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Förord 

Den inhemska flodkräftan (Astacus astacus) fortbestånd är i dag hotad inom hela 
dess europeiska utbredningsområde. I Sverige har hotklassificeringen skärpts och 
flodkräftan klassas nu som Starkt hotad enligt rödlistan. Det största hotet är för 
närvarande kräftpestsvampen, Aphanomyces astaci och den ohämmade 
spridningen av densamma genom illegala utsättningar av den sedan i slutet av 60-
talet introducerade amerikanska signalkräftan (Pacifastacus leniusculus). 
 
Signalkräftan är bärare av kräftpest och konkurrerar dessutom fysiskt med 
flodkräftan om de finns i samma vatten. Dessa faktorer innebär att de fåtaliga 
flodkräftbestånden som fortfarande återstår inom vårt län bokstavligen går 
kräftgång. Ett viktigt syfte med denna översiktliga förvaltningsplan är därför att 
skapa bättre förutsättningar för flodkräftans långsiktiga överlevnad inom länet 
genom att identifiera och kartlägga bestånden och förutsättningarna för 
flodkräftans fortbestånd. Viktigt är också att informera om kräftproblematiken, 
lagstiftningen och, om förankring finns, att inrätta särskilda skyddsområden för 
flodkräfta. Bestämmelserna i 2 kap. 10§ SFS 1994:1716, ger nämligen möjlighet 
att inrätta sådana skyddsområden för flodkräfta och därmed att stärka skyddet för 
artens fortlevnad. Ett sådant område skall vara helt fritt från signalkräfta i och 
uppströms området. Förekommer signalkräfta nedströms måste möjligheten för 
dessa att invandra undersökas noggrant. Områden som helt saknar kräftor kan 
under vissa förutsättningar bedömas som potentiella flodkräftsområden 
(skyddsområden). 

Länsstyrelsen har därför identifierat ett antal vatten och/eller 
delavrinningsområden där teoretisk möjlighet finns att flodkräftsbestånd kan 
fortleva tills vidare. Grundförutsättningen för åtgärder är först och främst att 
signalkräftan inte förekommer eller kan komma in i det tänkta åtgärdsområdet.  
Ett nytt nationellt åtgärdsprogram för bevarande av flodkräftan har nyligen 
presenteras och avsikten med länets förvaltningsplan är att den i samverkan med 
berörda intressenter ska sätta ramarna för det framtida arbetet i linje med 
åtgärdsprogrammet. En förutsättning att man ska kunna gå vidare och utlysa 
särskilda skyddsområden är att Fiskeriverket godkänner planen. 

Föreliggande material bygger även till delar på Urban Walterssons tidigare 
sammanställningar. Värdefulla synpunkter på innehållet har också lämnats av 
Karin Andersson som är koordinator för åtgärdsprogrammen för hotade arter på 
Länsstyrelsens Naturvårdsenhet.  
 
Västerås den 24 mars 2010 
 
 
 
 
Sven-Erik Åkerman 
Länsfiskekonsulent 
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Bakgrund och sammanfattning  

Flodkräftans biologi och utbredning  
Flodkräftan förekommer i många olika typer av vatten, från små bäckar till stora 
sjöar, i vilka de uppehåller sig grunt och strandnära. För att flodkräftan ska kunna 
etablera sig i ett vatten krävs det dock relativt fasta bottnar med stort inslag av 
sten, rötter och liknande. Dessa element är nödvändiga för att flodkräftan ska ha 
möjlighet att söka skydd för predatorer såsom mink, abborre och ål. Möjlighet att 
söka skydd är extra viktigt då kräftan ömsar skal, vilket hos vuxna kräftor sker 1-2 
gånger om året. För att flodkräftor ska kunna ömsa skal krävs också en viss 
kalciumhalt i vattnet. De lokala klimatbetingelserna är en annan avgörande faktor 
för etablering av flodkräfta. Perioden med vattentemperatur över 10°C är 
avgörande för om reproduktionen ska lyckas och begränsar flodkräftans 
utbredning mot norr och mot högre höjdlägen.  
Flodkräftan blir könsmogen vid 3-7 års ålder och parar sig i september-oktober. 
Honan bär den befruktade rommen fram till kläckningen, vilken sker i juni-juli.  
Flodkräftan är liksom andra kräftarter en omnivor. Den kan således livnära sig på 
både animalisk och vegetabilisk föda. Genom sitt omnivora levnadssätt anses 
sötvattenkräftor kunna strukturera den litorala näringsväven; det finns flera 
exempel på förändringar i ekosystemet efter utbrott av kräftpest (t ex Nyström et 
al. 1996).  
Man anser att flodkräftan invandrade till Sverige 9500-8000 f kr, då en väldig 
insjö täckte Östersjöbäckenet, den s.k. Ancylussjön. Den naturliga nordgränsen 
för flodkräfta i Sverige går nu genom mellersta Värmland, sydöstra Dalarna och 
södra Hälsingland. Wasakungarna var under 1500-talet mycket intresserade av 
kräftor och inplanteringar skedde genom kungarnas försorg, bl. a. med tyska 
kräftor i Kalmar län. Omfattande inplanteringar av flodkräfta har sedan pågått 
under hundratals år med en kulmination under 1900-talet då särskilt Domänverket 
och skogsbolagen satte ut kräftor i tusentals vatten. De flesta utsättningarna 
misslyckades dock beroende på att t ex klimatet var för kallt men ändå har många 
vatten fått fiskbara bestånd. Utbredningen i norr har genom dessa utsättningar 
vidgats och sträcker sig nu i ett smalt bälte längs hela Norrlandskusten men även 
långt in i flera av älvarna.  
Ovanstående text bygger på information från Westman et al. (1992) och 
Söderbäck & Edsman (1998). 
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  Ur Nordisk Familjebok 1911, Uggleupplagan 15. 

 
 
 
 
 
Flodkräftan i Västmanlands län 
Inom länet finns i runda tal 800 sjöar och vattensamlingar större än 1 ha. 
Dessutom finns ett stort antal vattendrag som sammanbinder, avvattnar och fyller 
upp sjöarna. Enkäter, provfisken och övriga kända uppgifter har resulterat i att vi i 
dessa vatten för närvarande tror oss ha kännedom om runt 70 - 80 bestånd med 
flodkräfta i länet. Flertalet av dessa är dessvärre mycket svaga med låga 
individtätheter och dålig reproduktion. Detta torde främst beror på olämplig 
vattenkvalité eller brist på bra biotoper eller en kombination av dessa faktorer. 
Försurningen har också under de senaste årtionden decimerat bestånden i de mest 
utsatta vattnen, men tack vare en omfattande kalkningsverksamhet och minskad 
försurning verkar en viss spontan återhämtning av flodkräftbestånden skett. I 
några fall är orsaken till de svaga bestånden svårförklarig. Överfiske och/eller 
naturlig predation kan bara i undantagsfall anges som huvudsaklig orsak till svaga 
bestånd. Forskare har spekulerat i att det kan finnas någon okänd sjukdomsfaktor 
bakom oförklarliga beståndsminskningar. Minskningen av antalet flodkräftvatten 
orsakas dock numera främst på grund av pestutbrott i samband med illegala 
signalkräftutplanteringar. 
Följande tabell anger mycket översiktligt antalet kända eller förmodade 
flodkräftpopulationer inom länets större avrinningsområden. Här måste man 
beakta att det fortfarande finnas ett stort antal vatten inom länet där vi ännu inte 
har kännedom om eventuell kräftförekomst/art.  
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Tabell 1.   Kända/förmodade flodkräftbestånd inom länets avrinningsområden. 
Avrinningsområde Antal 

flodkräftpopulationer
i sjöar 
st och areal i ha (ca) 

Antal 
flodkräftpopulationer 
i vattendrag st 

Dalälven 53 11               600     2 

Mindre vattendrag 
till Mälaren 61 

0                 1 

Eskilstunaån 121 0 0 

Arbogaån 122 11                200   2 

Hedströmmen 123 8                    70 1 

Köpingsån 124 3                  100 1 

Kolbäcksån 125 16                400 0 

Svartån 126 14                600 2 

Sagån 127 4                    50 1 

Totalt  67 10 

 
Allt vatten i systemen nedströms ett vatten med förekomst av signalkräfta klassas 
som signalkräftsområde eller som potentiellt sådant eftersom signalkräftan förr eller 
senare sprider sig i hela systemet nedströms. Många fiskerättsinnehavare är 
intresserade av att återintroducera flodkräfta i sina vatten, men tvekar ofta inför de 
stora kostnaderna och inför risken att pesten återkommer i någon form. Man vet i 
många fall inte med hundraprocentig visshet om det finns enstaka illegalt 
utplanterade signalkräftor i vattnet där man vill ha tillbaka flodkräftan. Det är 
mycket svårt att fånga signalkräfta när endast några enstaka exemplar finns i ett 
vatten där de har obegränsad tillgång på föda innan reproduktionen kommit igång 
på allvar. Föreliggande kunskap om kräftbestånden bygger på Länsstyrelsens 
tillståndshantering av kräftutsättningar, ett stort antal provfisken, utskickad enkät till 
fiskevårdsområden och större fiskerättsägare som grund för länets allmänna 
fiskevårdsplan, enkät rörande kräftor till fiskevårdssammanslutningar och uppgifter 
från fiskerättsägare och privatpersoner. Dessa uppgifter ger sammantaget inte en 
fullständig bild av kräftbestånden i länet utan kunskapsnivån får höjas successivt i 
samband med kommande informationsflöden.  
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Utförda åtgärder 
De åtgärder som redovisas i planen beskriver till övervägande del det som gjorts 
under perioden sent 90-tal och till dags dato. Man får dock i sammanhanget inte 
glömma att under hela 1900-talet har mycket omfattande insatser till gagn för 
flodkräftan skett genom inventeringar, biotopvård och utplanteringar i ett mycket 
stort antal vatten. 
Arbetet med flodkräftor på länsstyrelsen följer numera i stort sett länets 
fiskevårdsplaner med inventeringar, biotopvård, kalkning, återintroduktioner, 
nyintroduktioner eller förstärkningsutsättningar. Statsbidrag genom Fiskeriverkets 
fiskevårdsmedel eller Naturvårdsverkets kalkningsanslag har i många fall delvis 
finansierat dessa åtgärder. Från och med år 2000  har ett 35-tal utsättningar i form 
av återintroduktion, nyintroduktion eller förstärkningsutsättning av flodkräfta skett i 
länet. Enligt länsstyrelsens tillståndshantering har tiotusentals flodkräftor 
utplanterats i länet under 2000-2009. Omkring 60-talet kräftprovfisken har utförts i 
länet under samma period. Dessa provfisken har påvisat ett stort antal illegala 
utsättningar av signalkräfta. Under samma tidsperiod har flera hundra elfisken 
utförts i länets vattendrag och även vid denna typ av provfiske fångas ibland kräftor. 
 
Skyddsområden som åtgärd 
För avsättande av skyddsområden krävs formellt en av Fiskeriverket godkänd 
förvaltningsplan enligt 10 § Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskenäringen 
(SFS 1994:1716) - d.v.s. föreliggande plan. Ett ändamålsenligt skyddsområde ökar 
möjligheterna att begränsa risken för smittspridning vid pestutbrott i andra områden. 
Små skyddsområden högt upp i avrinningsområdena kan vara den enda utvägen att 
bevara flodkräftan i områden med hög förekomst av signalkräfta. Inom ett 
skyddsområde kan man, om det är motiverat, i princip tillämpa samma regler som 
tidigare inom ett kräftpestsmittat område. Det kan gälla regler för desinfektion av 
redskap och båtar, bestämmelser om betesförbud och restriktioner vad det gäller 
villkor för in- och utförsel av kokta och levande kräftor,  
Fiskerättsägarnas viktiga roll vid genomförandet av planerna måste alltid beaktas 
och förankras, framför allt vid genomförandet av olika åtgärder som kan påverka 
fiskerättsägarnas eget fiske inom skyddsområdena. Syftet med skyddsområden är ju 
att bevara och stärka flodkräftbeståndet vilket i förlängningen innebär ett förbättrat 
kräftfiske inom området.  
Följande karta visar avsiktligt översiktligt de viktigaste kända flodkräftområdena 
inom länet. Flera av dessa områden kan så småningom komma att klassas som 
skyddsområden för flodkräfta. 
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Figur 3. Översikt över möjliga skyddsområden för flodkräfta i Västmanlands län. 

 
Behovet av informations och rådgivningsinsatser 
En övergripande och viktig åtgärd som kommer att prioriteras och tillämpas är 
spridande av information om problematiken när det gäller pestspridningen via 
signalkräftan som ju är det största och överskuggande hotet mot strävandet att 
bevara vår ursprungliga flodkräfta. 
Viktiga informationsmottagare är allmänheten, fiskerättsägare, 
fiskevårdsområdesföreningar, intresseorganisationer och myndigheter. Lämpliga 
kanaler är massmedia, myndigheters webbplatser och broschyrer. Skyddade, 
värdefulla eller pestdrabbade vatten bör förses med informationsskyltar som 
upplyser om kräftproblematiken och hur man undviker att sprida kräftpest. 
 
Åtgärdsförslag sammanfattning 
I följande avsnitt redovisas översiktligt länets avrinningsområden var för sig med 
känd status för kräftbestånden med tyngdpunkt på eventuell flodkräftförekomst. 
Dessutom redovisas kortfattat utförda åtgärder under senare år med förslag på 
ytterligare möjliga åtgärder såsom inventeringar, information, återintroduktioner, 
förstärkningsutplanteringar, biotopvård, skyddsområden mm.  
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1 53 Dalälvens avrinningsområde  

Figur 4. Karta över Dalälvens avrinningsområde inom länet. 

Den västmanländska delen av Dalälvens avrinningsområde klassas 
generellt, med undantag av älvens huvudfåra där ett signalkräftbestånd är 
under stark utveckling, som flodkräftområde. Enligt inventeringen 1992 
finns inom den västmanländska delen av Dalälvens avrinningsområde 
flodkräfta i 20 sjöar och vattendrag. Årsskiftet 2007/2008 överflyttades 
Heby kommun till Uppsala län varför flera av dessa sjöar numera ingår i 
Uppsala län. Den aktuella sammanställningen 2009 indikerar att flodkräfta 
numera beräknas finnas i minst 13 sjöar och vattendrag i länets del av 
Dalälven avrinningsområde. Inga kända vatten med signalkräfta fanns 1992 
förutom en utsättning 1991 i en grävd damm på en fastighet i Möklinta. 
Numera förekommer rikligt med signalkräfta i Dalälvens huvudfåra och 
sannolikt finns också ett antal illegala bestånd i sidovattendragen med sjöar.  
Utsättning av flodkräfta har under 1990-talet gjorts i enstaka grävda 
dammar och våtmarker.  
(Lilljusen och Stenbarken med Rosshytteån är vatten där ursprungliga 
flodkräftbestånd uppges förekomma) 
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1.1 Utförda åtgärder 
Tabell 2 Återintroduktion, nyintroduktion eller förstärkningsutsättning av flodkräfta 2000-
2009 i Dalälvens avrinningsområde. 
Sjö/vattendrag Art Antal År 
Kvarnbäcken  (6673020 1558300) flodkräfta 400 2004 
Bäcksystem/våtmark vid Hede (6657492 1529868) flodkräfta 7000  2005 

Resultaten av utplanteringarna är lovande hittills. Omfattande biotopåtgärder till 
gagn för flodkräfta har under åren 2008-2009 även utförts i bäcksystemet 
nedströms Storsjön (6672880 1509360) vid Ingolsbenning. 
 
Tabell 3. Provfisken utförda 2000 – 2009 i Dalälvens avrinningsområde. 
Sjö/vattendrag Fångstresultat År 
Storljusen (6656970 1536790) 150 anstr. 1 flodkräfta 2004 

Storljusen (6656970 1536790) 190 anstr. ingen fångst 2005 

Storljusen (6656970 1536790) 150 anstr. 1 flodkräfta 2009 

Bergsjön (6655130 1533582) 25 anstr. ingen fångst 2009 

 
Kräftfångsten sjönk dramatiskt i Storljusen 2003-2004 enligt lokalbefolkningen 
och Länsstyrelsens omfattande provfisken 2004-2005 och 2009 bekräftade att 
något hänt med flodkräftan i sjön. 490 ansträngningar (en ansträngning är 1 
kräftbur/natt) resulterade i endast en fångad flodkräfta 2004 och en 2009.  
Orsaken till nedgången - som ju är i det närmaste total - är okänd, men allt pekar 
på att beståndet drabbades av pest. Syftena med de genomförda provfiskena var 
att söka klarlägga eventuell art och förekomst av kräfta i sjön. Resultatet ger vid 
handen att man kan rekommendera och stötta återintroduktion av flodkräfta i sjön. 
Storljusen är nämligen en unik sjö på grund av att den tillhör två 
huvudavrinningsområden Dalälven och Sagån/Norrström. Dessutom består 
Storljusens sjöyta av flera indämda sjöar vilket har resulterat i en mycket säregen 
biotop med bland annat höga bottenfasta månghundraåriga stubbar spridda i sjön.  

1.2 Åtgärdsförslag för flodkräfta i Dalälvens avrinningsområde                                    
Fortsätta inventeringar av flodkräftans utbredning i hela avrinningsområdet är 
nödvändiga för att säkert fastställa att signalkräfta saknas i berörda vatten innan 
återintroduktion av flodkräfta eller inrättande av särskilda skyddsområden sker. 
Flodkräfta förekommer i Storsjön och i bäcksystemet nedströms åtminstone till 
Ingolsbenning.  
Av högsta prioritet är återintroduktion av flodkräfta i Storljusen. Inventeringarna 
har visat det finns fortfarande finns enstaka flodkräftor i Storljusen och 
förutsättningarna att återetablera flodkräftan där bedöms därför som goda.  
Ett stort och uttalat intresse för återintroduktion och en vilja till detta finns också 
bland berörda fiskerättsägare. En inventering av Barkensjöarna (Stenbarken, 
Gavelbarken och Gårbarken) och i Rosshytteån nedströms dessa sjöar är också 
högt prioriterad.  
Förslagsvis bör inrättande av skyddsområden övervägas inom såväl 
Storsjöområdet som Storljusen med angränsande vattendrag och sjöar. 
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2 61:121 Eskilstunaåns avrinningsområde  

 
Det enda 
tidigare kända 
vattnet med 
uppgifter om 
flodkräfta är 
Högsjön 
(658366 
149508) men 
sjön drabbades 
troligen av 
kräftpest 1992. 
Provfisken 
utförda 92-93 
gav inga kräftor. 
Signalkräfta 
planterades ut i 
Högsjön 1994-

               95. 
  Figur 5. Eskilstunaåns avrinningsområde inom länet. 

                                                              

2.1 Åtgärdsförslag för flodkräfta i Eskilstunaåns 
avrinningsområde                                                                                               

Hela den västmanländska delen av Eskilstunaåns avrinningsområde kan betraktas 
som signalkräftområde. I avrinningsområdet ingår även Sveriges fjärde största sjö, 
Hjälmaren, som efter Vättern är den sjö i landet som avkastar mest signalkräfta. I 
nuläget föreslås därför inga åtgärder annat än ytterligare kartläggning av 
kräftförekomst i mindre sjöar och vattendrag inom systemet. 

 

                     Figur 6. Västmanländskt vattenlandskap i kvällssol. 
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3 61:122 Arbogaåns avrinningsområde                                                      

Figur 7. Arbogaåns avrinningsområde inom länet. 

Hela västmanländska delen av Arbogaåns avrinningsområde med undantag av 
Arbogaåns huvudfåra, Lillån och Hjälmare kanal där signalkräfta utplanterats 
klassades 1999 som flodkräftsområde. Provfiske 2004 visade dessvärre förekomst 
av signalkräfta i Skedvisjön (6603420 1492670). Sjön och allt vatten nedströms 
klassas därför numera som signalkräftsområde. Inventeringar har visat att illegalt 
utsatta signalkräftor också har etablerat bestånd i Västlandasjön (6603300 
1498150), Iresjön (6610760 1568881) och i Rölen (6605710 1496160). Flodkräfta 
har utplanterats i Lindsvedsdammen 1973, Vibybäcken 1975, Skedviån 1978, 
Igelsätersjön (668460 150520) 1996 och Lillån vid Släta kvarn 1999. Resultaten 
av dessa utplanteringar är med största sannolikhet negativa på grund av illegala 
signalkräftutplanteringar. 
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Figur 8 och 9. Signalkräfta på grönbete och Tommy Jansson, Sveaskog med signalkräftor från 
provfisket i  Iresjön 2007. 

 

3.1 Utförda åtgärder  
 
Tabell 4. Återintroduktion, nyintroduktion eller förstärkningsutsättning av  
flodkräfta i Arbogaåns avrinningsområde. 
Sjö/vattendrag Art Antal År 
Skedvisjön  (6603420 1492670) flodkräfta 2000 2001 
Skedvisjön  (6603420 1492670) flodkräfta 2400 2002 
Iresjön (6610760 1568881)  flodkräfta 5333 2004 
Iresjön (6610760 1568881)  flodkräfta 5333 2005 
Iresjön (6610760 1568881)  flodkräfta 5333 2006 
 
Återintroduktionen av flodkräfta i Skedvisjön har misslyckats eftersom ett 
provfiske i sjön 2004 resulterade i fångst av signalkräfta. Iresjön har mycket 
lämpliga kräftbiotoper och torde ha haft goda chanser att återfå ett bestånd av 
flodkräfta. Dessvärre visade ett provfiske 2007 att signalkräftan etablerat sig även 
i denna sjö i ett kraftigt bestånd, otvivelaktigt på grund av illegala utplanteringar.  
 
Tabell 5. Provfisken utförda 2000 – 2009 i Arbogaåns avrinningsområde. 
Sjö/vattendrag Anstr/Fångstresultat  År 
Skildammen (663438 148354) 50 anstr. Ingen fångst 2000 
Lien (663216 148449) 100 anstr. 5 flodkräftor 2000 
Iresjön (661076 148803) 100 anstr. Ingen fångst 2000 
Messlången (661174 149420) 70 anstr. Ingen fångst 2000 
Messlångsbäcken  26 anstr. Ingen fångst 2000 
Lillån-Rabobäcken vid Släta kvarn 79 flodkräftor 2002 
Skedvisjön (6603420 1492670) 100 anstr. 37 signalkräftor 2004 
Iresjön (661076 148803) 100 anstr. 25 signalkräftor 2007 
Liendammen (663216 148449) 12 anstr. 60 flodkräftor  2008 
Valsjön (6618670 1484650) 25 anstr. 1 flodkräfta 2009 
Holmsjön (6635490 1481460) 79 anstr. 20 flodkräftor 2009 
Bytjärnen (6635960 1481520) 25 anstr. Ingen fångst 2009 
Sandån (6634102 1482951) 5 anstr. Ingen fångst 2009 
Västlandasjön (6603300 1498150) 145 anstr.196 signalkräftor 2009 
Tisjön (6609530 1498940) 10 anstr. ingen fångst 2009 
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Boende vid Lien menar att flodkräftbeståndet successivt har minskat de senaste 
15-20 åren. I Messlångsbäcken och i Iresjön hävdar fiskerättsägarna att enstaka 
flodkräftor fångats under 1990-talet. Iresjöns steniga stränder erbjuder mycket 
lämpliga kräftbiotoper, men detta kommer numera blott signalkräftorna till del. 
Återintroduktionen av flodkräfta i Lillån vid Släta kvarn 1999 visade vid 
provfisket 2002 positiva resultat men numera (enligt uppgifter 2006) är 
flodkräftorna försvunnen på grund av pestspridning från de illegala utsättningarna 
av signalkräfta i uppströms belägna Västlandasjön och Rölen (6605710-1496160). 
Provfisket i Skedvisjön påvisade ännu en illegal utsättning av signalkräfta och 
försöket med återintroduktion av flodkräfta har därmed misslyckats även där. Ett 
begränsat provfiske i Liendammen i Forsåsystemet 2008  gav ca 5-6 flodkräftor 
per ansträngning vilket får anses som ett överraskande och positivt resultat. Även 
provfisket i Holmsjön 2009 gav ett oväntat positivt resultat eftersom det tidigare 
inte var känt att flodkräfta förekom i sjön. 

        
            Figur 10. Välvuxen flodkräfta fångad i Holmsjön 2009. 

3.2 Åtgärdsförslag för flodkräfta i Arbogaåns 
avrinningsområde                                                                                               

Inventeringar av kräftbestånden genom provfiske och intervjuer främst rörande 
sjöarna runt Riddarhyttan och återintroduktion av flodkräfta bör prioriteras i de 
områden som är lämpligast. De områden som kan vara lämpliga 
skyddsområdeskandidater ligger inom hela Forsåns avrinningsområde inom länet. 
Det kan möjligen finnas förutsättning för utplantering av flodkräfta i Haraldsjön. I 
Sandån nedströms Skildammen finns mycket bra kräftbiotoper och sannolikt finns 
även goda förutsättningar för flodkräfta i Haraldsjöån uppströms Skildammen.  
Möjligen finns också potential i några mindre perifera vatten uppströms 
Skedvisjön. En viktig uppgift är även att undersöka och minimera motverka risken att 
nedströms belägna signalkräftbestånd invandrar till flodkräftsområden högre upp i 
systemen. Information om problematiken kombinerat med åtgärder är då den naturliga 
arbetsprocessen.  
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4 61:123 Hedströmmens avrinningsområde 

Figur 11. Hedströmmens avbrinningsområde inom länet. 
 
Flodkräftan är numera undanträngd till enstaka sjöar och mindre bäckar inom 
bivattendragen i Hedströmmens avrinningsområde. Signalkräfta är legalt 
utplanterad i flertalet av de större sjöarna i huvudfåran nedströms Baggå. I relativt 
många sjöar saknas kräftor numera. I biflödet Gisslarboån/Gunnilboån 
förekommer flodkräfta uppströms Stora Kedjen (6636440 1504900), i Dammen 
(664084 150545), Sågsjön (664146 150522), Hyttebosjön (6642300 1505490) och 
i Hyttebomossen (6641630 1505440). I Darsbogölen (6641150 149280) uppges 
flodkräfta förekomma, men detta måste verifieras. Enligt muntlig information 
2009 uppges flodkräfta även förekomma i Klockarbotjärnen (6644560 1485970). 
Uppgiften om förekomst av flodkräfta i Stora Målsjön (663086 151069) stämmer 
inte då ett provfiske år 2000 resulterade i fångst av signalkräfta. Det finns även 
uppgifter från 1992 om flodkräfta i Färnaån (662887 150320) men i uppströms 
belägna Flenasjön (663040 150508) och Långbjörken (662910 150724) har 
signalkräfta planterats ut 1969 och 1981. Ett glest bestånd av flodkräfta finns i 
Håltjärnsbäcken nedströms Lilla Håltjärnen (664450 148404) och möjligen 
förekommer även enstaka flodkräftor i Hedströmmens huvudfåra uppströms 
dammen vid Baggå. Det senare beståndet är sannolikt dödsdömt eftersom illegalt 
utplanterad signalkräfta numera förekommer på Dalasidan längre uppströms i 
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systemet i sjön Långvattnet vid Nyfors, vilket konstaterades vid elfiske i 
Smeddammsbäcken 2008. Dessutom har signalkräfta observerats 2009 i ån vid 
Dalagränsen nedströms Nedre Malingsbosjön. 
 

4.1 Utförda åtgärder  
Tabell 6. Återintroduktion, nyintroduktion eller förstärkningsutsättning av 
flodkräfta i Hedströmmens avrinningsområde. 
Sjö/vattendrag Art Antal År 
Skinnskatteberg grävd damm flodkräfta 500 2000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Kräftprovfiske. 

 
Tabell 7. Provfisken utförda 2000 – 2009 i Hedströmmens avrinningsområde. 
Sjö/vattendrag Fångstresultat  År 
Stora Morsjön (662874 151057) 60 anstr. ingen fångst 2000 
Stora Målsjön  (663086 151069) 60 anstr. 5 signalkräftor 2000 
Stora Vålen  (661650 149551) 80 anstr. ingen fångst 2000 
Lilla Vålen  (661836 149148) 50 anstr. ingen fångst 2000 
Håltjärnsbäcken nedströms L. Håltjärn  Enstaka flodkräftor nästan 

varje år vid elfiske 
2000 -
2009 

Mellan Vålen  (661774 149276) 40 anstr. 4 signalkräftor 2001 
Stora Håltjärnen (664501 148440) 50 anstr. ingen fångst 2002 
Lilla Håltjärnen  (664450 148404) 50 anstr. ingen fångst 2002 
Övertjärn  (663862 148516) 20 anstr. ingen fångst 2002 
Stora Kedjen  (663644 150490) 100 anstr. 1 flodkräfta 2002 
Stora Kedjen  (663644 150490) 75 anstr. 6 signalkräftor 2004 
Lilla Kedjen  (663331 150329) 50 anstr. ingen fångst 2002 
Övre Gävjan  (664112 149654) 50 anstr. 6 signalkräftor 2003 
Nedre Gävjan  (663998 149830) 50anstr. 5 signalkräftor 2003 
Fantebosjön  (663829 150010) 100 anstr. 26 signalkräftor 2004 
Bjursjön  (6634820 1488420) 12 anstr.  20 signalkräftor 2008 
Östra Skälsjön (6646155 1486443) 25 anstr. ingen fångst 2009 
Västra Skälsjön (6645949 1485162) 25 anstr. ingen fångst 2009 
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Provfisken har påvisat illegala utsättningar av signalkräfta i Mellan Vålen, Övre 
Gävjan, Nedre Gävjan, Fantebosjön, Stora Kedjen m.fl. sjöar.  Detta har inneburit 
att flodkräftbestånden i bland annat Kedjensjöarna med tillhörande vattendrag 
slagits ut av pest och att möjligheterna till återintroduktion av flodkräfta i 
systemet nedströms dessa sjöar har spolierats. På Dalasidan har i Hedströmmens 
övre delar signalkräfta inkommit i bl.a. Långvattnet vid Nyfors och nedströms 
Nedre Malingsbosjön vilket innebär att hela nedströmssträckan i huvudfåran med 
genomflutna sjöar på sikt är diskvalificerad för framtida flodkräftfiskevård. 
 

4.2 Åtgärdsförslag för flodkräfta i Hedströmmens 
avrinningsområde 

Kartläggning av vandringshinder bör ske för att bedöma risken för signalkräftans 
möjlighet att invandra till uppströms belägna flodkräftsområden. Förutsatt att man 
inte påverkar andra värdefulla organismers utbredning bör man då samtidigt 
överväga möjligheten att konstruera vandringshinder för signalkräfta. 
Inventering av flodkräftområdena bör ske inför eventuella utsättningar. 
Kräftprovfiske bör ske i Klockarbotjärnen med flera tjärnar. 
Omflyttning (uppflyttning) av flodkräftor bör ske inom de områden där 
möjligheten till naturlig kräftvandring är begränsad. Som lämpligt exempel på 
sådant område kan nämnas Håltjärnssystemet, Skälsjöarna, bäck- och sjösystemet 
i Trummelsbergsgrenen uppströms Stora Kedjen. Skyddsområden med särskilda 
restriktioner bör inrättas inom Håltjärnssystemet och möjligen också i hela 
Skälsjösystemet inklusive Klockarbotjärnen och Bergtjärnen. 
 

Figur 13. Könsbestämning, i detta fall är det en flodkräfta av honkön. 
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5 61:124 Köpingåns avrinningsområde                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Figur 14. Köpingsåns avrinningsområde. 

 
Hela Köpingåns avrinningsområde med de två huvudgrenarna Valstaån och 
Kölstaån var vid sidan av Svartån ett av länets bästa flodkräftområden tills man 
under 1990-talet upptäckte att signalkräfta etablerat sig i Vågsjön (661998 
150929). Kräftpest drabbade då samtidigt större delen av avrinningsområdet, bl.a. 
Kölstaån 1988. Uppgifter om fynd av signalkräfta i Vågsjön visade sig stämma 
och dessa signalkräftor, som kommer från en illegal utsättning, har numera 
etablerat sig och bildat ett kraftigt bestånd i sjön och befinner sig numera under 
pågående spontan spridning nedströms. Vid provfiske i Glåpen (6622700 
1518430), 2009 fångades signalkräftor. Eftersom Glåpen ligger högst uppe i 
Kölstaågrenen innebär detta att hela systemet nedströms inte kan hysa flodkräfta i 
framtiden. Enligt uppgifter från lokalbefolkningen har även signalkräfta fångats i 
Sörsjön (Lisjön) (6616890 1514770) och inom andra delar av Kölstaån. 
Signalkräftorna är således under spridning i hela systemet. Flodkräfta förekommer 
ännu i Långnälasjön (661905 150343) och i nedströms belägna Nälabäcken 
(Stockmorbäcken) ner till och med Ytternälasjön. Overifierade uppgifter 
cirkulerar att flodkräfta eventuellt kan förekomma i Gryten (6617860 1511950) i 
bivattendraget väster om Vågsjön. Ett mindre provfiske i Gryten 2009 med 25 
mjärdar resulterade inte någon fångst av kräfta över huvud taget.  
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5.1 Utförda åtgärder  
 
Tabell 8. Provfisken utförda 2000 – 2009 i Köpingsåns avrinningsområde. 
Sjö/vattendrag Anstr/Fångstresult

at  
År 

Stockmorbäcken (Nälabäcken) vid Uggelbo (661795  150385) elfiske Obs av flodkräfta 2001 
Stockmorbäcken (Nälabäcken) vid Uggelbo (661795  150385) elfiske Ingen obs av 

flodkräfta 
2009 

Långnälasjön (6610950 1503430) 25 anstr.  ingen 
fångst 

2009 

Glåpen (6622700 1518430) 75 anstr, 3 
signalkräftor 

2009 

Gryten (6617860 1511950) 25 anstr, ingen 
fångst 

2009 

 

5.2 Åtgärdsförslag för flodkräfta i Köpingsåns 
avrinningsområde                                                                                              

Kartläggning av signalkräftans utbredning och komplettering av utförda 
vandringshinderinventeringar bör ske för att bedöma risken för att signalkräfta 
invandrar till uppströms belägna flodkräftsområden. Förutsatt att man inte 
allvarligt påverkar andra värdefulla organismers utbredning bör man överväga 
möjligheten att konstruera vandringshinder för signalkräfta. 
Inventering av Nälasystemet och ett större kräftprovfiske i Gryten bör utföras. Om 
och när man kan konstatera att signalkräfta saknas bör återintroduktion eller 
förstärkningsutplantering av flodkräfta ske. 
 
 

 
Figur 15. Provfiskemorgon i Bergslagen.               Figur 16. Kräftfiskeutrustning och fångst. 
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6 61:125 Kolbäcksåns avrinningsområde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Figur 17. Kolbäcksåns avrinningsområde. 

 
Vid telefoninventeringen 1992 uppgavs det finnas minst 21 sjöar och vattendrag 
med flodkräfta i Kolbäcksåns avrinningsområde. Numera (2010) har detta antal 
reducerats med ca 25 %.  Många av dessa sjöar och vattendrag ligger högt upp i 
systemet uppströms större sjö eller vattendrag med signalkräftor. Signalkräfta 
finns nämligen etablerad i kraftiga bestånd inplanterade på 70 och 80- talet med 
tillstånd i de flesta av huvudfårans större sjöar. Det är svårt att dra gränser mellan 
flodkräft- och signalkräftområden med tanke på dammbyggnader och andra 
vandringshinder. Enligt inventeringen 1992 finns ett illegalt utplanterat bestånd av 
signalkräfta i sjön Ungen (666556 150149). Nedströms belägna Övre och Nedre 
Kalven (666312 150546) och Noren (666103 150613) drabbades 1991 av 
kräftpest. Gäsen (666639 150586) som också ligger nedströms Ungen 
provfiskades 1996 utan resultat.  
Uppströms Gäsen ligger Dammsjön (666945 150348) och Stensjön (667146 
150226). Dammsjön provfiskades 1996 och 2004 varvid flodkräfta fångats i 
ökande mängd. I Stensjön pågår ett försök att återetablera flodkräfta och 
provfisken har visat att sjön numera innehåller ett glest flodkräftbestånd, men 
utvecklingen av detta går långsamt. (Se särskild redovisning). Dammsjön och 



FÖRVALTNINGSPLAN FÖR FLODKRÄFTA 
 

22 

Stensjön tillhör en annan gren av avrinningsområdet än Ungen och dämmen vid 
sjöarnas utlopp fungerar som definitiva vandringshinder. Lefelingen (663703 
150947) och Märrsjön (664715 151400) provfiskades 2000 resp. 2001 men inga 
kräftor noterades då. Vid ett upprepat kräftprovfiske 2007 i Märrsjön fångades 
däremot ett flertal signalkräftor, som med stor sannolikhet härrör från illegala 
utplanteringar. Vid provfiske 2005 fångades signalkräfta i Lefelingen härrörande 
från illegala utplanteringar vilket innebar att satsningen på flodkräfta i den sjön 
omintetgjorts 
Flodkräfta utplanterades 1974 i Lilla och Stora Ormtjärn (666770 150125). Stora 
Ötjärn (665586 150237), Lilla Ötjärn (665663 150231), Silvtjärn (666051 
150207), Stora Malmtjärn (665962 150199) och Lilla Malmtjärn (666020 150230) 
väster om Norberg uppges hysa ett flodkräftbestånd. Även i Sundbo-Dammsjö 
(665101 150499) ska det enligt uppgift finnas flodkräfta. Norra Dammsjön 
(6641940 1508940) och Södra Dammsjön (6641210 1508290) provfiskades 1992 
och flodkräfta fanns då i sjöarna. Provfisken och intervjuer 2009 visade dessvärre 
att signalkräfta har etablerat sig i Sundbo Dammsjö, Ötjärnarna och i Norra och 
Södra Dammsjöarna. Dessa vatten är därför inte längre aktuella som 
flodkräftvatten. 
 
Exemplet Stensjön 
Stensjön ligger i norra delen av Norbergs kommun och tangerar gränsen till 
Dalarnas län. Sjön är försurad och kalkas därför årligen. Under senare år har 
kalkningen resulterat i allt stabilare vattenkvalitet. Därför sjösattes 2002 ett 
projekt med syftet att återintroducera det av försurning utslagna flodkräftbeståndet 
i sjön. Sammanlagt har under åren 2002-2004, 5 600 st könsmogna flodkräftor 
från Småland utplanterats i sjön. Kostnaden för dessa var ca 75 000 kr. Provfisken 
vid två tillfällen har hittills endast resulterat i fångst av ett par flodkräftor vilket är 
mycket sämre än förväntat. Den kraftiga regleringen av sjön är mycket skadlig för 
kräftorna eftersom de bästa kräftbottnarna vid avsänkning hamnar på land. 
Särskilt olyckligt är detta vintertid då kräftorna som är växelvarma djur då är 
passiva och har därför svårare att förflytta sig till nya gömställen. Honorna 
drabbas extra hårt av dessa förhållanden då rombärande honor ogärna lämnar sina 
gömställen. 

 

6.1 Utförda åtgärder  
 
Tabell 9. Återintroduktion, nyintroduktion eller förstärkningsutsättning av flodkräfta 2000-
2009. 
Sjö/vattendrag Art Antal År 
Damm vid Romtjärn/Holmsjön (6658250 1508850) flodkräfta 500 2001 
Lefelingen (6637070 1509470) flodkräfta 2000 2002 
Stensjön (6671758 1502260) flodkräfta 600 2002 
Lefelingen (6637070 1509470) flodkräfta 2240 2003 
Stensjön (6671758 1502260) flodkräfta 3000 2003 
Lefelingen (6637070 1509470) flodkräfta 2240 2004 
Stensjön (6671758 1502260) flodkräfta 2000 2004 
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Återintroduktionen av flodkräfta i Lefelingen har misslyckats eftersom provfisket 
året efter sista utsättning påvisade förekomst av signalkräfta. Den illegala 
utsättningen av signalkräfta i Lefelingen förstör möjligheten till återintroduktion 
av flodkräfta i och nedströms sjön. I Stensjön har provfisken resulterat i fångst av 
enstaka flodkräftor. 
 
Tabell 10. Provfisken utförda 1996 – 2009 i Kolbäcksåns avrinningsområde. 
Sjö/vattendrag Anstr/Fångstresultat År 
Lefelingen (6637070 1509470) 60 anstr. ingen fångst  2000 
Lefelingen (6637070 1509470)  60 anstr. 2 signalkräftor 2005 
Märrsjön (664715 151400) 40 anstr. ingen fångst 2000 
Märrsjön (664715 151400) 65 anstr. 60 signalkräftor 2007 
Stensjön (6671758 1502260) 100 anstr. ingen fångst 1996 
Stensjön (6671758 1502260) 60 anstr. 2 flodkräftor 2007 
   
Ungen (666556 150149) 100 anst. ingen fångst 2003 
Fraggen (666706 150086) 50 anstr. 2 signalkräftor 2003 
Dammsjön (666945 150348) 100 anstr. 8 flodkräftor 1996 
Dammsjön (666945 150348) 150 anstr. 69 flodkräftor 2004 
Gäsen (666639 150586) 100 anstr. ingen fångst 1996 
Gäsen (666639 150586) 150 anstr. 11 signalkräftor 2004 
Eskiln (665125 149923) 70 anstr. 1 flodkräfta + 2 

signalkräftor 
2005 

Fiskkraken (6626470 1518360) 25 anstr. 2 flodkräftor 2009 
Grusgropssjön (6603746 1524600) 20 anstr. 35 flodkräftor 2009 
Sundbo Dammsjö (6651010 1504990) 25 anstr. 1 signalkräfta 2009 
Stora Ötjärnen (665586 150237) 2009 
Lilla Ötjärnen (665663 150231) 

25 anstr.  
25 signalkräftor 2009 

Bålsjön (6665640 1507480) 50 anstr. 3 signalkräftor 2009 
 
Provfisken har påvisat illegala utsättningar av signalkräfta i Fraggen, Gäsen, 
Lefelingen, Märrsjön, Ötjärnarna, Bålsjön, Sundbo Dammsjö och sannolikt också 
i Eskiln. I Eskiln fångades såväl flodkräfta som signalkräfta vid samma 
provfisketillfälle. Enligt telefoninventeringen 1992 skulle signalkräfta finnas i 
Ungen men provfisket 2003 gav ingen fångst av kräfta. I Gäsen som ligger 
nedströms Ungen fångades signalkräfta vid provfisket 2004. Muntliga uppgifter 
2009 antyder att signalkräfta numera förekommer allmänt (fiskbart bestånd) i 
Noren strax uppströms Norberg och även i ån inom tätorten. 
På den positiva sidan kan man konstatera att flodkräfta fortfarande förekommer i 
några vatten varav vissa förekomster tidigare varit okända.  
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             Figur 18. Ilsken illegal signalkräfthanne från Lilla Ötjärnen 2009. 

 
 

6.2 Åtgärdsförslag för flodkräfta i Kolbäckåns avrinningsområde  
                                                                                                                                 
Inventering bör ske av de flodkräftbestånd som enligt uppgift fortfarande torde 
förekomma i vissa vatten som Silvtjärn, Stora Malmtjärn, Lilla Malmtjärn, 
Hälltjärn och ytterligare ett par sjöar.  
Kompletterande inventeringar av dammbyggnader och andra vandringshinder i 
gränszonen mellan flod- och signalkräftområden bör ske.  
I lämpliga kräfttomma vatten bör ny- eller återintroduktion av flodkräfta på sikt 
övervägas.  
I den gren av bivattendraget Norbergsån där flodkräfta förekommer bör om 
möjligt ett skyddsområde inrättas omfattande Gäsjö Dammsjö och Stensjön. 
Regleringen av Stensjön bör i detta sammanhang också ses över och optimeras till 
att bättre anpassas efter kräftornas behov. Kraftiga avsänkningar av vattennivån 
under vintern bör minimeras. 
Uppgiften om signalkräftförekomst i Ungen bör verifieras genom ett omfattande 
kräftprovfiske.  
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7 61:126 Svartåns avrinningsområde  

Figur 19. Svartåns avrinningsområde. 

 
Hela Svartåns avrinningsområde klassades som flodkräftområde 1999 och 
inga uppgifter om utsättningar av signalkräfta fanns då noterade inom 
systemet.  Svartån med genomflutna sjöar har tidigare varit ett av 
Västmanlands allra värdefullaste flodkräftvatten.  Flodkräfta var 1992 
noterad i 26 sjöar och vattendrag inom Svartåns avrinningsområde, därefter 
har pest slagit ut de flesta och största populationerna.  Kända bestånd av 
flodkräfta finns numera (2010) främst i Tappebosjöarna, Stävresjön och 
Tillingesjöarna.  
Provfisken i Öjesjön 2002 och 2005 och i Hörendesjön 2005 påvisade 
förekomst av signalkräfta. Dessa signalkräftor är illegalt utsatta och har 
förstört möjligheten till återintroduktion av flodkräfta i och nedströms dessa 
sjöar. Utsättning av flodkräfta före 1999 har bl.a. skett i Brunnsjön 1973-74, 
Fläcksjön (663758 153002) 1991, damm vid Skultuna 1992, damm vid 
Svanå 1993 och i Svartån nedströms Fläcksjön 1993. Enligt Sala kommun 
har flodkräfta återinplanterats i Prästhytteån (664732 152387) vid 
Prästhyttan. Provfisken har skett i följande vatten; Fläcksjön (663758 
153002) 1994 (1 flodkräfta), 2004 (2 flodkräftor) Hörendesjön 1993 (19 
flodkräftor) 1996 (0 kräftor) och 2005 (14 signalkräftor).  
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    Figur 20. En illegalt introducerad signalkräfta fångad i Hörendesjön. 
 

7.1 Utförda åtgärder  
 
Tabell 11. Återintroduktion, nyintroduktion eller förstärkningsutsättning av flodkräfta 2000-
2005. 
Sjö/vattendrag  Art Antal År 
Labodasjön (6655650 1516240) flodkräfta 2250 2000 
Bågen (6657360 1514380) flodkräfta 2250 2000 
Fläcksjön (663758 153002) flodkräfta 10! 2001 
Svartån nedströms Fläcksjön (6637100 1530500) flodkräfta 2400 2001 
Hörendesjön (664773 152324) flodkräfta 3450 2001 
Målsjön (6662900 1511720) flodkräfta 1150 2002 
Svartån, Forsby (6617286 1537397) flodkräfta 1450 2003 
Målsjön (6662900 1511720) flodkräfta 1300 2004 
Svartån vid Forsby (6617286 1537397) flodkräfta 1500 2004 
Svartån vid Skultuna flodkräfta 3000 2005 
 
Återintroduktionen av flodkräfta i Hörendesjön, Fläcksjön, Svartån nedströms 
Fläcksjön, Svartån vid Skultuna och Svartån vid Forsby kommer att misslyckas 
eftersom provfiske 2005 påvisade förekomst av signalkräfta i Hörendesjön. 
Provfisken utförda av privatpersoner under 2007 till 2009 i åfåran vid och 
nedströms Skultuna och i Västerås har resulterat i ökande fångster av signalkräfta.  
De illegala utsättningarna av signalkräfta i systemet har därmed definitivt förstört 
möjligheten till återintroduktion av flodkräfta i Svartåns huvudfåra från 
Hörendesjön och nedströms till utloppet i Mälaren. Ingen dokumenterad 
effektuppföljning har ännu utförts i Labodasjön och i Bågen. 
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Tabell 12. Provfisken utförda 1996 – 2009 i Svartåns avrinningsområde. 
Sjö/vattendrag Anstr/Fångstresultat År 
Målsjön (6662900 1511720) 60 anstr. 2 flodkräftor 2006 
Målsjön (6662900 1511720) 60 anstr. ingen fångst 2009 
Öjesjön (663723 152444) 50 anstr. 19 signalkräftor 2002 
Öjesjön (663723 152444) 60 anstr. 15 signalkräftor 2005 
Svartån nedströms Fläcksjön (6637100 
1530500) 

Ca 30 anstr. 2 flodkräftor 2002 

Stora Tillingen (663166 152570) 42 anstr. 11 flodkräftor 2004 
Hörendesjön (664773 152324) 100 anstr. ingen fångst 1996 
Hörendesjön (664773 152324) 300 anstr. 14 signalkräftor 2005 
 
Provfiske 2002 visade att illegala utsättningar har etablerat ett bestånd av 
signalkräfta i Öjesjön i biflödet Gnällbäcken. I samband med detta beslutades att 
upphöra med kalkningen i sjön med förhoppningen att återförsurningen skulle 
utrota beståndet, men denna förhoppning har hittills inte infriats eftersom 
provfisket 2005 resulterade i ungefär samma antal kräftor som 2002 i varierande 
storleksklasser. 
 

7.2 Åtgärdsförslag för flodkräfta i Svartåns avrinningsområde 
Kompletterande inventeringar med intervjuer och provfisken för att kartlägga 
kräftpopulationen i hela Svartåns avrinningsområde är önskvärda. Tyngdpunkten 
på inventeringarna bör läggas i biflöden och i delarna uppströms Hörendesjön. 

Skyddsområden inrättas förslagsvis initialt runt Tillingesjöarna, Tappebosjöarna 
och Stävresjön. Beroende på resultaten av kompletterande inventeringar kan det 
bli aktuellt med ytterligare skyddsområden uppströms Hörendesjön. 

Återintroduktion och/eller förstärkningutplantering av flodkräfta bör ske i 
lämpliga vatten. Exempel på sådana vatten skulle, efter inventering som 
förhoppningsvis konstaterat att signalkräfta saknas, kunna vara Toftsjön, 
Värlingen, Dammsjön uppströms Värlingen m.fl.  
Biotopvårdsinsatser i form av vegetationsröjning och annan restaurering av 
kräftbiotoper kan bli aktuella i Stävresjön. 
Kalkningen i Tillingesjöarna måste fortsätta tills det är fullständigt klarlagt att 
försurningen har upphört och att ytvattenkvaliten har återgått till ett ”naturligt” 
tillstånd.  
 I Målsjön måste ytterligare provfisken utföras för att om möjligt söka förklara 
vad som hänt med de utplanterade flodkräftorna. Det dåliga resultatet kan ju i 
värsta fall förklaras av att det inkommit signalkräfta i sjön. 
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8 61:127 Sagåns avrinningsområde  

     Figur 21. Sagåns avrinningsområde. 

Flodkräfta fanns enligt 1992 års inventering främst i Ljömsebosjön (664708 
153620) och Järndammen (665026 154273). Flodkräfta förekommer också i 
Helgonmossdammen ((6653350 1542960) efter återintroduktionen 2002 och i 
några dammar och kalkbrott. Signalkräfta är mycket utbredd i Sagåns 
avrinningsområde. Enligt trovärdig information har under 2008 konstaterats 
förekomst av signalkräfta i Ljömsebosjön och i Myrbäcken som avvattnar sjön. 
 
 

8.1 Utförda åtgärder  
 
Tabell 13. Återintroduktion, nyintroduktion eller förstärkningsutsättning av flodkräfta 2000-
2005. 
Sjö/vattendrag Art Antal År 
Häpplinge, stenbrott (6619667 1551651) flodkräfta 500 2001 
Häpplinge, damm (6619759 1551490) flodkräfta 50 2001 
Sala, grävd damm (6640200 1554150) flodkräfta 250 2001 
Ljömsebosjön (6647080 1536200) flodkräfta 1255 2002 
Helgonmossdammen (6653350 1542960) flodkräfta 1200 2002 
Helgonmossdammen (6653350 1542960) flodkräfta 1000 2003 
Helgonmossdammen (6653350 1542960) flodkräfta 960 2004 
 
Berörda fiskerättsägare har provfiskat årligen i Helgonmossdammen efter 
återintroduktionen och har fångat ökande mängder flodkräfta. 
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Fiskerättsägare har under senare år provfiskat i Ljömsebosjön och rapporterat 
fångst av signalkräfta.  
 
Tabell 14. Provfisken utförda 2000 – 2009 i Sagåns avrinningsområde. 
Sjö/vattendrag Fångstresultat År 
Helgonmossdammen (6653350 1542960)  flodkräfta 2005 
Ljömsebosjön (6647080 1536200) signalkräfta 2008 
Stensjön-Harsjön (6626470 1518360) 80 anstr./ 10 

signalkräftor 
2009 

 
 

8.2 Åtgärdsförslag för flodkräfta i Sagåns avrinningsområde  
Inventeringar i Myrbäcken och Järndammen. 

Inventering av följande sjöar och vattendrag för kartläggning av förekomst och art 
av kräfta: 
Allt vatten uppströms Silvköparen (664910 153960), Övre Sjön (665681 154650), 
Nedre Sjön, Siffeltjärn (665510 155105), Hillingen (665585 154826), Igelsjön 
(665520 154810),  Kärrbäcksjön (664762 155309), Järndammen (665026 
154273), Isätrabäcken (664222 154635), Hjulbäcken (662889 155187), 
Varmsätrabäcken, Myrbäcken och Stormossebäcken. 

Åter och nyintroduktion av flodkräfta bör ske i för kräftor lämpliga vatten som 
saknar signalkräfta och där naturlig invandring av kräfta inte kan ske. 

Storljusen som är en viktig sjö, som kan komma att utgöra kärnan i ett framtida 
potentiellt skyddsområde för flodkräfta. Storljusen avrinner till två 
avrinningsområden på grund av sjöns speciella bifurkationskaraktär, nämligen till 
Norrström/Mälaren via Sagån och till Dalälven via Fagerån-Kilsån och så vidare. 
Denna sjö behandlas och beskrivs därför också under avdelningen 1 Dalälvens 
avrinningsområde 53 sidorna 10 och 11.   
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9 61 Norrström och mindre vattendrag till Mälaren.  

 
 

Figur 22. Mindre vattendrags avrinningsområden till Mälaren. 

Enligt inventeringen 1992 finns det flodkräfta i Vretabäcken, Lillhäradsbäcken 
och Harsjöbäcken. Den del av Mälaren som ligger i Västmanlands län bedöms 
som signalkräftområde då flera utsättningar av signalkräfta utförts i själva sjön 
och i flertalet tillrinnande vattendrag. Resultatet av signalkräftutsättningarna i 
Mälaren har hittills visat sig vara magert, men signalkräftor förekommer glest 
utspridda över hela sjön. De tätaste signalkräftpopulationerna finns i sjöns östra 
delar, men även där har under senare år skett en kraftig svårförklarig nedgång i 
tätheterna. En teori som framförts är att den stora (ökande) tillgången på ål i 
Mälaren som bygger på de årliga omfattande ålyngelutsättningarna har påverkat 
kräftorna till den grad att predationen från ålen och stressen som följd av detta är 
den huvudsakliga orsaken till nedgången. Kräftprovfisken i Västmanlands läns del 
av Mälaren bl.a. 2009 har resulterat i fångst av enstaka kräftor. Slätten norr om 
Mälaren har huvudsakligen karaktär av jordbruksområde vilket innebär att sjöar i 
stort sett saknas eller är utdikade och att vattendragen är lugnflytande näringsrika 
åar med över året mycket fluktuerande vattenföring.  
 

9.1 Åtgärdsförslag för flodkräfta i Norrström och mindre 
vattendrag till Mälaren 

Inventering av i föregående stycke nämnda bäckar och övriga tänkbara vattendrag 
för kartläggande av eventuella restbestånd av flodkräfta.  
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