt (Schröder 2003). Kräftpesten
sprider sig genom att bilda zoosporer som sprids med vattenströmmar, djur och
människor. Om denna spor inte träffar på någon kräfta inom några dagar så dör den.
Då en kräfta drabbas av kräftpest blir den slö och går med en styltig gång med
stjärten nedvikt under sig. Den ramlar lätt och kan vara i rörelser även mitt på dagen.
Detta sker som en följd av förändringar på nervsystemet. Ibland kan man hos en
flodkräfta se gulaktiga fläckar i det tunna skalet på extremitetslederna och under
stjärten som kan tyda på kräftpest men det kan också vara andra svamp- eller
mögelangrepp. För att kunna säkerställa om det är kräftpest det rör sig om krävs en
mikroskopisk examination eller att man odlar svampen i laboratorium (Järvi m fl
1998). Alla kräftpestutbrott som har analyserats av Kräfthälsan har orsakats av den
stam av kräftpest som signalkräftan bär på (Kennet Söderhäll). En analys av kräftor
som misstänks ha drabbats av kräftpest är kostnadsfri och utförs av Sveriges
Veterinärmedicinska Anstalt.
Samtidigt som signalkräftan har god motståndskraft mot kräftpest bär den på pesten
och kan således vara en smittspridare av kräftpest till flodkräftsvatten. Det är främst
då immunförsvaret är nedsatt som även signalkräftan dör av pesten.
Smittspridningen sker framförallt nedströms ett vatten eftersom zoosporerna är för
små för att aktivt kunna simma några längre sträckor men kan däremot föras med
vattenströmmar neråt i systemet (Järvi m fl 1998). Den vanligaste spridningen av
kräftpest sker med människan genom flyttning av pestsmittade kräftor eller redskap
från ett vatten till ett annat. Kräftpest kan i princip även spridas med fåglar, fiskar och
däggdjur (Schröder 2003).
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Fiskeristyrelsen gav tillstånd till mer omfattande utsättningar av signalkräftor i Sverige
från och med 1969. Då var tanken att signalkräftan skulle ersätta flodkräftan i de
vatten som drabbats av kräftpest (Schröder 2003). Nackdelen med att signalkräftan
har införts till Sverige är framförallt att den alltid är att betrakta som bärare av
kräftpest vilket har haft, och har, en förödande effekt på den inhemska flodkräftan.
Dessutom har flodkräfta ett högt kulturvärde och marknadspriset för flodkräftan är
dubbelt så högt som för signalkräftan (Edsman 2003).
Nuvarande praxis hos länsstyrelsen har varit att först efter konstaterad
kräftpestsmitta förklara ett område som pestsmittad. Nuvarande regelverk kan dock
komma att ändras så att de regler som gäller för ett pestförklarat område även kan
komma att gälla i förebyggande syfte innan ett område har smittats av kräftpest.
Detta för att ge större möjligheter att skydda kvarvarande bestånd av flodkräftor.
Det finns även andra typer av kräftsjukdomar som till exempel brandfläcksjuka,
porslinssjuka och Psorospermium haeckeli, men dessa är inte lika allvarliga för
flodkräftan som kräftpesten är.
För att förhindra spridning av kräftpest är det viktigt att man desinfekterar
fiskeredskap. Några desinfekteringsmetoder är:
1.
2.
3.
4.

Kokning av föremål i minst 5 minuter.
Tvättning av föremål i T-röd under minst 20 minuter.
Frysning av föremål under –10°C i minst ett dygn.
Torkning till fullständig torrhet:
• Stora föremål i bastu i 60-80°C under minst 5 timmar.
• Mindre föremål i bastu i 60-80°C under minst 1 timme.
• Soltorka.
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Resultat och kommentar
1. Yasjön
Koordinater: 133827:630165
Vattensystem: 100 Fylleån
Kommun: Halmstad
Antal mjärdar: 84 stycken
I Yasjön sattes det ut 1680 stycken flodkräftor 1994 och ytterligare 2000 under 1995.
Provfiske har utförts av medlemmarna i fiskevårdsområdet ett par gånger sedan
utsättningarna utan någon fångst. 1999 provfiskade länsstyrelsen med 32 mjärdar
och inte heller då fångades några kräftor. År 2002 genomfördes ett nytt provfiske och
84 mjärdar placerades ut på kvällen den 27/8 och vittjades på morgonen därpå.
Fångsten blev då en flodkräfta och några abborrar. Bilaga 5.

Fångst (st)
1
1

Flodkräftor, totalt
Flodkräftor, hanar
Flodkräftor, honor

Medellängd (mm)
125
125

Längdintervall (mm)
125
125

Tabell 1. Fångstresultat i Yasjön.
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1
pH
Alkalinitet

0,9
0,8

6

pH

0,7
5

0,6

4

0,5

3

0,4
0,3

2

0,2

2003-03-11

2002-03-04

2001-03-01

2000-03-01

1999-03-04

1998-10-26

1997-11-24

1996-11-11

1995-11-16

1994-11-03

1993-10-28

1992-11-10

1991-11-06

1990-03-07

1989-03-07

1988-03-02

1987-05-07

1986-05-15

1985-05-22

1984-05-24

1977-01-26

1976-11-23

1976-08-26

1976-06-30

0

1976-03-30

0,1

0

1976-01-21

1

Alkalinitet (mekv/l)
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Figur 1. pH- och alkalinitetvärden i Yasjön.

Hotbild och rekommendationer
Med tanke på det antal flodkräftor som har satts ut borde fångsten ha blivit fler än en
enda kräfta. Det verkar som om sjön inte är något lämpligt kräftvatten. Det kan bero
på konkurrens av den rikliga abborrförekomsten eller att det fanns rikligt med
organiskt material på den annars stenrika botten. Dessutom sjunker sjöns pH-värde
och alkaliniteten ner under, för kräftor, lämpliga nivåer. Värdena är låga på våren
som är den mest kritiska perioden för kräftorna. Det kan då ha en stor inverkan på
reproduktionen. Då det verkar vara flera olika faktorer i sjön som har en negativ effekt
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på kräftorna är det inte någon större idé att sätta ut nya kräftor eller att skapa ett
skyddsområde runt Yasjön. Det finns dock inget som tyder på att sjön har drabbats
av kräftpest utan det verkar vara andra orsaker som gör att kräftorna inte trivs i sjön.

2. Ältasjön
Koordinater: 133673:630161
Vattensystem: 100 Fylleån
Kommun: Halmstad
Antal mjärdar: 48 stycken
Inga kräftor fångade.

pH
Alkalinitet

0,9
0,7
0,5
0,3
0,1

Alkalinitet (mekv/l)

1,1

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2002-11-04

2001-10-17

2000-11-01

1999-11-03

1998-11-09

1998-02-23

1997-02-06

1996-02-12

1995-02-27

1994-01-25

1993-02-25

1992-03-09

1991-03-11

1990-03-07

1989-03-08

1988-03-02

1987-05-07

1986-05-15

1985-05-22

-0,1
1984-08-06

pH

Under 1995 sattes det ut 1000 flodkräftor i Ältasjön. Fiskevårdsområdets medlemmar
har genomfört provfisken utan resultat sedan utsättningen. Ej heller vid provfisket
2002 fångades några kräftor. Då placerades 48 mjärdar ut på kvällen den 28/8 och
vittjades på morgonen därpå. Bilaga 6.

Figur 2. pH- och alkalinitetvärden i Ältasjön.

Hotbild och rekommendationer
För Ältasjön råder det liknande förhållande som för Yasjön. Det vill säga att pHvärdet och alkaltinteten sjunker under lämpliga nivåer under våren, men har dock
varit bättre de senaste åren. Även i Ältasjön finns det gott om abborrar och mycket
organiskt material på bottnen. Det är förvisso mycket stenar i olika storlekar på botten
men mellan stenarna ligger det rikligt med dött organiskt material. Inte heller här finns
det några tecken på att sjön skulle ha drabbats av kräftpest utan det verkar snarare
som om det beror på övriga faktorer i sjön som har gjort att kräftorna inte har trivts
här heller. Därmed verkar det inte heller här vara någon idé att sätta ut nya flodkräftor
i sjön eller att skapa ett skyddsområde runt Ältasjön.
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3. Yakalven
Koordinater: 133636:630026
Vattensystem: 100 Fylleån
Kommun: Halmstad
Antal mjärdar: 48 stycken
Inga kräftor fångade.

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2002-11-04

2001-10-17

2000-11-01
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1998-11-09

1997-11-24

1995-11-16

1994-11-03

1993-10-28

1992-11-10

1991-11-06

1990-03-07

1989-03-07

1988-03-02

1987-05-07

1986-05-15

1985-05-22

pH
Alkalinitet

Alkalinitet (mekv/l)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1984-05-24

pH

Under 1995 sattes det ut 1000 flodkräftor i Yakalven. Fiskevårdsområdets
medlemmar har genomfört provfisken utan resultat. Ej heller vid provfisket 2002
fångades några kräftor. Då placerades 36 mjärdar ut på kvällen den 28/8 och
vittjades på morgonen därpå. Bilaga 6.

Figur 3. pH- och alkalinitetvärden i Yakalven.

Hotbild och rekommendationer
Även för Yakalven råder det liknande förhållanden som för Yasjön och Ältasjön. Här
ligger pH-värdet ännu lägre på våren än för det båda andra sjöarna. Det finns heller
inga tecken i Yakalven som tyder på att sjön skulle ha varit drabbad av kräftpest utan
det verkar även här bero på andra faktorer att kräftorna inte verkar finnas kvar. Därför
verkar det även i Yakalven vara lönlöst att plantera ut nya flodkräftor eller att skapa
ett hållbart skyddsområde runt sjön.

4. Rangen
Koordinater: 135732:631351
Vattensystem: 101 Nissan
Kommun: Hylte
Antal mjärdar: 50 stycken
Inga kräftor fångade.
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pH
Alkalinitet

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Alklinitet (mekv/l)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1982-09-16
1983-02-23
1983-06-16
1983-10-06
1983-12-07
1984-03-16
1984-05-10
1985-04-18
1986-05-12
1987-05-12
1988-03-04
1989-03-02
1990-02-12
1991-11-13
1992-10-26
1993-10-26
1994-11-14
1995-11-01
1997-02-20
1998-03-09
1999-03-25
2000-03-16
2001-03-20
2002-03-25
2003-03-25

pH

Enligt muntliga uppgifter har det fångats enstaka flodkräftor de senare åren i Rangen
men vid provfisket 2002 fångades det inga. Då placerades 50 mjärdar ut på kvällen
den 5/9 som vittjades morgonen därpå. Bilaga 3.

Figur 4. pH- och alkalinitetvärden i Rangen.

Hotbild och rekommendationer
Det har tidigare funnits, och finns kanske fortfarande, flodkräftor i Rangen. Det finns
inget som tyder på att sjön har varit drabbad av kräftpest och i en bäck som rinner
från norra delen av Rangen till sjön Fjällen finns det idag gott om flodkräftor. I Fjällen
finns det dock signalkräftor. PH-värdet har endast under ett fåtal gånger de senaste
åren sjunkit under 6,0 och även alkaliniteten har varit någorlunda stabil. Det största
hotet kommer troligtvis från ett tillrinnande flöde på Rangens östra sida. Den bäcken
mynnar i sjön Unnen som enligt obekräftade uppgifter kan ha ett signalkräftsbestånd.

Skyddsområde
Rangen skulle kunna ingå i ett skyddsområde tillsammans med Yasjön, Nejsjön och
bäcken mellan Rangen och Fjällen som idag hyser flodkräftor. Dessa sjöar står i
förbindelse med varandra men även med Unnen, som eventuellt har signalkräftor,
och Fjällen som har ett bestånd av signalkräftor. Det blir nog svårt att bevara
flodkräftorna i ett längre perspektiv men så länge det finns flodkräftor kvar i någon av
sjöarna kommer inga utsättningar av signalkräftor att godkännas inom området. Se
bilaga 1, skyddsområde 4.

5. Bäcken mellan Rangen och Fjällen
Koordinater:1356614:6313151
Vattensystem: 101 Nissan
Kommun: Hylte
Antal mjärdar: 3 stycken
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I bäcken mellan Rangen och Fjällen placerades tre mjärdar ut på kvällen den 11/9
och vittjades på morgonen därpå. Fångsten blev åtta flodkräftor men här användes
mjärdar med större maskstorlek och ett par kräftor ramlade ur mjärdarna när dessa
lyftes upp. Dessutom var en mjärde tom men betet var helt uppätet så troligtvis finns
det betydligt fler kräftor här än vad fångstresultatet visar.
Fångst (st)
Medellängd (mm)
Längdintervall
(mm)
Flodkräftor, totalt
8
104,0
94-124
Flodkräftor, hanar
7
105,0
94-124
Flodkräftor, honor
1
97,0
97
Tabell 2. Fångstresultat i bäcken mellan Rangen och Fjällen.

Hotbild och rekommendationer
Bäcken rinner från Rangen och sen vidare till Fjällen. Vid 2002-års provfiske
fångades det signalkräftor i Fjällen och dessa utgör det största hotet mot bäckens
flodkräftor. Det visade sig dock att den delen av bäcken som är närmst Fjällen var
ogynnsam för kräftor då den rann genom en mosse med dyig mjukbotten och mycket
vass och vegetation utmed strandkanten. I denna delen (den södra) av Fjällen
fångades heller inga kräftor utan fångsten var koncentrerad till den västra delen av
sjön. Då det inte finns något utsättningstillstånd för signalkräftor i Fjällen rör det sig
om en illegal utplantering.

Skyddsområde
Även denna bäck skulle kunna ingå i ett skyddsområde tillsammans med Rangen,
Yasjön och Nejsjön. Ett längsiktligt bevarande är svårt eftersom sjöarnas hotas av
signalkräftsbestånd från två håll, men här skulle i alla fall inte godkännas några
utsättningar av signalkräftor så länge det finns flodkräftor kvar i området. Se bilaga 1,
skyddsområde 4.

6. Fjällen
Koordinater: 135527:631638
Vattensystem: 101 Nissan
Kommun: Hylte
Antal mjärdar: 50 stycken.
Då Fjällen har förbindelse med Rangen via en bäck som hyser flodkräftor fanns det
förhoppningar om att det skulle finnas kräftor även i Fjällen. Det visade sig finnas
kräftor men det var signalkräftor och inte flodkräftor som fångades. 50 mjärdar
placerades ut på kvällen den 11/9 och vittjades på morgonen därpå och fångsten
blev då fyra signalkräftor. Bilaga 2.

Signalkräftor, totalt
Signalkräftor, hanar
Signalkräftor, honor

Fångst (st)
4
4

Medellängd (mm)
93,5
93,5

Längdintervall (mm)
86-108
86-108

Tabell 3. Fångstresultat Fjällen.
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0,4
pH
Alkalinitet

pH

0,3
0,2
0,1

Alklinitet (mekv/l)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2002-11-19

2001-11-28

2000-11-23

1999-11-17

1998-11-12

1997-12-01

1995-11-01

1994-11-14

1993-10-26

1992-10-26

1991-11-13

1989-11-07

1988-11-09

1987-11-10

1986-11-11

1985-11-05

1984-11-27

1984-04-10

1984-01-11

1983-11-11

1983-07-21

1983-04-07

1982-12-08

0

Figur 5. pH- och alkalinitetvärden i Fjällen.

Hotbild och rekommendationer
Då det redan finns signalkräftor i Fjällen är sjön ointressant ur flodkräftssynpunkt.
Sjön har annars ett pH-värde över 6,0 och alkaliniteten har för det mesta legat på ett
värde över 0,1. Det tillsammans med vissa strandsträckor med hårdbotten bidrar till
att kräftorna nog kan trivas i sjön, även om det nu tyvärr är signalkräftor.

7. Unnen
Koordinater: 136285:630956
Vattensystem: 98 Lagan
Kommun: Hylte
Antal mjärdar: 50 stycken
Inga kräftor fångade.
Enligt muntliga uppgifter dog flodkräftorna i Unnen ut för cirka tio år sedan. Då hittade
man åtskilliga kräftskal utmed strandkanterna och det kan ha rört sig om kräftpest.
Därefter har det inte fångats några flodkräftor i sjön. Det påstås däremot att det har
fångats enstaka signalkräftor i samband med annat fiske. Den rikliga förekomsten av
signalkräftor i den närliggande sjön Bolmen utgör ett starkt hot för eventuella
flodkräftor i Unnen. Vid provfisket 2002 placerades 50 mjärdar ut på kvällen den 2/9
och vittjades på morgonen därpå. Samtliga burar placerades i Unnens norra del där
det tidigare har funnits rikligt med flodkräftor. Denna gång fångades det inga kräftor
alls. Bilaga 4.
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0,3
0,2
0,1

Alklinitet (mekv/l)

0,4
pH
Alkalinitet
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2001-11-26

1988-06-23
1988-09-29
1988-11-29
1989-02-27
1989-05-11
1989-08-29
1989-11-14
1990-04-18
1991-08-01
1992-04-28
1993-02-02
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1988-03-23

0
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1987-06-18
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9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Figur 6. pH- och alkalinitetvärden i Unnen.

Hotbild och rekommendationer
Eventuellt kommer en gammal kvarndamm att tas bort mellan Bolmen och Unnen.
Det skulle innebära att signalkräftorna från Bolmen får fri passage till Unnen och då
lär det bara vara en tidsfråga innan flodkräftorna som eventuellt finns kvar i Unnen
försvinner. Bolmens signalkräftor utgör i vilket fall som helst ett stort hot för Unnen
eftersom det har påträffats signalkräftor alldeles invid dammen och dessa mycket väl
skulle kunna ta landvägen förbi dammen och vidare ner i Unnen. Då det tidigare har
funnits flodkräftor i Unnen och pH-värdet och alkaliniteten ligger på en bra nivå
kommer säkert även signalkräftorna att trivas i sjön och etablera sig väl om de får
chansen. Därmed är hotbilden för stor för att upprätta ett skyddsområde där Unnen
skulle ingå.

8. Yasjön
Koordinater: 135868:630732
Vattensystem: 98 Lagan
Kommun: Hylte
Antal mjärdar: 50 stycken
I Yasjön har det funnits flodkräftor sedan länge men dom har successivt minskat i
antal och utgör nu inte i några fiskbara bestånd. Här placerades 50 mjärdar ut på
kvällen den 3/9 och vittjades på morgonen därpå. Fångsten blev tre stycken
flodkräftor. Bilaga 7.

Flodkräftor, totalt
Flodkräftor, hanar
Flodkräftor, honor

Fångst (st)
3
2
1

Medellängd (mm)
126,3
130,5
118,0

Längdintervall (mm)
118-134
127-134
118

Tabell 4. Fångstresultat Yasjön.

20

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Alkalinitet (mekv/l)

pH
Alkalinitet

1976-11-10
1978-03-29
1979-11-29
1981-03-26
1982-03-23
1983-03-17
1984-03-29
1985-04-03
1986-03-24
1987-04-13
1988-04-19
1989-04-17
1990-02-26
1991-04-08
1992-04-01
1993-04-05
1994-04-05
1995-04-03
1996-04-11
1997-03-24
1998-03-30
1999-03-29
2000-11-13
2002-04-03

pH

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Figur 7. pH- och alkalinitetvärden i Yasjön.

Hotbild
Om Bolmens signalkräftor tar sig över till Unnen innebär det att de även kan ta sig
vidare till Yasjön eftersom dessa har förbindelse med varandra. Det är i så fall bara
en tidsfråga innan även Yasjöns flodkräftor försvinner. Flodkräftorna har dessutom
konkurrens av det ålbestånd som finns i sjön men det är svårt att säga hur stor den
påverkan är. I övrigt verkar Yasjön vara ett bra kräftvatten med stor andel hårdbotten
och lämpliga pH- och alkalinitetsvärde. Yasjön kalkas av Kronobergs län och pHvärdet och alkaliniteten har legat på bra nivåer ur kräftsynpunkt de senaste 15 åren.

Skyddsområde
Yasjön skulle kunna ingå i ett preliminärt skyddsområde tillsammans med Rangen
och Nejsjön men hotbilden ser ganska stark ut, och ett långsiktligt bevarande skulle
vara svårt. Se bilaga 1, skyddsområde 4.

9. Nejsjön
Koordinater: 135633:630835
Vattensystem: 98 Lagan
Kommun: Hylte
Antal mjärdar: 50 stycken
Här placerades 50 mjärdar ut på kvällen den 4/9 och vittjades på morgonen därpå.
Fångsten blev fyra stycken flodkräftor. Samtliga kräftor fångades vid samma ”lina”
och dessutom var tre av dom i samma mjärde. Det påstås dock att man har sett
rikligt med små kräftor på ett par centimeter invid strandkanten. Bilaga 7.
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Flodkräftor, totalt
Flodkräftor, hanar
Flodkräftor, honor

Fångst (st)
4
1
3

Medellängd (mm)
84,3
87,0
83,3

Längdintervall (mm)
74-96
87
74-96

pH
Alkalinitet

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

Alklinitet (mekv/l)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0
1984-11-08
1985-08-12
1986-07-08
1987-04-13
1987-11-10
1988-09-05
1989-05-08
1990-04-11
1990-11-20
1991-07-24
1992-04-01
1992-11-09
1993-07-21
1994-04-05
1995-04-03
1995-11-16
1996-08-08
1997-03-24
1997-11-12
1998-08-19
1999-03-29
2000-04-12
2001-04-18
2002-04-03
2003-03-24

pH

Tabell 5. Fångstresultat Nejsjön.

Figur 8. pH- och alkalinitetvärden i Nejsjön.

Hotbild och rekommendationer
Även för Nejsjön är det Bolmens signalkräftor som utgör det största hotet om dessa
tar sig in i Unnen. Nejsjön står i förbindelse både med Unnen och Yasjön och
signalkräftorna skulle därmed kunna ta sig vidare till Nejsjön. Även Nejsjön kalkas av
Kronobers län och pH-värdet och alkaliniteten har legat på för kräftor bra nivåer de
senaste 15 åren.

Skyddsområde
Även Nejsjön skulle kunna ingå i ett preliminärt skyddsområde tillsvidare tillsammans
med Rangen och Yasjön. Hotbilden av signalkräftsbestånd från två håll är dock så
påfallande att något långsiktligt bevarande skulle vara svårt att genomföra. Dock
kommer inga utsättningar av signalkräftor i området att godkännas så länge det finns
flodkräftor kvar i någon av sjöarna. Se bilaga 1, skyddsområde 4.

10. Hylte sjö
Koordinater: 132994:632465
Vattensystem: 101 Nissan
Kommun: Hylte
Antal mjärdar: 50 stycken
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I Hylte sjö ha det funnits flodkräftor sedan länge och det finns strandsträckor med
lämplig hårdbotten. Flodkräftsantalet har dock minskat med åren och det bedrivs i
dagslägen inte något regelbundet fiske. På kvällen den 10/9 placerades 50 mjärdar
ut och vittjades på morgonen därpå. Den totala fångsten blev tre stycken flodkräftor.
Bilaga 8.
Fångst (st)
3
2
1

Flodkräftor, totalt
Flodkräftor, hanar
Flodkräftor, honor

Medellängd (mm)
98,3
104,5
86,0

Längdintervall (mm)
86-105
104-105
86

0,5

pH
Alkalinitet

0,4
0,3
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0,1

Alklinitet (mekv/l)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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1996-10-23

1995-11-07

1994-11-07

1993-11-01

1992-10-26

1991-11-13

1990-11-07

1989-11-08

1988-11-10

1988-03-03

1987-05-06

1975-04-11

0
1970-11-13

pH

Tabell 6. Fångstresultat Hylte sjö.

Figur 9. pH- och alkalinitetvärden i Hylte sjö.

Hotbild och rekommendationer
Både pH-värdet och alkaliniteten har de senaste åren legat inom gränsvärdena för att
kräftor ska trivas och reproducera sig i sjön. Det finns heller inga direkta hot för
flodkräftorna i Hylte sjö i form av signalkräftor i närheten.

Skyddsområde
Ett preliminärt skyddsområde bör avsättas för Hylte sjö för att i längst möjliga mån
undvika utsättningar av signalkräftor i nära anslutning till sjön. Ett återkommande
provfiske rekommenderas för att kunna följa utvecklingen av flodkräftsbeståndet och
för att eventuellt kunna göra en stödutplantering för att få upp beståndet till en
stabilare nivå. Se bilaga 1, skyddsområde 5.
11. Glänninge sjö
Koordinater: 133050:626700
Vattensystem: 98 Lagan
Kommun: Laholm
Antal mjärdar: 50 stycken
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I Glänninge sjö har det ”alltid” funnits flodkräftor och vid provfisket 2002 placerades
50 mjärdar ut på kvällen den 13/9 och vittjades på morgonen därpå. Den för
provfisket 2002 största fångsten uppgick till 103 stycken flodkräftor. Bilaga 9.

Flodkräftor, totalt
Flodkräftor, hanar
Flodkräftor, honor

Fångst (st)
103
66
37

Medellängd (mm)
108,9
111,4
104,3

Längdintervall (mm)
71-152
71-152
79-122

Tabell 7. Fångstresultat Glänninge sjö.

G länninge sjö
18
16

Hane

Antal (st)

14

Hona

12
10
8
6
4
2
0
60-70

71-80

81-90

91-100

101110

111120

121130

131140

141150

151160

Längd (mm)

Figur 10. Diagram över fångstfördelningen mellan kön och storlek.

Hotbild och rekommendationer
För Glänninge sjö finns det inga större hot i form av tillrinnande bäckar med
förekomster av signalkräftor uppströms i systemet. Den omgivande marken är flack
jordbruksmark utan några vattendrag i närheten. Frånflödet är bitvis kulverterat och
passerar en damm på vägen ut i Lagan. Det största hotet för Glänninge sjö är istället
att många i Laholms kommun känner till att det finns kräftor i sjön och fisket troligtvis
är ganska utbrett. Dessutom är Glänninge sjö en populär bad- och fiskeplats. Det är
därmed mycket folk i rörelse i och runt om sjön vilket ökar risken för eventuell
smittspridning genom fiskeredskap och dylikt.

Skyddsområde
För att kunna behålla ett hållbart bestånd på lång sikt borde man överväga om man
ska informera allmänheten om hur värdefulla flodkräftorna är och för att på så sätt
kunna förhindra eventuell smittspridning av kräftpest genom fiskeredskap. Risken är
samtidigt att informationen kan leda till att kräftfisket blir ännu mera utbrett. Ett
preliminärt skyddsområde bör upprättas runt Glänninge sjö och innanför det kommer
inga utsättningar av signalkräftor att godkännas. Flodkräftorna i Glänninge sjö
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bedöms ha goda chanser att klara sig i ett längre perspektiv. Se bilaga 1,
skyddsområde 1.

12. Torsjön
Koordinater: 132605:629485
Vattensystem: 101 Nissan
Kommun: Halmstad
Antal mjärdar: 50 stycken
I Torsjön fanns det rikligt med flodkräftor fram till för några år sedan då de har
minskat i antal enligt boende i närheten. Provfiske har gjorts av en privatperson de
senaste åren utan resultat. Vid provfisket 2002 placerades 50 mjärdar ut på kvällen
den 18/9 och vittjades på morgonen därpå och fångsten blev då 15 stycken
flodkräftor. Bilaga 10.

Flodkräftor, totalt
Flodkräftor, hanar
Flodkräftor, honor

Fångst (st)
15
9
6

Medellängd (mm)
125,9
129,0
121,3

Längdintervall (mm)
114-141
114-141
115-132

Tabell 8. Fångstresultat Torsjön.

Torsjön
5

Hane
Hona

Antal (st)

4
3
2
1
0
60-70 71-80 81-90

91100

101110

111120

121130

131140

141150

151160

Längd (m m )

Figur 11. Diagram över fångstfördelningen mellan kön och storlek.

Hotbild och rekommendationer
Torsjön är en källsjö utan varken till- eller frånflöden och det finns därmed ingen risk
att signalkräftor ska kunna komma till sjön den vägen. Torsjön är däremot en populär
badplats och det uppehåller sig mycket folk i och runt sjön under sommarhalvåret.
Det största hotet tycks därför vara en eventuell smittspridning genom fiskeredskap
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och dylikt. Samtliga kräftor var från 11,4 cm och uppåt i storlek varför man kan
ifrågasätta den ojämna reproduktionen då de mindre kräftorna verkar saknas. Då
Torsjön inte kalkas har två pH-värden har tagits för att kontrollera att det ligger på en
rimlig nivå. Ett togs den 23/9 2002 och var då 6,8 med en alkalinitet på 0,34. Det
andra togs den 29/4 2003 och var då 7,2 med en alkalinitet på 0,16. En utökad
vattenprovtagning vår och höst rekommenderas för att kunna bedöma omdet finns
behov av kalkning.

Skyddsområde
Ett preliminärt skyddsområde bör upprättas runt Torsjön. Inga utsättningar av
signalkräftor bör godkännas i närheten av sjön. Flodkräftorna i Torsjön bedöms ha
goda möjligheter att klara sig på lång sikt. Se bilaga 1, skyddsområde 2.

13. Iglasjön
Koordinater: 133309:628426
Vattensystem: 99 Genevadsån
Kommun: Halmstad
Antal mjärdar: 50 stycken
Inga kräftor fångade.

1994-1108

1994-0811

1994-0407

1994-0201

1993-1102

1993-0809

1993-0419

1993-0215

1992-1112

1992-0813

1992-0407

1992-0217

Alkalinitet (mekv/l)

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

pH
Alkalinitet

1991-1104

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1991-0214

pH

I Iglasjön har det satts ut flodkräftor men vid provfisket 2002 då 50 mjärdar
placerades ut på kvällen den 26/9 och vittjades på morgonen därpå fångades inga
kräftor. Däremot fångades ett par ålar i mjärdarna.

Figur 12. pH- och alkalinitetvärden i Iglaskön.

Hotbild och rekommendationer
Då det verkar finnas gott om ål i sjön är den troligtvis flodkräftans största konkurrent
och nya utplanteringar av flodkräftor verkar lönlöst.
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14. Yttern
Koordinater: 135811:633114
Vattensystem: 101 Nissan
Kommun: Hylte

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

pH

2003-03-25

2002-03-25

2001-03-20

2000-03-15

1999-03-25

1998-03-02

1997-02-19

1996-02-15

1995-03-09

1994-02-09

1993-02-03

1992-03-10

1991-03-06

1990-02-13

1989-01-31

1987-11-17

1986-11-11

1985-11-05

pH

Alkalinitet

Alkalinitet

Yttern har haft rikligt bestånd av flodkräfta men drabbades av pest i maj 2002. Det
finns fortfarande flodkräftor i de närliggande sjöarna Skärsjön, Eserydssjön och
Bergsjön. Fiskevårdsföreningen har sumpat kräftor i Yttern under 2003 med lyckat
resultat då samtliga kräftor har överlevt. Föreningen är intresserade av att
återintroducera flodkräftor till Yttern och har då tänkt ta dessa från Skärsjön.

Figur 13. pH- och alkalinitetvärden i Yttern.

Hotbild och rekommendationer
Då det finns intresse från Ytterns fiskevårdsförening att återintroducera flodkräftor till
sjön borde möjligheten utrönas. Frågan är bara varifrån kräftpesten kom 2002 och
hur stor risken är att Yttern åter kommer att drabbas av kräftpest.

Skyddsområde
Eftersom det finns flodkräftor kvar i de närliggande tre sjöarna hade det varit av stort
intresse att försöka bevara dessa och upprätta ett preliminärt skyddsområde här.
Inom det kommer i så fall inga utsättningar av signalkräftor att godkännas.

15. Högsjön
Koordinater: 134755:628880
Vattensystem: 98 Lagan
Kommun: Halmstad
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I Högsjön finns det nuvarande bestånd av flodkräftor enligt muntliga uppgifter.
Förekomsten finns dessutom dokumenterad genom ett tidigare provfiske.

Figur 14. pH- och alkalinitetvärden i Högsjön.

Hotbild och rekommendationer
Både pH- och alkaliniteten ligger på för kräftor bra nivåer och det finns inga kända
förekomster av signalkräftor i närheten.

Skyddsområde
Ett preliminärt skyddsområde bör upprättas runt Högsjön då flodkräftorna i sjön
bedöms ha goda chanser att klara sig på lång sikt. Inom det kommer inga
utsättningar av signalkräftor att godkännas. Se bilaga 1, skyddsområde 3.

16. Hultån
Koordinater: 1347000:6263200
Vattensystem: 98 Lagan
Kommun: Laholm
Hultån har haft flodkräftor sedan länge. Kräftor påträffas årligen vid Länsstyrelsen
elfisken.
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1
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Figur 15. pH- och alkalinitetvärden i Hultån.

Hotbild och rekommendationer
PH och alkaliniteten har legat på lämpliga nivåer under många år och
flodkräftsförekomsten finns också dokumenterad sedan flera år tillbaka. Vid elfisket
2003 fångades det dock inga kräftor alls. Frågan är om ån har drabbats av kräftpest
eller om det är andra orsaker som har lett till en tillfällig nedgång i beståndet. Elfisket
2004 blir därför intressant.
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Bilaga 1
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