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Kräftskötselområdet Ryggen

Inledning
Flodkräftan (Astacus astacus) är den enda sötvattenslevande storkräftan som förekommer naturligt i
Sverige. Den antas ha invandrat till Skandinavien för
drygt 10 000 år sedan. Antalet lokaler med flodkräftor i Sverige är nu uppskattningsvis färre än 1000,
att jämföra med de över 30 000 lokaler som fanns i
början av 1900-talet. Arten har i huvudsak minskat
till följd av kräftpest som drabbade Sverige 1907. I
dagsläget sprids kräftpesten huvudsakligen genom
illegala utsättningar av signalkräftor, som alltid är
bärare av kräftpest. Som en följd av den kraftiga
tillbakagången är flodkräftan klassad som Akut Hotad (CR) sedan 2010 i den nationella rödlistan för
hotade djurarter.
Flodkräftans nedgångar har även orsakats av försurning, föroreningar, vattenregleringar, övergödning, utdikning av skog- och jordbruksmarker som
starkt bidrar med och igenslamning av lämpliga livsmiljöer i sjöar och vattendrag mm. Fiskeriverket och
Naturvårdsverket har tagit fram ett åtgärdsprogram
inom ramen för det nationella arbetet med hotade
arter. Bildandet av ”Kräftskötselområdet Ryggen”
med tillhörande förvaltningsplan överensstämmer
väl med åtgärdsprogrammets mål med att hindra
flodkräftan från utrotning.
I ”Kräftskötselområdet Ryggen” jobbar Ryggens
fvof med dess fiskerättsägare och ortsbor aktivt med
att bevara och utveckla sitt flodkräftbestånd med
syftet att ha ett stabilt och fiskbart bestånd med
flodkräftor i framtiden. Framtagandet av ”Kräftskötselområdet Ryggen” finansieras av Länsstyrelsen i
Dalarna i samarbete mellan Ryggens fvof och Hushållningssällskapet i Värmland.

Vad är ett kräftskötselområde med
tillhörande förvaltningsplan?
Att bilda ett kräftskötselområde med tillhörande
förvaltningsplan är ett arbetssätt för att tillsammans
med fiskerättsägare, fvof, lokalbefolkning, fiskare,
myndigheter mm att aktivt arbete med bevara och
utveckla sitt eget lokala flodkräftbestånd. Allt bygger på frivillighet och man förpliktigar inget med att
ingå i kräftskötselområdet, däremot markerar men
en stark vilja med att bevara och utveckla flodkräftorna. Kräftskötselområdet är ett specifikt utpekat
område där flodkräftor förekommer och har mycket
goda förutsättningar för ett framtida kräftfiske efter
flodkräftor. En förvaltningsplan är ett nödvändigt
verktyg för att fiskerättsägare och fvof ska kunna
sköta och utveckla sina kräftvatten på ett biologiskt
och professionellt sätt. Planen främjar ett aktivt och
lokalt anpassat kräftfiskevård- och utvecklingsarbete
som leder till att framtida insatser i fiskevårdsområdet blir kostnadseffektiva, fiskeribiologiskt riktiga
och ger ett större utbyte. Ett starkt flodkräftbestånd
eller utveckling av dammodling kan också leda till
utveckling av näringsverksamhet.

Foto: Mats O. Morell

Framtidsutsikter för flodkräftan
Eftersom det är människor som sprider signalkräftorna mellan olika vattensystem kan man stoppa
den illegala utplanteringen och därmed hindra att
kräftpest når flodkräftvatten. Det stora problemet är
att nå ut till de personer som genomför den illegala

handlingen. Ofta gör människor detta i oförstånd.
Med informativa insatser kan man nå ut till den
breda allmänheten och just information är det viktigaste verktyget vi har. En viktig målgrupp att nå
ut med budskapet till, är sommarstugeägare som
vill skapa sig ett eget kräftvatten vid sin båtplats
eller brygga. Ofta görs detta med just signalkräftor.
Gotland, Dalsland, Värmland, Dalarna, Gävleborg
och norrut har de bästa förutsättningarna med att
bevara och utveckla flodkräftbeståndet. I södra Sverige dominerar signalkräftor vilket gör att där finns
begränsade förutsättningar för flodkräftans framtid.
I befintliga flodkräftbestånd finns en generell mycket
god utveckling och genererar mycket goda fångster,
mycket tack vare den kalkningsverksamhet som drog
igång under 1980-talet.
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Ryggens fvof har med berörda fiskerättsägarna och
ortsbor gått samman och bildat ”Kräftskötselområdet Ryggen” för att gemensamt bevara och att
förbättra de bestånd av flodkräftan (Astacus astacus)
som finns i fiskvårdsområdesföreningens vatten
Ryggen, Ålängen, Vettingsån, Bosjön, Stora Sågsjön,
Sågån, Djuptjärn, Fäbodsjön, Lottbosjön, Vargsjön,
Långsjön och Häglingen.
Denna förvaltningsplan ni håller i handen är unik
och speciellt framtagen för Ryggens fvof. I samband
med framtagandet av planen har intervjuer/dialog
gjorts med representanter i styrelsen, framförallt
ordf. Lars Samuelsson, Örjan Eriksson och sekreterare Mats O. Morell. Övrig information som ligger
till grund för planen presenteras i källförteckningen.

Foto: Tomas Jansson

Kräftskötselområdet Ryggen

Karta 1. Avgränsningen för ”Kräftskötselområdet Ryggen” utgör densamma som för Ryggens fvof. Rödmarkering
vid Holmsjön, Djuptjärn, Stora Lönnvattnet och Edsken markerar förekomst av signalkräftor. Senast en signalkräfta
påvisades i Djuptjärn var 2004-2005.

Kräftskötselområdets tillrinningsområden
Ryggens fvo delas av två kommuner, Falun och
Säters kommun. Två avrinningsområden omfattas
inom fvo, vilket är ovanligt i ett sådant litet fvo.
Sjön Ryggen avvattnas via Vettlingsån/Sågån vidare genom sjön Ålängen och Ålängsån vilka ingår
i Dalälvens avrinningsområde. Djuptjärn, Fäbodsjön, Lottbosjön, Vargsjön, Långsjön och Häglingen
mynnar via Ängesån i Hyn och ingår i Gavleåns
avrinningsområde. Sjöarna och vattendragen ingår
i Bottenhavets vattendistrikt.
Markanvändningen inom i Ryggens ca 17 km2
stora avrinningsområde utgör till 85,5 % av skogs-
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mark och 14,5 % av sjö. Dominerande jordarter är
grovjord (68 %), tunn jord och kalt berg (14 %) och
morän (12 %). Omfattande hyggesbruk har genomförts inom området. Det finns 24 enskilda avlopp i
anslutning till Ryggen. Idag fungerar större delen
av bebyggelsen runt Ryggen som fritidsbostäder,
men byn har även en handfull permanenta invånare.
Ryggen ligger 208 m.ö.h. medan Fäbodsjön ligger på
196 m.ö.h och Häglingen 174 m.ö.h. Beskrivning av
markanvändning och jordarter för avrinningsområdet för Häglingen uteslöts eftersom det är uppdelat
i nio små delavrinningsområden.

Ryggen
Ryggen är en relativt näringsfattig källsjö med klart
vatten och har mycket bra biotoper för flodkräftor,
framförallt strandnära bottnar. Sjöns största uppmätta djup är 31 m, (se bilaga 2 för djupkarta över
Ryggen). Större delen av sjöns strandnära områden omfattar dessa egenskaper. I sjöns västra delar
är det däremot omvända förhållanden där dy och
lösbotten dominerar bottenstrukturen. Hård- och
bottnar med relativt stort inslag av sten förekommer
till ca 5 m djup med en succesiv övergång till mjuk/
dybotten, där kräftor inte trivs. Ryggen är sedan
1930-talet reglerad. Permanentboende och fritidshus
förekommer till stor del runt hela sjön.
Kända förekommande fiskarter i Ryggen är siklöja,
mört, abborre, gädda, lake, elritsa, nors samt inplanterad öring som ej reproducerar sig. ’
Fiskbeståndet bedöms som konstant. Nätfiske efter
siklöja är uppskattat. Siklöjan ökade markant 2010.
Fisket 2011 och 2012 var också bra.
Häglingen
Större delen av detta system utgör inte ett typiskt
kräftvatten. Sjöarna och tjärnens bottenstruktur
består troligen till stor del av dy/mjukbottnar. Få
personer nyttjar området för fiske. Det är få människor som har fritidshus/boende inom området.

Foto: Tomas Jansson
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En stor del av Ryggens stränder utgörs av sten som utgör mycket
goda biotoper för kräftor.

Typiskt strandavsnitt för Ryggen med strandnära steniga stränder

Foto: Tomas Jansson

Exempel på konkreta användningsområden av förvaltningsplanen är att:
•
•
•
•
•
•
•

vara kunskapsbank för fiskerättsägare, styrelse, föreningens medlemmar, ortsbor, kommun, myndigheter
och övriga intresserade
underlätta kontakt med myndigheter vid tillståndsansökningar (ex. utplanteringar, biotopvård, anläggning av bryggor och andra service anläggningar)
öka möjligheterna till att få stöd till åtgärder (kommunala åtgärder, fiskevårdsmedel m.m.)
vara ett historiskt dokument över flodkräftbeståndets utveckling och dess förvaltning
vara ett referensdokument om miljöpåverkan eller allvarlig skada inträffar (skadeståndskrav)
vara ett underlag för produktion av informationstavlor, broschyrer och hemsidor
vara en ovärderlig kunskapskälla
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Målsättning för Kräftskötselområdet Ryggen är att:
•
•
•

Hindra illegala utplanteringar av signalkräftor (Pacifastacus leniusculus) till området
Hindra spridning av kräftpest (Aphanomyces astaci)
Att årligen erbjuda fiskerättsägare och ortsbor en kräftpremiär/kräftfiske på ett starkt och hållbart bestånd med flodkräftor.
Informationsspridning till besökare, sommarstugeägare, badgäster, fiskare mm. med hjälp av skyltar och
broschyrer skall upplysa dem om flod/signalkräftor och riskerna med spridning av kräftpest. Informationsspridningen skall ske framförallt vid platser där människor kommer i kontakt med vattensystemet
t ex rastplatser, badplatser, isättningsplatser för båtar mm.
Bibehålla den stabila och tillfredsställande vattenkvalitén som nu råder i Ryggen
Det skall finnas tillräckligt med bon och gömslen för att utveckla flodkräftbestånden
Ta del av spridningen av det illegalt utplanterade signalkräftbeståndet i Holmsjön vars utlopp är i Vargsjön samt angränsande fvof
Tillsammans med Länsstyrelsen bilda ett skyddsområde för flodkräfta av ”Kräftskötselområdet Ryggen”

•

•
•
•
•

Mats O. Morell i samband med provfisket 2012.

Foto: Tomas Jansson

Åtgärdsplan för vidareutveckling av flodkräftbestånden
Under arbetet med framtagande av förvaltningsplanen för ”Kräftskötselområdet Ryggen” har Ryggens fvof tillsammans med Hushållningssällskapet i
Värmland kommit fram till ett antal åtgärdsförslag.
Syftet är att utveckla och bevara flodkräftbestånden
och skapa en uppskattad kräftfiskepremiär som
skall locka ut ortsborna och fiskerättsägarna till att
fiska på sina flodkräftor och att premiären skall bli
en återkommande och efterlängtad tradition. Förvaltningsplanen är ett ”levande dokument” vilket
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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betyder att nya idéer ska läggas till och de åtgärder
som genomförs ska redovisas. Vid styrelse/årsmöten utgör förvaltningsplanen en egen punkt i dagordningen. Styrelsen ska redogöra vad som gjorts
under året och komma med förslag på fortsatta/
nya åtgärder som fiskevårdsområdesföreningen ska
arbeta med kommande år. Vissa av åtgärderna i
åtgärdsplanen kan genomföras på kort sikt medan
andra kan ses som mer långsiktiga målsättningar.

”Kräftskötselområde Ryggen” skall utgöra en punkt i dagordningen vid fvof:s årsmöte.
Informationsspridning om flodkräftor och att förhindra spridning av kräftpest till Ryggens fvof
Bedriva minkjakt inom fvof
Utse kräftansvarig inom kräftskötselområdet.
Årlig inrapportering av det årliga kräftfisket till fvof/kräftansvarig
I samarbete med Sportfiskeklubben för Holmsjön, årligen följa signalkräftans utbredning i Holmsjöns
utlopp.
Provfiske
Justering av kräftfiskereglerna
Utbyggnad järnvägens mötesplats vid Ryggen
Enskild biotopvård
Utveckla flodkräftbestånden i Vettingsån/Sågån som kan användas som ”yngelkammare”
Säkerställa att leveransen av uttsättningsfisken inte innehåller kräftpest
Arbeta fram en strategi inför ev. framtida stödutplantering/flyttning av flodkräftor inom kräftskötselområdet.

Kräftskötselområdet Ryggen

Foto: Mats O. Morell

3. Bedriva minkjakt inom
kräftskötselområdet
Minkjakt har bedrivits under lång tid i området.
Kräftor utgör ett uppskattat födoinslag åt minken
och mink söker sig med fördel till vattendrag och
sjöar med bestånd av kräftor.
Med tanke på att en mink under en kväll/natt enkelt kan fånga/döda 30-50 kräftor är det enkelt att
räkna ut vilka oerhörda mängder kräftor en minkfamilj kan fånga under ett år. Ett litet hypotetiskt
räkneexempel: 1 mink som äter 35 kräftor/vecka
fångar/dödar ca 1820 kräftor per år. Det är framförallt stora/könsmogna kräftor minken fångar. En
könsmogen flodkräfta hos en hälsokontrollerad odlare för utplantering, kostar uppskattningsvis 20 kr/
styck. En mink som uppehåller sig flitigt i anslutning
till Ryggen äter uppskattningsvis flodkräftor för ett
värde av ca 36 000 kr årligen. Kräftor i storleksintervallet 10 cm väger ca 30 g. 1 820 stycken med en
uppskattad medelvikt om 30 g motsvarar ca 60 kg
flodkräftor/år. Mink äter mycket kräftor!

2. Informationsspridning om flodkräftor
och att förhindra spridning av kräftpest till
Ryggens fvof
För att förebygga spridning av kräftpest till Ryggens fvof är informationsspridning det viktigaste
verktyget. Att göra tillfälliga gäster (även påminna
övriga återkommande besökare och ortsbor) uppmärksamma på att det förekommer flodkräftor
inom fvof och hur man undviker att sprida kräftpest. Informationsspridning skall ske via informationstavlor placerade på strategiska platser runt
sjön om kräftor och hur spridning av kräftpest
skall undvikas. Informationsspridning kan ske t ex
i samband med försäljning av fiskekort. Viktig information kan koncentreras till fritidshusområden
i anslutning till Ryggen och Ålängen, vid Ryggens
utlopp, Långtäkts fäbodar samt i anslutning till
Holmsjön, vilket är det närmast belägna signalkräftbeståndet.

Foto: Tomas Jansson

1.”Kräftskötselområdet Ryggen” skall utgöra
en punkt i dagordningen vid fvof:s årsmöte
För att sprida information och aktivera hela föreningen om flodkräftan krävs att ”hålla frågan levande”. Vid varje årsmöte för Ryggens fvof skall
”Kräftskötselområdet Ryggen” utgöra en punkt i
dagordningen. Vid årsmötet skall en summering
presenteras över genomförda åtgärder det gångna
året och en utvärdering av dessa. Samt prioritera
de åtgärder för det kommande årets arbete med
flodkräftor.

Minkdödad kräfta.
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Foto: Tomas Jansson

4. Utse en kräftansvarig inom kräftskötselområdet.
Personen sköter kontakter med myndigheter, fiskerättsägare mm i frågor som berör kräftor samt sammanställer och dokumenterar fångstrapporter från
det årliga kräftfisket.

7. Provfiske
Ryggen provfiskades med ett standardiserat provfiske hösten 2012 med totalt 16 länkar med fem
mjärdar vardera, totalt 79 mjärdar (Skall vara 80
mjärdar med en mjärde saknades).
•

5. Årlig inrapportering av det årliga kräftfisket till fvof och kräftansvarig
All data som berör flodkräftor inom kräftskötselområdet skall tillställas den kräftansvarige t ex i samband med den årliga kräftpremiären bör information
om antal, storlek, kön, lokal mm dvs en sammanställning av årets kräftfiske. Insamlad information
skall sammanställas av kräftansvarig och användas
till uppföljning av kräftbeståndets utveckling. Efter
några år kommer informationen att vara mycket
viktigt och man kan utläsa olika trender i kräftbeståndet. Informationen kan t ex utgöra en mycket
viktig grund för kommande rekommendationer i
kräftfisket. Med fördel kan en gemensam blankett
framställas (som gjorts tidigare) att delas ut till
samtliga, som skall fiska kräftor.
6. I samarbete med Sportfiskeklubben för
Holmsjön, årligen följa signalkräftans utbredning i Holmsjöns utloppsbäck
Ett av det närmast kända signakräftbeståndet ligger i nära anslutning till Ryggens. Vid utloppet
ur Holmsjön, som sedermera mynnar i Vargsjön,
finns signalkräftor. Hur långt ned i bäcken dessa
förekommer är oklart. Holmsjön ”arrenderas”/drivs
som ett ”Put & Take vatten” av en sportfiskeklubb
med utplantering av regnbåge. Ett samarbete med
sportfiskeklubben bör genomföras dels för att sprida
informationen om Ryggens fvof arbete med att bevara och utveckla flodkräftbestånden samt för att
kartlägga var signalkräftona förekommer i bäcken.
Medlemmarna i klubben kan dessutom vara delaktiga genom att sprida information om situationen
och att bidra till att undvika att signalkräftor sprider
kräftpest till kräftskötselområdet.
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•

•

•

•

Uppföljning av hela eller delar av provfisket i
Ryggen, t.ex. av vissa utvalda länkar. Bör genomföras varje eller vartannat år. Provfisket
används som en del i att följa beståndsutvecklingen i Ryggen.
Provfiske skall genomföras i Vettingån och Sågån för att klargöra beståndets storlek och utbredning. I nuläget vet man mycket litet om
dessa vatten.
Uppföljning av utplanteringarna i Fäbodsjön,
Lottbosjön, Vargsjön, Långsjön och Häglingen
genom provfiske. Provfiske har skett 2010 i
Stora Sågsjön och Vettingån med resultatet 0
kräftor i sjön och ca 8 flodkräftor på tre mjärdar
i ån. Även Bosjön provfiskades 2010 med 25
mjärdar med resultatet 0 kräftor. 2009 provfiskades Häglingen med 25 mjärdar, endast en
flodkräfthona infångades. 2005 provfiskades
Lottbosjön och Fäbodsjöarna med 50 mjärdar,
inga kräftor.
Undersöka förekomst av flodkräftor med t e x
vattenkikare i vattendragen mellan Djuptjärn,
Fäbodsjön, Lottbosjön, Vargsjön, Långsjön och
Häglingen. Syftet är att påvisa förekomst av
kräftor eller inte. Om det inte förekommer flodkräftor är det troligt att systemet inte besitter
de biotoper och vattenkvalité flodkräftor kräver.
Provfiske med minst 60 mjärdar i Häglingen.
Gärna om det går att fokusera på områden där
utplanteringen 2002 – 2003 skedde samt vid
utloppet.

Kräftskötselområdet Ryggen
Djuptjärn
2004-2005, dvs efter utplanteringsprojektet 20022003, fick man 1 flodkräfta och 1 signalkräfta vid ett
provfiske i Djuptjärn. 2009 genomfördes återigen ett
litet provfiske med 10 mjärdar utan resultat.
• Ett större provfiske med ca 60 mjärdar skall
redovisa om det fortfarande finns kräftor och i
så fall, vilken art. Ryggen och Djuptjärn ligger i
separata vattenområden och påverkar inte varandra men avståndet mellan dem är endast ca 1
km fågelvägen.
8. Justering av kräftfiskereglerna
Kräftfisket i Ryggens fvo skall omges med tydliga
regler för ett hållbart uttag av flodkräftbeståndet.
Regelverket måste dock vara flexibelt och möjligt att
enkelt justera i det fall man finner att behov finns,
eller om en hårdare beskattning, utan att äventyra
beståndet, kan göras. Efter genomfört provfiske september 2012 framkom att det finns mer kräftor i
Ryggen än vad man tidigare trott. Därmed genomförde styrelsen en justering av regelverket hösten
2012, inför säsongen 2013, till följande: Fiske får
bedrivas den 9 augusti 2013, samt även tillåta fiske
under ett dygn från kl. 17.00 den 7 september 2013.
Observera att minimimåttet vid det senare tillfället
skall vara 10 cm! Samma regler gäller i övrigt som
tidigare dvs. maximalt 20 fångsenheter, ett fiske per
fastighet, och endast för innehavare av ortskort eller
fiskerättsbevis.

Anledningen till att utöka kräftfisket ytterligare en
kväll är att beståndet tål detta samt att det är viktigt
att bibehålla och öka den positiva syn på resursen
som flodkräftorna utgör och skapa flera ”glada kvällar” där ortsbor se fram emot kräftfisket. Ju fler
människor som ser flodkräftorna som en resurs
och har glädje av den, stärker viljan att bevara och
utveckla flodkräftbeståndet.
Förslag till komplettering av regelverket för
kräftfisket:
• Minimåttet höjs vid båda tillfällena från 9 cm
till 10 cm. Genom att höja minimåttet med 1 cm
säkerställs att även de kräftor som är snabbväxande hinner para sig minst en gång, innan
de fiskas upp. Kräftor som är mellan 9-10 cm
växer uppskattningsvis till 10-12 cm kommande
säsong. D.v.s. det blir större kräftor vid kräftpremiären, men något färre i antal vid justering av
minimåttet från 9 cm till 10 cm.
9. Utbyggnad järnvägens mötesplats
vid Ryggen
Trafikverket har genomfört en förstudie på Bergslagsbanan sträckan Gävle – Ludvika benämnt
”Bergslagsbanan, Storvik – Falun, Sandviken och
Hofors kommun, Gävleborgs län Hedemora, Säter
och Falun kommun, Dalarnas län, Samrådshandling
2012-04-13 Dnr TRV 2010/ 28059”.

Foto: Tomas Jansson
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Foto: Mats O. Morell

Foto: Tomas Jansson

Ändamålet med projektet är att förbättra kvaliteten för näringslivets transporter både regionalt
och nationellt. Förstudiernas huvudsakliga syfte är
att studera möjliga åtgärder för att höja banornas
kapacitet med hjälp av fler och effektivare mötestillfällen samt ge möjlighet att köra längre tåg. Det
övergripande projektmålet är att öka kapaciteten
i järnvägssystemet för godstrafik med bibehållen
kvalitet för persontrafiken.
I sammanfattningen av förstudien framgår det att
”Viktiga miljöförutsättningar inom förstudieområdet
för Storvik – Falun är landskapsbild samt bostäder
och vatten och vattenmiljöer intill banan”.
För att kunna framföra prognostiserad trafik med
60 % kapacitetsutnyttjande, vilket är ett av förstudiens projektmål, krävs nysträckning på delar av
sträckan Storvik – Falun. Då banan mellan Storvik
och Falun redan idag är hårt belastad utreder förstudien åtgärder i befintlig bana med avsikt att på
kortare sikt höja kapaciteten. Förstudien innehåller
alternativ vilket omfattar bl.a. ombyggnad av mötesstationen vid Ryggen, till samtidig infart för 750
meter långa tåg. Ombyggnad innebär att dagens mötesstation förlängs. Utredningsalternativet jämförs
med ett nollalternativ som beskriver framtida situation utan genomförda ombyggnader. Förlängningen
av en befintlig mötesstation kan ske antingen åt ena,
eller andra hållet.
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Om Ryggens mötesplats väljs att utökas söderut,
dvs. mot sjön kommer detta att påverka ett strandnära område dvs. den mest produktiva delen av en
sjö. De strandnära områdena är just de viktigaste
biotoperna för flodkräftorna i Ryggen.
Om Trafikverket omsätter förstudien i praktiken
och att sjön kommer bli påverkad är det mycket
viktigt att Ryggens fvof ställer följande krav på Trafikverket.
• Säkerställa att inte redskap och maskiner, fordon mm. som kommer i kontakt med sjön INTE
sprider kräftpest och skall desinficeras om så
behövs för att uppfylla kriteriet.
• Säkerställa att åtgärderna ej medför negativ
påverkan, varken kemiskt eller fysikaliskt t ex
via föroreningar, sedimentering eller grumling.
• Provfiske skall ske på de områden som kommer att påverkas samt vid ett referens område
(som ej påverkas av projektet) med standardiserat provfiske. Provfisket skall genomföras före
påbörjade åtgärder samt efter att projektet är
avslutat. De standardiserade provfiskena skall
pågå minst fem år efter att projektet är avslutat.
Avsikten är att följa beståndsutvecklingen och
om åtgärden påverkat beståndet negativt eller
inte. En slutvärdering fem år efter avslutat projekt skall belysa om det finns behov av fler provfisken och/eller behov av ytterligare åtgärder.
• Provfiske före påbörjad åtgärd skall utgöra underlag för beräkning av kompensation i form
av åtgärder eller ekonomiskt, för förlorad produktiv area och/eller förlust av flodkräftor. En
kompensation kan t ex vara att Trafikverket
genomför/bekostar biotopvårdande åtgärder vid
andra lokaler i sjön.
• Skall fyllnadsmassor iföras i sjön skall Ryggens
fvof vara högst delaktig i hur fyllandsmassorna
placeras i sjön samt hur. Ytterkanterna av fyllnadsmassorna som ev. kommer att bli den nya

Kräftskötselområdet Ryggen
strandlinjen skall placeras och vara i dimensioner så att det utgör optimala biotoper i form av
bon/gömslen för flodkräftor.
10. Enskild biotopvård
• Varje fritidshusägare/markägare skall/bör efter
eget tycke och engagemang aktivt skapa bra för-

hållande för flodkräftor t ex i form av utläggning
av sten, tegelrör, tegelpannor, död ved mm. vid
de sträckor man nyttjar vid det årliga kräftfisket.
Syftet är att skapa ett så bra lokalt kräftfiske som
möjligt som gynnar den enskilde.

Fakta kräftor Exempel på biotopvårdsåtgärder för att öka tillgången på bon och skydd/gömslen:
Innan man påbörjar biotopvårdande åtgärder genom utläggning av olika bomaterial bör man göra en
inventering av vilka områden i sjön/vattendraget som är i behov av en sådan åtgärd och att det faktiskt
finns ett behov. En kartläggning över var de bästa respektive sämsta kräftförande lokalerna i sjön/ vattendrag fanns innan kräftbeståndet försvann/minskade, ger en bra vägledning för var man bör genomföra
biotopförbättrande insatser.
Utanför sina bohålor är kräftorna känsliga mot predation. Kräftorna lämnar bohålorna vid födosök, under parningstiden samt vid skalbyten. Det är då viktigt att det finns gott om gömsle/skydd i anslutning till
bohålorna. Beroende på födotillgången kan avståendet från bohålan till där kräftan hittar sin föda variera.
Därför är det lämpligt att mellan bohålorna och där födosöket sker, lägga ut ridåer med risknippen och
grenar mm. som kräftorna kan gömma sig under. Exempel på åtgärder:
• Utläggning av stockar och större grenar
• Tegelpannor och stenar som läggs i högar/strängar
• Längs stränderna kan man lägga ut sten/grus från omgivande landområden.
• För att skapa utrymmen under och mellan stenarna, kan man med hjälp av ett järnspett och vadarbyxor lyfta på befintliga stenar i strandzonen som ligger delvis nedsjunkna i bottnen.
• Risknippen, risvasar mm. som ligger utspridda på bottnen vilket kräftor kan söka skydd under vid
födosök och parning.
Tänk på att flodkräftans första två år tillbringar de huvudsakligen strandnära på ett vattendjup om
0,1 – 1,5 m djup. Det är extremt viktigt för yngelproduktionen i en sjö eller vattendrag att det finns bra
med skydd och gömslen på detta djupintervall. Viktig storleksfördelning för gömslen är sten/grus i
intervallet 1 cm upp till stenar stora som fotbollar. Det skall finnas en mix av denna struktur med sten/
grus gärna med inslag av större sten som större kräftor tar i anspråk. När kräftorna blir större än ca
6-7 cm söker de sig ut mot djupare vatten och är i behov av större gömslen på större vattendjup. Det
måste dock vara en fast botten. Finns inte gömsle för de större kräftorna blir även dessa ett lätt byte för
abborren. Anledningen till varför kräftynglen tar de grundare partierna i anspråk är att vattnet snabbar
värms upp vilket påskyndar kräftornas tillväxt.

Exempel på ett kräftgömsle för ett antal kräftor på en liten yta.

Foto: Mats O. Morell
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Foto: Länsstyrelsen Värmland

Sågån till Ryggen eller övriga vatten inom fvof. Obs,
tillstånd från Länsstyrelsen krävs för flyttning av
kräftor till Häglingens avrinningsområde, eftersom
det är ett annat vattensystem.

11. Utveckla Vettingsån och Sågån
I dagsläget finns det mycket liten kunskap om vattendraget och vilka arter som förekommer förutom
flodkräftor, te x öring. Små rinnande vatten kan vid
bra förutsättningar få otroligt höga tätheter med
flodkräftor, men som oftast är småväxta (beror på
vatten djup mm). Provfiske, elfiske och en bedömning om vattendraget är i behov av biotopvårdande
åtgärder, kan utgöra en grund för att börja utveckla
hela eller delar av vattendraget. T ex skulle man på
sikt kunna använda vattendraget till en ”avelskammare” där man flyttar flodkräftor från Vettingsån/

Utplantering av öring i Ryggen.
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12. Säkerställa att leveransen av uttsättningsfisken inte innehåller kräftpest
Det absolut största hotet med spridning av kräftpest
utgörs av illegala utplanteringar med signalkräftor.
Övriga hotbilder utgörs b.la. av fiskutsättningar.
Inför en fiskutsättning måste man få garantier från
den levererande fiskodlaren att det inte förekommer
pestsporer i vattnet som medföljer fiskleveransen,
som oftast innehåller flera m3 vatten. Om inte fiskodlaren kan garantera smittfritt vatten skall man
överväga att avbryta fiskleveransen.
13. Arbeta fram en strategi inför ev. framtida stödutplantering/flyttning av flodkräftor
inom kräftskötselområdet
Ryggens fvof skall ta fram en prioriteringslista över
vilka vatten fvof vill arbeta vidare med. I dagsläget
är det mycket fokus på Ryggen men det är mycket
viktigt att sjöar/tjärn inom Häglingens avrinningsområdet utvecklas med syftet att skapa ett uppskattat kräftfiske. Listan skall innehålla vilka vatten som
har bäst förutsättningar att utvecklas och där det är
låg risk för spridning av signalkräftor och kräftpest.

Foto: Mats O. Morell
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Ryggens fiskevårdsområdesförening, fvof
Ryggens fiskevårdsområdesförening (fvof) bildades1998 och förvaltar fisket i Ryggens fiskvårdsområde (fvo) i Vika, Skedvi och Husby f.d socknar.
Området består av fisket i de fastigheter som har
fiskerätt i följande vatten: sjöarna Ryggen, Ålängen
och Häglingen med kringliggande vatten (se karta 1).
Ryggens fvof består av närmare 800 fiskerättsägare.
Innan förvaltades fisket av ”Ryggens fiskvårdsförening” som bildades redan 1927 av postmästare
Häggbom i Korsnäs. Fiskvårdsföreningen hade som
syfte att ”bringa ordning och planmässighet i arbetet på att åstadkomma en mångdubbel avkastning
av fisket i Ryggsjön”. Omfattande arbete med att
anlägga lekvålar och plantera ut olika arter med
fisk påbörjades. Tack vare lekvålarna ansågs det att
abborrfisket blev mycket bra. 1928 utplanterades 5
liter befruktad rom med siklöja ut på stenbottnar
på 2-3 meters djup vid tre olika ställen runt sjön. I
årsberättelsen från 1928 kan man ta del av följande
notering ”Någon fara för att de i sjöns så rikligt
förekommande kräftorna skulle förtära rommen,
ansåg fiskeriinstruktören ej föreligga denna årstid ”.
1931 hade föreningen skådat frukter från sin verksamhet då ”det vimlat av fisk, både stora och små,
och abborrnappen ha ej uteblivit”. En intressant
notering från 1931 är, ”Ävenså har någon enstaka
gädda uppenbarat sig på kroken.” Uppenbarligen
var gäddan ett sällsynt inslag. 1933 planterades bl.
a. 30 000 gäddyngel ut i sjön, se tabell 2. 1932 fanns
18 medlemmar i föreningen (inkomster voro under
året 173,75 kr och utgifter 134, 90 kr). Varje medlem
har under det gångna året lagt ut var sin risvase. En
bra åtgärd som bör vara ett riktmärke för nutidens
arbete i fvo.

Foto: Tomas Jansson

Fiskevårdsföreningen var dock utan möjlighet att
övervaka och beivra illegalt fiske. Det enda man
kunde göra var att rekommendera medlemmarna till
ett visst beteende, något som i stora delar även efterföljdes, som t.ex. när vi ”rekommenderade” medlemmarna att avstå kräftfiske under ett par år. På den
tiden rörde engagemanget enbart Ryggen, och man
hade ingen inverkan på eller inflytande över övriga
vatten inom det som blev 1998 blev Ryggens fvo.
Föreningens verksamhet omfattar allt fiske inom
området. Fiskerättsägarna äger full rätt att sätta
upp regler för hur fisket skall bedrivas och förvaltas
inom fiskevårdsområdet. Kräftfisket finns reglerat
i föreningens stadgar och det medför att det finns
regler för hur kräftfisket skall bedrivas. De regler
som omfattat kräftfisket sedan mitten av 1980-talet
fram till kräftfisket 2012 var:
• Fisket tillåtet 1 kväll/år från kl. 17.00, datum för
fisket bestäms från år till år men följer huvudsakligen den traditionella kräftpremiären.
• Maximalt 20 fångsenheter
• Ett fiske per fastighet
• Endast för innehavare av ortskort eller fiskerättsbevis (inget fiske för allmänheten således).
• 9 cm minimått
Vid ett styrelsemöte i september 2012 bestämdes att
utöka kräftfisket med en kväll i september samt vid
det sena tillfället öka minimåttet till 10 cm. Detta
pga. av att ett provfiske genomfört den 7 september
2012 visade på att beståndet i Ryggen är starkare
än vad man tidigare trott. Man har i många år fiskat
endast en kväll i början av augusti vilket kan vara för
tidigt på säsongen för att bedöma beståndets status.
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Fvof arrangerar inte fisketävlingar och andra sociala tillställningar i Ryggen. Dessa ordnas av den
förutvarande fiskevårdsföreningen som i samband
med bildandet av fvof ombildades till en renodlad
byförening vid namn ”Ryggensjöföreningen”, RFS.
RFS arrangerar två återkommande fisketävlingar,
gemensam midsommarfirande samt en loppis.
Den årliga försäljningen av fiskekort uppgår till 15
000 – 20 000 kronor.
Förekomst av flodkräftor inom Ryggens fvof
I dagsläget (2012) vet man att det förekommer flodkräftor i Ryggen, Vettingsån/Sågån. Vid provfiske
2010 konstaterades 1 flodkräfta i Häglingen och
flodkräfta konstaterades vid ett elfiske 2002 i Häglingens utlopp, Ängesån (obs, alldeles utanför fvof).
Flodkräftor finns även i Ålängen, men det finns inga
fångstrapporter utan bara muntliga observationer.
Om det förekommer flodkräftor i övriga vatten är i
dagsläget oklart

Sjö
Ryggen
Ryggen
Ryggen
Ryggen
Häglingen
Häglingen
Vargsjön
Vargsjön

datum
1972
1975
1982
1986
1982
1985
1979
2003

pH
7,5
6,7
7,1
6,9
6,3
6,2
5,85
5,9

Vattenkemi inom fvof
Det har aldrig bedrivits någon kalkningsverksamhet
inom Ryggens fvof. Det har bedömts att Ryggen inte
varit försurningspåverkad. Det finns ett begränsat
antal vattenkemiska analyser att tillgå, se tabell 1.
Men som framgår i verksamhetsrapporter och från
protokoll vid styrelse/årsmöten (se kapitel” Sammanfattning av årsmöten, styrelsemöten och verksamhetsrapporter för perioden 1975 – 1998”) har
det funnits en oro kring försurningen i framförallt
Ryggen sedan tidigt 1970-tal, utan att riktigt kunna
klargöra hur situationen varit/är.
De få vattenkemiska provtagningar som genomförta inom kräftskötselområdet kan inte ge ett fullständigt underlag för att avgöra om fvof varit påverkat
av försurning men det kan ge en inblick i hur situationen var. Ryggen verkar ha varit en stabil sjö även
under försurningsepoken under 1970-1980-talet.
För Häglingen verkar det varit besvärligare men alkaliniteten vid samtliga provtagningar har varit bra.
Se bilaga 1 Vattenkemi och dess bedömningsgrunder
för mer information om vattenkemi.

Alk (mekvl/l)
0,22
0,13
0,17
0,2
0,12
0,08
0,13
0,15

Kond.
46
4
5,2
5,3
4,1
4
4,3
4,3

Färg
15
10
5
10
65
40
55
45

Tabell 1. De få uppgifter som berör Ryggens fvof som finns tillgängligt i
SLU:s vattenkemiska databas.

Fiskevårdförening- Fiskevårdsområde - Fiskevårdsområdesförening
År 1913 kom den första lagen om gemensamhetsfiske och vid samma tid började det att bildas fiskevårdsföreningar. Lagen var i bruk fram till 1960
då den ersattes av den första lagen om fiskevårdsområden. Nu började allt fler fiskevårdsföreningar (Fvf) ombildas till fiskevårdsområden (Fvo)
istället, och en fiskevårdsområdesförening (Fvof)
som förvaltar fisket. Genom det kunde en samordnad fiskevård utövas. Det blev också möjligt att göra
en fördelning av fisket mellan delägarna och även
att upplåta fiske till allmänheten. Processen med
att bilda föreningar var dock omständlig och därför
reviderades lagen. Den nya lagen om fiskevårdsområden trädde i kraft januari 1982. I samband med
det ombildades alla föreningar som tillkommit enligt äldre lag automatiskt till fiskevårdsområden och
fiskevårdsområdesföreningar. Lagen (1981:533)
om fiskevårdsområden är en s.k. ramlag som sätter
ramarna för hur fiskevårdsområden bildas och hur
verksamheten ska bedrivas. Fiskerättsägarna har
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genom fiskevårdsområdesföreningen stora möjligheter och ansvar för att forma verksamheten efter
egna förutsättningar och önskemål.
Målen med fiskevårdsområden är att:
• Arbeta med en användbar förvaltning av fiskeresursen.
• Öka allmänhetens möjligheter att fiska.
Fiskevårdsområdesföreningen och dess nätverk har
ofta bra förutsättningar att lyckas med en anpassad
förvaltning. Förändringar i sjöar och vattendrag
observeras ofta först av dem som nyttjar vattnen och
som lever nära, vilket medlemmarna gör. Lokala fiskerättsägare som har bott länge på platsen har ofta
både historisk och lokal kunskap om området och
dess vatten. Om den kunskapen används i förvaltningen av sjöar och vattendrag och om föreningen
provar nya metoder utifrån sina erfarenheter så
utvecklas kunskapsbasen hela tiden.

Kräftskötselområdet Ryggen

Foto: Mats O. Morell

gott om årsyngel är det ett friskhetstecken. Problemet är att vid ett standardiserat provfiske får man
inte årsyngel eller 1 åringar eller t.o.m. 2 åringar.
I mjärdar med 14 mm maskstorlek får man sällan
kräftor under 7 cm.

Flodkräftans historiska utveckling
i Ryggens fvof
Man vet att det har funnits flodkräftor i Ryggen sedan 1880-talet och framåt. ”Tant Larsson i affären”
som var född i byn under 1800-talet berättade att
hon som barn var ute och fiskade flodkräftor med
händerna och att flickorna fick lyfta upp kjolen när
de vadade i vattnet. Exakt hur länge flodkräftor förekommit är det ingen som vet. Enligt uppgift fanns
förr ett mycket bra bestånd, relativt jämnt fördelat
runt hela Ryggen. Tyvärr finns inga fångstrapporter
som kan vedimera detta. Men när var ”förr”. Från
1946 finns en berättelse om kräftfångst i Ryggen i
närheten av Ryggsgården från omkring 1915. I texten
från 1946 kan man läsa ”Den tiden (dvs omkring
1915 min anm.) fanns det både rikligt med kräftor
i sjön och förövrigt rätt stora sådana”... Det kanske
helt enkelt är så ibland, att vi vill tro att det var
bättre förr, minnet kommer ihåg det trevliga!

Foto: Tomas Jansson

I handlingar i fvof:s regi finns ett dokument som
saknar datum men som troligen härstammar från
1970 eller 1980-talet. Ett handskrivet dokument där
man genomfört provtagningar i vid tre lokaler eller
djup i Ryggen och analyserat bl.a. pH. Analyserna
togs troligen i samband med en osedvanlig regnig
sommar det året. Hur bra analyssäkerheten var är
oklart. Resultat för var pH 5,7, 5,5 och 5,8. Om
dessa värden stämmer har dock Ryggen varit påverkad av försurning (oklart under hur lång tid) och kan
därmed under en kort period påverkat flodkräftbeståndet negativt. Från 1986 finns fem genomförda
analyser dokumenterade hos fvof. Proverna togs
mellan februari och juni 1986. Samtliga analyserade
pH-värden var mellan 6,5 och 6,9.
Hur det nuvarande vattenkemiska tillståndet råder
är oklart eftersom ingen vattenprovtagning genomförts. Men med tanke på flodkräftbeståndets utveckling och storleksfördelning är det inget som tyder på
att Ryggen nu är påverkad av försurning. För Häglingens avrinningsområdet är det dock mer osäkert.
Provfisken kan ge ett bra underlag för bedömning
om ett flodkräftbestånd är påverkat av t.ex. försurning. Den viktigaste målgruppen vid en inventering/
provfiske är dock årsynglen som är den kategori som
är mest försurningskänslig. Finns det årsyngel eller
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Vem som skrev berättelsen är oklart men initialerna som framgår är B-d. Texten är hämtad från

Gustav Sundbergs uppteckningar ur Dalatidningar
fram till 1950-talet:

F-k. n:r 180. Onsdag 7 aug. 1946.
PÅ KRÄFTFÅNGST I RYGGEN
Det hände för närmare ett 30-tal år sedan, under tiden då det första världskriget pågick, och vi
landstormsbefäl som då och då inbjöds till övningar och tävlingar hos bankdirektör L., som ägde och
fortfarande äger vissa domäner vid Ryggsjön, att signaturen och en landstormskamrat D. redan på
lördagskvällen reste med tåget till Ryggsjön för att göra en bättre kräftfångst. Den tiden fanns det
både rikligt med kräftor i sjön och förövrigt rätt stora sådana. Övriga landstormsbefäl skulle först
anlända med morgontåget på söndagen.
Försedda med ryggsäckar innehållande matpaket och drycker men utan kräftbeten – mört
var omöjligt att uppbringa hos stadens fiskaffärer – satt vi omedelbart efter ankomsten till Ryggens
anhalt i gång med att på ett kärr ingångna så många grodor som möjligt, en rätt otrevlig sysselsättning, men grodbeten är en förtjusning för kräftorna. Efter ett besök hos dir. L. satte vi omedelbart i
gång med att på stränderna sätta burar, håvar och spön, och sedan var det tid att börja med själva
fångsten. Intill den s.k. Uvbergsvålen låg en lång timmerstock delvis uppdragen på stranden. Här
hade D. balanserat ut och lagt en håv ganska långt ut i sjön. När vi nu kom för att vittja sprang D,.
som hade ett par skor med gummisula, ut på stocken. Stocken som blivit våt låg förstås inte still utan
D. halkade och åkte efter stocken ut i sjön och försvann totalt tills han om några sekunder ett 10-tal
meter längre ut dök upp som en valross med sina stora mustascher nedhängande med pipan i munnen
och med vad man vill påstå en kräfta i vardera näven, det senare minns inte jag nu utan det är nog
ett s.k. påbröd till fiskehistoria.
Genomvåt som han var fortsatte vi likväl med fångsten. Utanför ”Lundmarks udde” ligger en
numera bebyggd holme. Djupet i sjön mellan stranden och denna holme är i vanliga fall inte så stort
och nu när vattnet i sjön var mycket lågt låg en massa stenar i dagen. Omkring dess stenar och ända
upp mot växtligheten vid stranden gick kräftorna och här plockade vi tjogvis med händerna. Som lyse
använde vi ficklamporna.
Sent på nattkröken sökte vi oss in i dir. L:s stuga, där vi gjorde upp eld i den öppna spisen,
hängde upp våra kläder på tork och placerade oss, D. i en hängmatta och jag i en säng, nöjda och
belåtna med dagens fångst och äventyr för att någotsånär utvilade kunna på söndagen göra oss gällande i de landstormstävlingar, som skulle äga rum.
B-d.
Berättelsen väger tungt för att redogöra Ryggens kräfthistoria.
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Det är inte runt hela Ryggen som det alltid funnits
bra med kräftor. Sjöns västra sida har alltid haft
dåliga tätheter beroende på dominans av dybotten. De traditioner som omger kräftfisket har varit
starkt förankrat i Ryggen, vilket vittnar om att det
förr fanns ett riktigt bra bestånd om flodkräftor. Om
det funnits och i vilka tätheter som det funnits flodkräftor i de angränsande vattnen Djuptjärn, Fäbodsjön, Lottbosjön, Vargsjön, Långsjön, Häglingen och
Ålängen finns det liten vetskap om. Troligen har det
funnits sporadiska bestånd men aldrig i några stora
tätheter. Detta brukar vanligtvis vara känt. Mycket
gott om flodkräftor fanns däremot i Ryggens utlopp,
Vettingsån och även troligen i Sågån.
Den sjö inom Ryggens fvo som det finns mest
kunskap om flodkräftan är onekligen Ryggen. När
augusti närmade sig var det en spänd förväntan som
låg i luften hos de människor som hade förmånen
att få fiska kräftor i Ryggen. Man planerade och
förberedde med att fiska mört till kräftbete. Kräftpremiären var en stor händelse i bygden och omges
av många berättelser.
Flodkräftbestånder i Ryggen har varierat historiskt.
I början av 1960-talet var det ett dåligt fiske med
kräftor, man vet inte orsaken till varför beståndet
gick tillbaks. Men relativt snabbt återgick beståndet
till normala förhållanden och i slutet av 1960-talet var
det återigen vanligt med 20-30 kräftor per mjärde.
Under denna period fiskade man även på vattendjup
ned till 8-10 m, vilket man inte gör numera.
Vid sjöns nordvästra del passerar järnvägsspåret i
direkt anslutning till sjön, på vissa ställen går järnvägsspåret bara några meter från strandkanten. Fram
till 1980-talet röjdes buskar och träd längs med järnvägsspåret, som lades direkt i sjön. Detta gav mycket

fina och strandnära gömslen för kräftor vilket kunde
ses i de mängder med kräftor som fångades vid denna
del av sjön trots dybotten. Strandnära områden utgör
en viktig del av en sjö där framförallt kräftyngel tillbringar en stor del av sina första levnadsår. Numera
röjs samma sträckor mer kontinuerligt dvs. det är
mest sly som röjs och som förövrigt inte läggs ut i
sjön. Därmed finns inte lika bra förutsättningar och
inte heller lika mycket kräftor på dessa sträckor.
Sedan mitten av 1980-talet har beståndet med
flodkräftor haft en negativ utveckling. I ett försök att
stävja nedgången infördes ett uppehåll i fisket under 1990 - 1992. Rekommendationerna hade ingen
inverkan, beståndet fortsatta att minska. I figur 1,
framgår att uppehållet 1990-1992 inte gav önskad
effekt, en liten ökning syns men inte i paritet till
början av 1980-talet.
Fisket har sedan ca 25 år sedan bedrivits under en
kväll med 20 burar/fastighet och 9 cm som minimått.
Tidigare fanns det ingen begränsning på antalet burar, och dessutom fiskades det flera kvällar, beroende
på vilket som den 7 augusti var. Vissa fiskade långt
in på hösten med ett mycket stort antal enheter, hur
många och med vilket resultat är okänt idag.
Lars Skog har vid sitt kräftfiske vid udden och viken
nedanför banvaktsstugan, dokumenterat sitt årliga
fiske sedan 1980, se figur 1. Man kan tydligt se en
succesiv nedgång i antalet fångade kräftor.
Sedan 2008-2009 anser man att beståndet har stabiliserats och är relativt konstant, därmed ökar heller
inte beståndet nämnvärt. Flera fiskrättsägare har fiskat kräftor vid samma platser sedan tidigt 1960-talet
och har därmed mycket god kännedom över flodkräftans och fiskebeståndets utveckling i Ryggen.

Figur 1. Statistik från det årliga kräftfisket vid udden och viken nedanför
banvaktstugan som Lars Skog dokumenterat under perioden 1980 – 2009. Obs
att antalet redskap, minimått antal fisktillfällen kan vara olika för perioden 1980
– 1983 med övriga. Från 1984 har fisket bedrivits under en kväll, minimått 9 cm
och 20 fångstredskap. För åren 2001 – 2008 var det mycket lågt vattenstånd.
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Någon enkel förklaring till beståndets negativa utveckling finns inte eller man har inte kunnat påvisa
någon enskild orsak. Däremot finns en del teorier
vad som skulle kunna vara orsaken:
• Regleringen av Ryggen (se effekter av regleringen under kapitlet ”Reglering av Ryggen”)
• Stora avverkningsytor inom Ryggens direkta
omgivningar.
• Påverkan kan ske t e x via ökad markvattning
ned mot Ryggen i kombination med skogsdikning påverkat sjön via ökad sedimentering och
igenslamning av bottnar.
• Parasiten Psorospermium haeckeli, se faktaruta
hur parasiten kan påverka ett kräftbestånd

Angrepp av kräftpest.

1993 skickades sex stycken flodkräftor från Ryggen
till Institutionen för fysiologisk botanik, Uppsala
Universitet, för analys av förekomst av kräftpest
m.m. Resultatet var att alla sex undersökta flodkräftor var ”helt friska och inga parasiter fanns”.
Det framgår tyvärr inte tydligt om resultatet enbart
avsåg förekomst av kräftpest eller om man även undersökte t.ex. Psorospermium Hacklei.

Foto: Tomas Jansson

Faktaruta - Psorospermium Haeckeli
Psorospermium Haeckeli är en microsporidie (encellig parasit) som påträffas i kräftans inre organ,
speciellt i huden under ryggskölden. Psorospermium sp., förekommer i hela Europa, USA och Australien. Parasiten kan orsaka sjukdom hos de flesta europeiska kräftarter t ex flodkräftor och signalkräftor.
Livscykeln hos parasiten uppges vara okänd men mycket talar för att kannibalism spelar en stor roll i
spridningen. Flodkräfta anses mer motståndskraftig mot sjukdomen än signalkräfta. Sjukdomen behöver inte vara förarglig för individen men sätter ned kräftans motståndskraft och gör den mer mottaglig
för andra sjukdomar. Parasiten kan uppnå en 100 % dominans i ett kräftbestånd.
Parasiten ”upptäcktes” i slutet av 1800-talet. Den åstadkommer ingen synlig yttre förändringar på en
kräfta och ett mikrosskop eller PCR krävs för att påvisa dess förekomst. Den kan förekomma i stort antal i infekterade flodkräftor utan att någon påtaglig negativ påverkan hos kräftan. Den misstänks dock
kunna bidra till ökad dödlighet i samband med kräftans skalömsning. Relativ ofta påträffas parasiten
i svenska flodkräftbestånd. Parasiten har satts i samband med minskande och svaga kräftbestånd. Det
finns mycket lite kunskap om denna microsporidie, dess levnadsätt, spridning mm samt hur den påverkar kräftbestånden.
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Nedan följer ut utplock ur protokollförda årsmöten,
styrelsemöten och verksamhetsrapporter under perioden 1973 – 1995 (dock omfattas inte alla år). Det
som plockats ut ur materialet är framförallt det som
berör kräftor eller kan ha en betydelse för kräftbeståndets utveckling i Ryggen. Det framgår tydligt i
materialet att kräftor, minkjakt och utplantering av
fiske varit en viktig del i fiskvårdsföreningen. Redan
under 1970-talet hade beståndet minskat betydligt
och att det fanns en djup oro. Det finns inga äldre
uppgifter från vattnen inom Häglingens avringsområde eftersom dåvarande förening inte hade något
att göra med övriga sjöar före 1998.
•

•

•

Årsmöte 1975. Förekom en hel del frågor kring
fiskevårdsområden och dess bildande (egen anmärkning). En del av Storas (Kopparberg) tjänstemän skulle fiska kräftor under det gångna året.
De kommer att förses med legitimationspapper
från Stora (Kopparberg) och skall följa föreningens beslut även vad gäller kräftfisket. Beslutades
att inskränka kräftfisket till tiden fr.o.m. kl.
17.00 den 7 augusti t.o.m. den 11 augusti 1975.
Föreningen kontaktar Dalarnas Jaktvårdsförbund om lån av minkfällor. Gösta Sahlander
redogjorde om att senaste inplanteringen av fisk
gjordes 1958. Då inplanterades ca 150 000 st
laxöring (!?). Man frågade om vattenprov tagits.
Verksamhetsberättelse 1975-1976. Första utplanteringen av Fjällröding (3 500 st) och finsk
laxöring (500 st), (utplantering av öring har
skett kontinuerligt fram till dags datum, egen
anmärkning). Kräftor börjar bli en verkligt unik
tillgång för oss runt Ryggen. Dessvärre är rapporterna oroande. Kräftorna har enligt säkra
iakttagare minskat i antal. Ännu så länge är vi
förskonade från kräftpesten. Nästan alla vatten
i länet är drabbad av farsoten. Det har förekommit att betesfisk från smittade vatten har
använts vid kräftfiske här i sjön. Det är naturligtvis helt förkastligt. Minken har ökat i antal
runt sjön. Föreningen har köpt in 25 fällor som
har satts ut. Styrelsen föreslår dessutom att den
begränsning av kräftfisketiden som rått de sista
åren och som respekterats av medlemmarna
skall råda även i fortsättningen. Årets kräftfiske
börjar i år den 6 augusti och skall för vår del
hålla på i högst fyra dygn, anser vi. Risvålar har
rustats upp. Antalet medlemmar har passerat
100.
Verksamhetsberättelse 1976-1977. Ett nätprovfiske med 18 nät i varierande storlek har genomförts med klent resultat, fångsten blev en öring
29 cm, två rödingar på 14 cm samt en siklöja på
19 cm (ingen uppgift om fångst av abborre eller
gädda, egen anmärkning). Den på senare år införda begränsningen av kräftfisket tycks ha haft

Foto: Tomas Jansson

Sammanfattning av årsmöten, styrelsemöten och verksamhetsrapporter för Ryggens fiskevårdsförening för perioden 1973-1998

•

•

•

•

•

en gynnsam inverkan på beståndet. Styrelsen
vill även i fortsättnigen begränsa kräftfisket till
två dygn. Minken utgör fortfarande ett starkt
hot mot kräftan. Föreningen har köpt in fällor
som under vintern varit utsatta runt sjön. Flera
minkar har fångats. Man var oroliga för att den
under senaste årens ökning av häckande trutar
och måsar utgör en risk för spridandet av kräftpest. Man önskade att fler ”krafter” ställs till
fiskevårdsföreningens förfogande (fler personer
skulle engagera sig i att utveckla föreningen).
Styrelsemöte 1977. Beslutades om att anskaffa
100 skyltar med information om de av årsmötet
beslutade reglerna för årets kräftfiske. Återupptogs förhandlingarna så styrelsen diskuterade
årets kräftfiske och då framför allt hur man bäst
skall få fiskerättsägarna att förstå behovet av att
betesmörten fångas i Ryggensjön.
1979 Årsmöte. Kräftfisket skall ske från onsdagen den 8 augusti kl. 17.00 till söndagen den
12 augusti kl. 12.00. Nätfiske för fångande av
mört skall ske från 4 augusti till 11 augusti och
begränsas till två nät per gång och person.
1979 Styrelsemöte. Enligt uppgift har anställd
vid Uppsala sommarhem (kolonin) tjuvstartat
med kräftfiske. Konstaterades att årets kräftfiske
får betecknas som något bättre än på flera år.
Vattenprov har tagits i sjön. Någon försurning
av sjön Ryggen har inte skett. pH 7,3 visade på
detta.
1980 styrelsemöte. Fiskerikonsulent Anders
Tägtström har efter kallelse undersökt sjön
Ryggens kräftbestånd vad beträffar pest (något
resultat av undersökningen har inte påträffats,
egen anmärkning).
1981 Årsmöte. Beslutades att kräftfisket får äga
rum fr.o.m. onsdagen 12 augusti kl. 17.00 t o m
söndagen 17 augusti k. 12.00 och att nätfiske för
fångande av betesmört med finmaskiga nät i år
tillåts fr.o.m. lördagen den 9 augusti t o m fredagen den 15 augusti med två nät per medlem. Ett
vattenprov har tagits i ytvattnet utanför Ekvalls
fastighet, det uppmätta pH-värdet var 6,7.
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•
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1987 Årsmöte. Informerades om att årets kräftfiske har för de flesta varit det sämst på flera
år. Enstaka undantag fanns dock.? Minken har
blivit en stor plåga! Något måste göras! Några
minkfällor finns att låna. Rekommenderas att
styrelsens medlemar ställer upp med att hjälpa
nödropande minkplåga.
1988. Verksamhetsberättelse. 400 kr öring
Finsk laxöring har planterats ut i Ryggen. Ganska många gäddor har fångats under våren.
Inplanteringen av öring så här långt verkarha
varit lyckad. Kräftfisket var under året sämre
än någonsin, vattennivån kan ha varit en bidragande orsak. Styrelsen har varit i kontakt med
ansvarig för vattenregleringen Hans Teimert
och bett honom hålla vattennivån mera konstant. Teimert håller sig inom nivågränserna.
Styrelsen och enskilda medlemmar har erbjudit
Teimert hjälp med att både reparera och sköta
dammluckorna. Avvaktar svar.
1990. Verksamhetsberättelse. Välbesökt årsmöte, 43 medlemmar och anhöriga. Diskussion
kring hur föreningenskall agera inför det eventuellt bildandet av fiskvårdsområde. Efter beslut
om kräftfiskeförbud gjordes det en rundresa på
sjön under premiärkvällen. Merparten av medlemmarna efterlevde årsmötesbeslutet. Ett jämförelsevis mycket litet antal fångstredskap fanns
synliga i vattnet. Sikfisket var sådär och enstaka
öring på ca 2 kg har fångats. Konstaterades att
fortfarande har ingen riktig reparation utförts av
dammluckorna. Detta till tros påstötningar både
till Teimert och länsstyrelsen.
Styrelsemöte 1991. Medlemmarna rekommenderades att även i år avstå från kräftfiske.
1991 Årsmöte. Rekommendationen att avstå
från kräftfiske även 1991 påtalades. Då elritsan
enligt uppgift i det närmaste försvunnit ur sjön,
beslutades att ytterligare vattenprover skall tas.
Styrelsemöte 1992?. Stig Ericsson tagit vattenprov på två olika nivåer med ett pH värde 6,7.
Djupkarta var under bearbetning. Vattennivån
var vid tillfället låg. Ny ägare till den som handhar vattenregleringen till Bjursås Kraft.
1992. Verksamhetsberättelse. Välbesökt årsmöte. Fortsatt diskussion kring bl.a. bildandet av
fiskvårdsområde, vattenhållning, inplantering

•

•

•

•
•
•

•

av öring och vattentest. Kräftfiskeförbudet efterlevdes ej till fullo. Dock kan konstateras att
ett flertal rapporter om sedda kräftor vittnar om
en viss tillväxt. Tre års förbud har klarats av och
styrelsen föreslår därför att tillåta en kvälls fiske.
Tyvärr kommer vi ingen vart med dem som bestämmer över vattennivån i sjön. De har hittills
hållit sig inom stipulerade dämningsgränser.
1993 årsmöte. Kräftfisket endast skall förekomma 1 kväll (onsdag 4 augusti) 1993. Kräftor
skickas på analys om ev. sjukdomar. Rapporter
efterlyses om fångsten av kräftfisket. Vattendomen omprövas 1994 av Kammarkollegiet.
Vattenståndet är mycket oroligt, särskilt under
vinterhalvåret.
1994. Verksamhetsberättelse. 470 kg laxöring
inplanterats. Kräftfisket är som vanligt mycket
varierande i fråga om tillgång och antal fångade.
Dock verkar resultatet något bättre jämfört med
föregående år.
1995 styrelsemöte. Beslutades att vid alla in och
nerfarter till affischera om bl.a. rengöring av
utrustning, båtar mm. 1996 får kräftfisket ske
en kväll fr.o.m. andra onsdagen i augusti t.o.m.
lördagen samma vecka.
1995 styrelsemöte. Rapporterades att kräftfisket
under 1995 om inte var rikligt, så ändå hyggligt.
Djuplodning av Ryggen var klar.
1995. Verksamhetsberättelse. Kräftfisket mycket
varierande. Det bästa beståndet verkar finnas på
sjöns sydsida.
1996. Verksamhetsberättelse. Kräftfisket ungefär som vanligt. Några medlemmar har anmält
att de tycker det var något sämre medan andra
tycker det var något bättre.
Verksamhetsberättelse 1998. Efter årtionden
av utredande är 1998 historiskt då Ryggens fvof
bildades. 981230 inkom beslut från Länsstyrelsen ang beviljandet av fiskevårdsmedel för
inplantering av flodkräftor, dock max 27 000
kr. Kvarstående arbeten 1998 var bl.a. bildandet
av skyddsområden för flodkräftan, pH-mätning
samt vattenregleringen. Utarbetandet med en
fiskeplan har bordlagts till den beslutande pHmätningen är genomförd under våren 1999.
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Utplantering av flodkräftor och fisk inom Ryggens fvof
Som ett ytterligare försök till att hejda nedgången
av beståndet gjordes en stödutplantering 2001 och
2002 till ett värde av 27 000 kronor. 2001 beviljades
tillstånd att plantera ut 7500 två somriga flodkräftor
från Gotland. Utplanteringen skedde en gång, troligen 2002 i Ryggen, Ålängen, Djuptjärn, Lottbosjön,
Fäbodsjön och Vargsjön. Fördelningen var ca 40 %
i Ryggen, 30 % Ålängen och ca 8-10 % i de andra.
Beslutsdatum vatten

art

Fiskstam

Dessutom planterades troligen ca 3 500 kräftor i
Ryggen 2001. Exakt var och de planterades ut i
resp. sjö är oklart. Förutom en känd utsättningslokal
i Ryggens västra del med dybotten, men där man
placerat ut tegelpannor för att skapa biotoper för
kräftor inför utsättningen. Ingen kräfta har ännu
fångats på denna lokal i Ryggen.
Totvikt (kg) Ålder (0+ etc)
Leverantör

1928 Ryggen

Siklöja

5 liter rom

1930 Ryggen

Siklöja

1000-tals!

1930 Ryggen

Små abborrar

1931 Ryggen

Gäddyngel

10 000 st

1932 Ryggen

Gäddyngel

20 000 st

1932 Ryggen

Små abborrar

1933 Ryggen

Gäddyngel

30 000 st

1933 Ryggen

Sikyngel

30 000 st

1980 Ryggen

Bäckröding

Logärden

St. Lönnvattnet

2 000 st

2 000 st

Färnäs

1994-09-19 Ryggen

öring

konnevesi

500

Persbo-Gallsbo Fiskodlingar AB

1996-06-06 Ryggen

öring

konnevesi

300

Persbo-Gallsbo Fiskodlingar AB

1997-09-11 Ryggen

öring

konnevesi

250

Persbo-Gallsbo Fiskodlingar AB

2001-09-28 Ryggen

flodkräfta

2-s

Gotlandskräftan AB

2001-09-28 Bosjön

flodkräfta

2-s

Gotlandskräftan AB

2001-09-28 St Sågsjön flodkräfta

2-s

Gotlandskräftan AB

2001-09-28 Ålängen

flodkräfta

2-s

Gotlandskräftan AB

2002-05-29 Ryggen

flodkräfta

2-s

Gotlandskräftan AB

2002-05-29 Bosjön

flodkräfta

2-s

Gotlandskräftan AB

2002-05-29 St Sågsjön flodkräfta

2-s

Gotlandskräftan AB

2002-05-29 Ålängen

flodkräfta

2-s

Gotlandskräftan AB

2002-05-29 Djuptjärn

flodkräfta

2-s

Gotlandskräftan AB

2002-05-29 Lottbosjön flodkräfta

2-s

Gotlandskräftan AB

2002-05-29 Fäbosjön

flodkräfta

2-s

Gotlandskräftan AB

2002-05-29 Häglingen

flodkräfta

2-s

Gotlandskräftan AB

2002-05-29 Vargsjön

flodkräfta

2-s

Gotlandskräftan AB

2002-05-29 Långsjön

flodkräfta

2-s

Gotlandskräftan AB

2003-10-09 Ryggen

öring

siljan

200

Pilhström fiskodling

2003-10-09 Ålängen

öring

siljan

100

Pilhström fiskodling

2004-10-13 Ryggen

öring

siljan

150

Pilhström fiskodling

2004-10-13 Ålängen

öring

siljan

150

Pilhström fiskodling

2005-06-30 Djuptjärn

regnbåge

500

Pilhström fiskodling

2006-09-06 Djuptjärn

regnbåge

300

Pilhström fiskodling

2010-03-29 Ryggen

öring

400

Persbo-Klotens fiskodling

konnevesi

Tabell 2. Uppgifterna från 1928 – 1933 är hämtade Ryggens fiskvårdsförening årsberättelser. Troligen finns mer
uppgifter från perioden 1934 – 1970 men som inte finns dokumenterat. I Länsstyrelsens arkiv t.o.m. 2010 har följande
utsättningstillstånd beviljats för Ryggens fvo. Utplantering av öring har kontinuerligt genomförts sedan 1975 i Ryggen
(protokoll från års- och styrelsemöten från Ryggens fvo1975 och framåt). Det finns även en uppgift om utplantering av
150 000 (!?) yngel med öring 1958. Vid minst ett tillfälle har även utplantering av bäckröding genomförts.
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Utsättningar av Konnevesiöring sker mer eller mindre kontinuerligt i Ryggen och levererades fram till
2004 av Philströms fiskodling. Numera levereras
Konnevesi öringen av Persbo-Klotens fiskodling, belägen strax norr om Ludvika. Fiskutsättningen sker
direkt i Ryggen. Den fisk som levereras till Ryggen
kommer från en odling i Kloten och odlingen ligger
nedströms Klotsjön men uppströms Långvattnet. I
Klotsjön finns enligt Länsstyrelsen inte signalkräftor
och bedöms vara ok att använda. Länsstyrelsen har
godkänt användandet av denna anläggning för leverans av öring till Ryggen. Persbo-Kloten har dock
fler anläggningar som har koppling till vatten med
förekomst av signalkräftor.
Uppföljning av stödutplanteringen
2001-2002
Uppföljning av utplanteringarna av de totalt 15 000
kräftor som planterades ut, har skett via provfisken
vid olika tillfällen av Ryggens fvo. 2010 provfiskades
Stora Sågsjön och Vettingån med resultatet 0 kräftor
i sjön och ca 8 flodkräftor på tre mjärdar i ån. Bosjön
provfiskades 2010 med 25 mjärdar utan fångst.
2009 provfiskades Häglingen med 25 mjärdar, endast en flodkräfthona infångades. 2005 provfiskades
Lottbosjön och Fäbodsjöarna med 50 mjärdar, inga
kräftor. 2004 eller 2005 fick man 1 flodkräfta och
1 signalkräfta vid ett provfiske i Djuptjärn. 2009
genomfördes återigen ett litet provfiske i Djuptjärn
med 10 mjärdar, ingen kräfta fångades.
7 500 kräftor fördelat på 10 sjöar 2003 ger 750 kräft
per sjö (om man fördelade rakt av mellan resp. sjö)
medför att allt för få kräftor planterades ut i resp.
sjö. Dessutom fördelades de 750 kräftorna i över
hela sjön. Utplanteringarna i sjöarna har mycket
troligt inte varit nämnvärt lyckade alt. behövs mer
omfattande provfisken för att säkerställa utplanteringens effekt.

Det är viktigt att ha en genomtänkt utplanteringsstrategi inför framtida ev. stödutplanteringar. Var i
sjön utplanteringen skall ske och hur många i respektive lokal, för att få bäst och effektivast resultat
av den satsade investeringen. Vilka sjöar inom kräftskötselområdet skall man i en ev. framtida utplantering/flyttning satsa på, har försutsättningar för att
bra flodkräftbestånd samt har haft bra historiska bestånd? Detta är viktiga faktorer att behandla om det
i framtiden finns ett behov av stödutplanteringar/
flyttning av flodkräftor inom kräftskötselområdet.
Men den strategi som användes 2002 dröjer det
många år innan man ser resultatet av den genomförda utplanteringen, eftersom utplanteringen per
lokal troligen blev mycket blygsam, framför allt i de
sjöar som tidigare saknade kräftor.
Kräftprovfiske - Ryggen 2012
Provfisket genomfördes av Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland, med mycket god hjälp
av medlemmar ur Ryggens fvof Lars Samuelsson,
Mats O. Morell och Örjan Eriksson, enligt standardiserat provfiske (Naturvårdsverket). Totalt användes 79 mjärdar fördelade på 16 länkar (en mjärde
glömdes bort på länk 16). Se karta ,2 för placering
av länkarna.
Totalt fångades 251 kräftor vilket motsvarar 3,2
kräftor per mjärde och natt. Medellängden var 91,7
mm, könsfördelningen var 58 % hanar och 42 %
honor. Av de 107 honorna var 78 % parningsmogna
dvs. de är redo för parning i hösten 2012 (kan ses
på de gulvita slemkörtlarna som framträder under
stjärten vid honans parningsmognad, se faktaruta).
46 % av den totala fångsten var < 90 mm, 21 % av
den totala fångsten var > 100 mm och se figur 1. Det
är fler stora hanar jämfört med honor totalt men i
storleksintervallet 81 – 91 mm är honorna flest, se
figur 2.

Karta 2. Placering av de 16 länkarna i Ryggen. Första siffran står för länk nummer medan andra siffran står för
antalet fångade kräftor per länk.
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Längdfördelning Ryggen 2012
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Figur 2. Längdfördelning redovisat för resp. kön av samtliga 251 flodkräftor
I samband med provfisket samlades ben från 25
flodkräftor fångade vid Lars Samuelssons stuga och
skickade till Institutionen för akvatiska resurser,
SLU för genetiska studier. När och hur resultatet
genetikstudien kan rapporteras är i dagsläget oklart.
Tre mjärdar blev över efter att de 16 länkarna lagts
ut. Dessa mjärdar placerades vid ordföranden Lars
Samuelsson fritidshus alldeles vid strandkanten mer
för skojs skull. I dess tre mjärdar blev fångsten 42
kräftor vilket gav hela 14 kräftor/mjärde och natt.
Vid fyra lokaler (länkarna 11, 12, 14 och 16) som
provfiskades har biotopvårdande åtgärder genomförts i privat regi. Man har skapat gömslen/boplatser genom att lägga ut natursten/ tegelpannor/

syror (risvasar) mm. Resultatet blev att man fick
betydligt fler flodkräftor vid dessa fyra lokaler (6,8
kräftor per mjärde och natt) jämfört med övriga 12
provfiskade lokaler (2 kräftor per mjärde och natt),
trots att det på dessa fyra lokaler har bedrivits ett
fiske i samband med kräftpremiären. Vid de övriga
12 länkarna har det till stor del inte bedrivits ett
kräftfiske. Det var framförallt antalet kräftor per
mjärde och natt (f/a) som skildes mellan lokalerna,
medellängd, könsfördelning och parningsmognaden
var jämförbara. Se provfiske rapport ”Inventering av
flodkräftor i Ryggen, Falun kommun 2012”, för mer
information finns rapporten tillgänglig hos Ryggen
fvof.

Fakta - Skillnaden mellan honor som är
parningsmogna eller inte.
En kräfthona blir vanligtvis könsmogen vid 7-8 cm längd vilket motsvarar en ålder av 3-7 år. Men att en hona är könsmogen är inte lika med att
honan kommer att para och yngla av sig. Om 5 av 10 eller 9 av 10 honor
kommer att para sig är av stor vikt för yngelproduktionen för ett år. På
bilden ser man två könsmogna honor som fångades vid provfisket 6-7
september 2012. Den till vänster är redo för parning hösten 2012 medan
honan till höger inte kommer att para sig hösten 2012. Honan till vänster har utvecklade gulvita slemkörtlar, vilkas sekret fäster romkornen
vid stjärtbenen. Honan till höger har valt att lägga sin energi på tillväxt
(nyligen bytt skal). Andelen honor som kommer att para sig kommande
höst kan variera mellan 50 – 90 %. Fortplantningsfrekvensen beror på
hur gynnsam de yttre förhållandena (god näringstillgång och temperaturförhållande) är och har varit, framför allt under försommaren. I
näringsrika och varma vatten förökar sig nästan alla könsmogna honor
årligen., men i kalla näringsfattiga vatten bara vartannat vart tredje år.
En kall och sen försommar kan genera i låg parningsfrekvens. Äldre
honor har dålig parningsfrekvens. En hane blir könsmogen vid 6-7 cm,
efter det att könsmognad inträtt parar sig som regel hanarna varje år.
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Nulägesbeskrivning av flodkräftbeståndet 2012
Provfisket i september 2012 visade på att det finns
mer flodkräftor än vad man hade trott. På vissa lokaler fick man mycket bra tätheter där man genomfört
biotopvårdande åtgärder. Flodkräftor förekom på
samtliga 16 provfiskade lokaler vilket täckte en stor
del av sjön med undantag av sjöns västra delar där
genfördes inget utlägg. Den västra delen av sjön har
alltid urskilt sig mot övriga delar av sjön med avseende på kräftförekomst
På vissa delar av sjön har isen i kombination med
reglering av Ryggen medfört omfattande förskjutningar av den så viktiga strandnära ”stenpälsen”.
Isen har under vårvintern helt enkelt skyfflat stora
mängder med stor sten upp på land, se bild XX.
Kvar på den strandnära botten finns endast små sten
och grus, se bild XX vilket inte erbjuder bra biotoper för flodkräftor. Ett tydligt exempel finns vid
ordföranden Lars Samuelssons fritidshus samt ett

Foto: Lars Samuelsson

intilliggande fastighet. Lars blev för några år sedan
drabbad av detta fenomen men har återskapat de
strandnära bottnarna genom att flytta tillbaks stenen
och på sätt skapat mycket goda förutsättningar för
kräftor. Detta avspeglades vid provfisket 2012 då
resultatet blev 14 kräftor per mjärde och natt i tre
mjärdar placerade i direkt anslutning till de utlagda
stenarna. Vid den intilliggande fastigheten får man
idag väldigt dåligt med kräftor och är en markant
nedgång jämfört men hur det var innan stranden
blev påverkad av isförskjutningarna.
Flera fiskerättsägare och ortsbor har aktivt skapat
bon och gömslen genom att placera ut sten/tegelpannor/risvasar/tegelrör mm där man har fiskat
kräftor under mycket lång tid. På dessa platser finns
det bra med kräftor, 100 – 150 kräftor under en kväll
är ett ok resultat.

Foto: Lars Samuelsson

Påverkad strandsträcka, utan att sten förts tillbaka till sjön. Numera förekommer det lite med kräftor på denna
sträcka jämfört med innan förskjutningarna av stenmassor upp på land.

Strand intill ordförande Lars Samuelsson, där man inte
återfört sten. Endast små och få kräftor finns på denna
lokal.
24

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Ryggen inte i dagsläget är i behov av en stödutplantering och att Ryggens flodkräftbestånd är betydligt
bättre än vad man tidigare trott. Orsaken till denna
missuppfattning är att det fiske som genomförts i
samband med kräftpremiären skett under en endast
en natt och i början av augusti och har så gjorts till
stor del sedan början av 1970-talet. Med undantag
att det under 1970-talet faktiskt fiskades under flera
dygn. Bästa tiden för att fiska kräftor är under senare hälften av augusti och i början av september.
Då har alla kräftorna bytt skal och vuxit till sig
vilket de inte gjort i början av augusti. När kräftor
byter, och därmed växer, ligger de väl gömda i sina
bohålor och är inte intresserade av att äta eller gå in
i en mjärde. Denna anledning är troligen en av de
stora orsakerna till varför man ansett att beståndet
minskat sedan 1970-talet. Givetvis troligen med fler
orsaker som t ex regleringen av Ryggen och vad is-

Foto: Lars Samuelsson
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Stenmuren återskapad och förbättrad. Finns numera ett mycket bra bestånd med flodkräftor. Mycket tid
har lagts ned för att återfå strandkanten intakt.
förskjutningarna kan medföra till, minkens framfart
och att försurningen kan haft inverkan på beståndet
under 1980-talet.
Det man tydligt kan se är att man kan skapa mycket
bra bestånd i sjön om man ger flodkräftorna de rätta
betingelserna. Genom att skapa boplatser, gömslen
mm skapar man optimala förhållanden för kräftorna
t ex skydd för fisk, fåglar mink mm. Har man möjlighet kan man även se till att fiskrens mm tillförs den
åtgärdade lokalen för att förse kräftorna med proteinrik föda, viktigt för kräftans tillväxt. Det är därmed
upp till varje fastighetsägare/ ortsbo/fiskrättsägare
att biotopvårda sina kräftvatten i form av utläggning
av natursten/tegelpannor/tegelrör, utläggning av

död ved (stockar), återställa isförskjutningarna genom att rulla tillbaks stor sten, risvålar, med hjälp av
ett järnspett lyfta på strandnära stenar för att kräftor
skall kunna gömma sig inunder.mm mm. Biotopvård
kan te sig på många olika sätt, huvudsyftet är dock
att skapa gömslen och bohålor för kräftor

Minkjakt
Minkjakt har varit en återkommande åtgärd sedan
1975. Minkjakt bedrivs i olika omfattning från år
till år och har under åren varierat beroende på tillgången av mink. 2011 fångades 9 minkar. Onekligen
är minkjakt en mycket viktig kräftvård inom hela
kräftskötselområdet.

Faktaruta - Hur växer en kräfta?
Tillväxten sker genom skalömsningar och tillväxthastigheten bestäms främst av hur många gånger kräftan hinner byta skal under sommarens tillväxtsäsong. För att uppnå fångstbarhet storlek måste en kräfta
byta skal uppskattningsvis 20 gånger.
Beroende på väderleksförhållandena, och därmed vattentemperaturen, sker kontinuerliga skalbyten
hos kräftor, beroende på kräftans storlek, under perioden maj och fram till början av september. Ju varmare försommaren är, desto fler skalbyten hinner kräftorna med under tillväxtsäsongen.
Under gynnsamma förhållanden kan ynglen första sommaren ömsa skal upp till 7 gånger och ha en
längd av 2-3 cm i slutet av tillväxtsäsongen. Könsmogna flodkräftor ömsar skal vanligen 1-2 gånger per
sommar. Vid varje skalbyte växer könsmogna kräftor mellan 2 och 8 mm. Små kräftor kan ömsa skal vid
så låga temperaturer som 5°C och könsmogna kräftor kan ömsa skal redan vid 9 – 11°C, medan optimala
temperaturer för skalbyte är 17- 20°C.
En kall försommar med en sen uppvärmning av vattnet kan leda till försenat skalbyte, vilket i sin tur
kan märkas på dåliga fångster vid den traditionella kräftpremiären i början av augusti. Det beror helt enkelt att kräftorna bytt skal i slutet av juli och är då mycket inaktiva och ligger och trycker i sina bohålor
i väntan på att det nya skalet skall hårdna. Den bästa perioden att fiska kräftor är i slutet av augusti och
början av september.
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Holmsjön har ett bestånd med illegalt utplanterade signalkräftor, det har tyvärr inte framkommit när, hur många och var
signalkräftorna planterades ut.
2004-2005 fick man en signalkräfta och en flodkräfta i en mjärde vid Djuptjärn, ca 1 km fågelvägen till
Ryggen. Det var enda gången man har lyckats påvisa
kräftor i Djuptjärn. Nedströms i samma vattensystem vid Holmsjön, som mynnar i Vargsjön förekommer ett bestånd med signalkräftor. Vid besök i juni
2012 konstaterades 4 mjärdar vid Holmsjöns utlopp,
som är försedd med ett galler för att utplanterad
regnbågen inte skall rymma. 6-8 cm signalkräftor
kunde konstateras i några av mjärdarna varav en var
rombärande. Holmsjön är för övrigt troligen inte en
typisk kräftsjö beroende på att sjön till stor del saknar hårdbottnar. Däremot består en begränsad del
av utloppet av hårdbotten där signalkräftorna hittades. Om signalkräftor förekommer i utloppsbäcken
är oklart men bör undersökas. Kontakter med ordföranden i föreningen som arrenderar Holmsjön har
tagits av Lars Samuelsson och ordföranden berättar
att han inte har någon aning om hur signalkräftorna
kommit dit. Han och flera av medlemmarna vill bli
av med signalkräftorna då öringen börjar föröka
sig i sjöns tillrinning och de är rädda att signalkräftorna skall äta upp rommen. Klubben har inga
invändningar att mot att det genomförs ett provfiske
i utloppsbäcken ur Holmsjön.
2005 drabbades sjön Logärden av kräftpest som
aldrig kunde konstateras. Restaurering med flodkräftor startade 2006 men blev drabbad av pest
igen 2007, högst troligt orsakad av att någon illegalt
planterat ut signalkräftor. Logärden ligger ca 2 km
norr om Ryggen.
Ca 3 km söder om Ryggen vid Stora Lönnvattnet
förekommer illegalt utplanterade signalkräftor.
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Ålängen mynnar via Ålängsån i sjön Edsken. Redan 1969 fick Edsken tillstånd till att plantera ut
signalkräftor, hur beståndet ser ut idag är oklart. I
Ålängsån förekommer två dammar som utgör vandringshinder för att signalkräftor på egen hand kan
vandra uppströms i systemet.
Enligt ”Fiskeguide Hälsingland Gästrikland, Fiske
i Gävleborg” förekommer inte kräftor i Hyn vars
Häglingens Ängesån slutligen mynnar i.

Foto: Tomas Jansson

Närmast kända signalkräftbestånd

Rombärande signalkräfta som
påträffades vid besök vid Holmsjöns
utlopp i juni 2012.
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Risken för spridning av kräftpest till kräftskötselområdet
Risken att Ryggen skall drabbas av kräftpest bedöms som mycket liten. Ryggen är utsatt av mänsklig aktivitet, framförallt från fritidshusägarna. Detta ökar riskerna med spridning av kräftpest och
illegala utplanteringar av signalkräftor. Men att
det uppehåller sig eller bor människor i anslutning
till vattnen utgör samtidigt en resurs i form av att
man tillsammans kan hålla uppsikt över Kräftskötselområdet samt att människorna kan utgöra
informationsspridare. Det stora engagemang som
omgett flodkräftorna i Ryggen sedan 1970-talet
har medfört att alla runt sjön är medvetna om att
sjön innehåller denna unika art och riskerna med
spridning av kräftpest.
Ålängsån mynnar i Edsken, väster om Hofors. Teoretiskt kan kräftpest spridas uppströms via Ålängsån
och till slut nå Ryggen. Edsken fick tillstånd till utplantering av signalkräftor redan 1969. Eftersom det
finns signalkräftor i systemet är det mycket viktigt
att ha ett samarbete med berört fvof och informera
dem om Ryggens fvof arbete med att bevara och
utveckla flodkräftbestånden samt dess hotbild. Provfisken i Ålängsån bör genomföras för att undersöka
förekomst av kräftor.
Det absolut största hotet utgörs av illegala utplanteringar med signalkräftor. Övriga hotbilder
utgörs av fiskutsättningar. Inför en fiskutsättning
måste man få garantier från fiskodlaren att det
inte förekommer pestsporer i vattnet, som medföljer fiskleveransen, som oftast innehåller flera

m3 vatten. Om inte fiskodlaren kan garantera
smittfritt vatten skall man överväga att avbryta
fiskleveransen.
Sedan 1970-talet sker fiskutsättningar i Ryggen.
På senare år levererade Philströms fiskodling öring
fram till 2004. De senaste fiskutsättningarna sker
av Persbo-Klotens fiskodling, belägen strax norr om
Ludvika. Fiskutsättningen sker direkt i Ryggen. Den
fisk som levereras till Ryggen kommer från en odling
i Kloten och odlingen ligger nedströms Klotsjön men
uppströms Långvattnet. I Klotsjön finns enligt Länsstyrelsen inte signalkräftor och bedöms vara ok att
använda. Länsstyrelsen har godkänt användandet av
denna anläggning för leverans av öring till Ryggen.
Persbo-Kloten har dock fler anläggningar som har
koppling till vatten med förekomst av signalkräftor.
Det är mycket viktigt att Persbo-Klotens fiskodling
inte blandar ihop fisken och att de kan garantera
att det inte kan medfölja kräftpest i samband med
fiskutsättningarna.
Eftersom signalkräftor finns inom närområdet
finns det dock ett konstant hot mot flodkräftbestånden. Den absolut störta risken med spridning av
kräftpest till kräftskötselområdet Ryggen är trots
allt via illegal utplantering av signalkräftor eller
om någon av oförstånd t e x sumpar signalkräftor
i sjön inför ett ”kräftkok”. Detta sker eller har hänt
i andra sjöar/vattendrag och kan vara en potentiell
spridningskälla trots att ingen signalkräfta smiter
från sumpen.

Fakta kräftor Åtgärder för förebyggandet av en spridning av kräftpest till kräftskötselområdet
Det verktyg som finns till förfogande för att hindra den okontrollerade spridningen av signalkräftan
och kräftpesten, är informationsspridning. Många illegala utplanteringar sker i oförtstånd och utan
att man är medveten om konsekvenserna. Ofta finns inte kunskapen, om vad kräftpesten är och hur
den sprids samt hur man undviker att sprida den. Dessutom bör man uppmärksamma människor, som
vistas utmed vattendragen att det förekommer flodkräftor i systemet, för att uppmana till försiktighet.
Via informationstavlor uppsatta på strategiska platser, kan man nå ut till människor för att påminna
dem om farorna med signalkräftor och kräftpestens spridningsvägar. Det mycket viktigt att informationsspridningen sker i förebyggande syfte, om smittan kommer till systemet är det mycket svårt att
stoppa den.
Vi vet emellertid, att pesten kan stoppas vid vandringshinder eller i vatten med inga eller mycket få
kräftor. Då kan vi också, genom att vidta lämpliga åtgärder, öka chanserna att få stopp på en eventuell
pestspridning. Vid ett akut utbrott med kräftpesten, sprids smittan inte enbart av människor, även
diverse djur kan sprida pesten, man bör från fall till fall söka avgöra, vilka de största riskerna är och
därifrån vidta lämpliga åtgärder. I vårt fall finns ett definitivt vandringshinder (se karta). På denna
plats kan man teoretiskt stoppa en pesthärd. Man kan med hjälp av dammen minimera vattenflödet och
med hjälp av släckt kalk (Ca(OH)2) höja pH till 12,5 i läckagevattnet nedströms dammen. På detta vis
slås allt liv ut på en kortare sträcka. Detta gör att pestsporerna inte har någon kräfta att sprida smittan
vidare på. Kräftpesten kräver kräftor som värddjur. Det höga pH-värdet skall upprätthållas i tre dygn
för att alla kräftor skall slås ut. Tillsammans med pH-höjningen måste en aktiv minkbekämpning göras.
Döda eller döende kräftor och fisk drar till sig mink. Mink kan vid dessa tillfällen ta med sig pestsporer
i pälsen och springa upp i nästa vatten. Genom att sätta ut hönsnät på en strategisk plats nedströms
dammen och i nätet ha ett par hål där fällor sätts kan man effektivt hindra mink från att ta sig förbi.
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Reglering av Ryggen
Den 2 oktober 1929 ansökte Klosters Aktiebolag
om en prövning av lagligheten av Ryggens regleringsdamm av vattendomstolen samt fastställande
av regleringsgränser. Dammen hade nyttjats som
hålldamm för Stjärnsunds bruk och anlagd med
stöd av privilegiebrev, utfärdat av Kungliga bergskollegium den 29 maj år 1700. Enligt protokoll, hållet
på sockenstämma i Stora Skedvi den 13 februari
1791, har ägaren av Stjärnsunds bruk tillerkänts
rätt från sockenmännens skog ”taga nödigt virke till
underhåll av dammen”. Protokollet från 1791 tyder
på att dammen anlades senast mitten av 1700-talet.
I början av 1870-talet sänktes dammens tröskel med
minst 2 fot (ca 60 cm).

Dommen fastställdes den 15 januari 1931 till en
övre dämningsgräns till höjden + 93,70 m under
tiden från och med den 15 maj till och med den 30
september och till + 93, 90 under övriga delen av
året. Nedre dämningsgräns fastställdes till + 93,50
m. Vattendomstolen fann ej skäl att ålägga anläggningens ägare att vidtaga åtgärder till skydd för fisket eller att utgiva fiske- eller domstolsavgift.
I beslutet framgår hur vattendomstolen resonerade sig fram till dämningsgränserna enligt: ”Vegetationsperioden å ifrågavarande trakt kan anses
omfatta tiden från mitten av maj till slutet av september. Efter undersökning av växtlighetens å sjöns
stränder, och med hänsyn till det medelvattenstånd,
som vid tiden för dammens tillkomst kan antagas

Utloppet ut Ryggen med regleringsdammen.

Foto: Tomas Jansson

Regleringsdammen vid utloppet smälter in i omgivningen.

Foto: Tomas Jansson
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hava vid naturlig avrinning under vegetationsperioden finner vattendomstolen + 93,70 m utgöra
den högsta höjd, vartill vattnet under denna del av
året kunnat uppdämmas utan att skada uppstått å
ägorna, sådana dessa befunnits vid den tid, då dammen kommit till”.
”Å sin södra sida bildar Ryggen en vik, benämnd
Kalven, som i sin inre del utbreder sig till ett tämligen vidsträckt vattenområde men i förbindelse med
sjön utgöres av ett smalt sund med tröskeln ungefär
å höjden + 93,20 m. På grund av de risker, som isbildningen genom avstängning av förbindelsen mellan sjö och nämnda vik medför för fisklivet i viken,
finner vattendomstolen sjön icke kunna utan olägenhet för fisket avtappas till lägre höjd än + 93,50 m,
utgörande ungefär den lägsta gräns, vartill vattenståndet i sjön före sänkningen av dammtröskeln och
fördjupningen av avloppet kan antagas hava nedgått
vid naturlig avrinning”.
1932 insattes 3 vattenmärken för utmärkandet av
Ryggens dämnings- och sänkningsgränser.
• Fix Ryggen = + 96,09. Ryggens norra strand ca
120 m SO om Ryggens stationshus, 14 m SSV
om bensinkällaren vid Ryggens ångsåg SV hörn,
71 m V om båthusets NV hörn, nära udden och
stranden, sten (3,3*2,4*1,7 m), krön, huggen
ring (d=0,08 ), mittpunkt. Se karta 3, för stenens placering. Både stenen och landmärken i
form av bensinkällare, ångsåg, båthus mm är
sedan länge borta. En ny sten med fixpunkter
är på gång.
• Vattenmärke. Ryggens utlopp. 27 m N om luckhusets NV hörn i stranden, sten (2,5*2,0*1,4 m)
i strandlinje. I stenens V, mot sjön vända sida
insattes följande 3 vattenmärken:
• +93,90 m = dämningsgräns 1/10 – 14/5 = vågrätt järndubb (l= 0,05 m, d= 0,019 m)= överkant
• +93,70 m = dämningsgräns 15/5 – 30/9, vågrät
järndubb (1= 0,09 m, d= 0,019 m), överkant
• +93,50 m = sänkningsgräns = vågrät, huggen i
skåra (l= 0,10 m)
• På begäran av intendent Fredell inrättades i
Linön följande 3 vattenmärken
• På öns N sida i båtlänningens Ö mur 3 vågräta, huggna skåror å resp. +93,70, +93,70 och
+93,50
Ryggen är sedan mycket lång tid tillbaks påverkad
av reglering. Sedan 1931 skiljer sig vattennivån ca
40 cm mellan övre resp. nedre dämningsgräns. Sedan1970-talet har Ryggens fvo ansett att regleringen
från och till icke skötts tillfredställande, med stora
variationer i vattenståndet. 1989 skickades en skrivelse till Länsstyrelsen där det framgår att skötsel
av dammluckor och regleringen sedan lång tid sköts
av en person boende vid sjön och därmed fungerat
utmärkt. Sedan en tid tillbaks (före 1989) överfördes

Karta 3. Kartan visar på var fixpunkten och vattenmärken
är oplacerade i Ryggen. Flera av de objekt som refereras vid
beskrivningen över var märkena finns är sedan länge borta, te x
ångsågen och dess bensinkällare. Karta är scannad från beslutet
av Vattendomstolen den 15 januari 1931.

Vattenmärken vid Ryggens utlopp.

Foto: Tomas Jansson

29

Kräftskötselområdet Ryggen

Genomförda Elfisken i Ryggens fvo
Enligt elfiskedatabasen SERS (Svenskt ElfiskeRegiSter) finns inga genomförda elfisken inom Ryggen fvo. Däremot har elfisken genomförts i alldeles
utanför fvo gränser inom samma avrinningsområde.
1995 genomfördes tre elfisken i anslutning till Holmsjön. Ett fiske genomfördes i tillflödet till Holmsjön,
ca 150 m uppströms bäckens mynning, där fick man
bra med öring, totala antalet/100 m2 var 100,9. En
lokal låg i anslutning till Holmsjön utlopp där man
fick bäcknejonöga och elritsa. Det tredje fisket genomfördes ca 1 km nedströms Holmsjön där endast
elritsa påträffades.
Ett elfiske har genomförts 2002 i Ängesån vid
utloppet ur Lilla Häglingen där man konstaterade
abborre, gädda, stensimpa och flodkräfta.
Ca 1,5 km nedströms Ålängen i Ålängsån har tre
elfisken genomförts 1993, 1994 och 1995. Endast
öring och stensimpor har fångats.

Särskilt skyddsvärda vatten
Sjöarna och vattendragen inom Ryggen fvo är inte
utpekat som nationellt, regionalt eller lokalt särskilt
värdefulla, utifrån fiskeriverkets och naturvårdsverkets kriterier.

Vattnens status enligt
vattenförvaltningen
Ekologisk status
Sjöarna Ryggen och Häglingen bedömdes år 2009
ha en god ekologisk status. Det finns inga indikationer på någon tydlig påverkan av vattnet. Effekter
av vandringshinder (kontinuitet) på det biologiska
livet är osäkra och ingår därför inte i den samlade
bedömningen av ekologisk status. Vattnet riskerar
att inte uppnå god ekologisk status senast 2015.
Långshytteån (Sågån), bedömts ej uppnå god status
(gul markering) eftersom det tydligt påverkas av
rensning (morfologi). Effekter av vandringshinder
(kontinuitet) på det biologiska livet är osäkra och

Foto: Tomas Jansson

regleringsrätten från Klosterverken i Långshyttan till
Hans Teimert i Stjärnsund. Efter detta började sjön
regleras mycket hårdare och vattennivån var lägre
än tidigare vilket medförde att naturliga bohålor för
flodkräftorna påverkades mycket negativt. En orsak
var att dammluckorna var trasiga. Som framgår av
figur 1 minskade fångsterna av flodkräftor rejält under denna tidsperiod.
Sedan början av 2000-talet har regleringen fungerat något bättre med en mera konstant reglering
som följer de naturliga flödena.
En effekt av regleringen har fått stora konsekvenser
i samband med sänkning av sjön under senvåren då
isen fortfarande ligger kvar och det är ”dagsmeja”. I
samband med att temperaturen sjunker på natten
”rör sig isen” då den återfrysser. På så sätt fryses stor
sten in i isen vid de strandnära områden och då isen
”rör sig” skjuter isen stora stenmassor upp på land,
se bild X och X. Fenomenet har skett framförallt vid
Ryggens nordöstra strand, dvs den strand som är
mest solbelyst. Effekten av regleringen har i detta
avseende fått konsekvensen att de så viktiga strandnära biotoperna, lokalt i sjön, blivit totalt förstörda.
”Stenpälsen” ligger på land och det substrat som numera dominerar strandkanten utgörs av monotona
bottnar av grus och småsten.
Flodkräftans första två år tillbringar de huvudsakligen strandnära på ett vattendjup om 0,1 – 1,5 m
djup. Det är extremt viktigt för yngelproduktionen
i en sjö eller vattendrag att det finns bra med skydd
och gömslen på detta djupintervall. Viktig storleksfördelning för gömslen är sten/grus i intervallet
1 cm upp till stenar stora som fotbollar. Det skall
finnas en mix av denna stenstruktur med inslag av
större sten som större kräftor tar i anspråk. När de
blir större än ca 6-7 cm söker de sig ut mot djupare
vatten och är i behov av större gömslen. Finns inte
gömsle för de större kräftorna blir även dessa ett lätt
byte för abborren. Anledningen till varför kräftynglen tar de grundare partierna i anspråk är att vattnet
snabbar värms upp vilket påskyndar tillväxten.
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ingår därför inte i den samlade bedömningen av
ekologisk status. Vattnet riskerar att inte uppnå god
ekologisk status senast 2015.

Ängesån bedöms ha en god Ekologisk status. Det
finns inga indikationer på någon tydlig påverkan av
Ängesån.

Karta 2. Kartan visar den ekologiska klassningen av vattenförekomsterna för Ryggens fvo. Grönmarkerade vatten Ryggen,
Ängesån och Häglingen uppfyller kriteriet ”God Ekologisk Status” och ”God Kemisk Status”

Faktaruta - Vattnets status enligt vattenförvaltningen
Vattenförvaltningen utgör en ram för all vattenplanering och vattenvård inom EU. Syftet med vattenförvaltningen är att förbättra och bevara god kvalitet i vår vattenmiljö, både ytvatten - sjöar, vattendrag,
kustvatten - och grundvatten. Målet är att alla vatten ska ha god status år 2015. I kartläggningsarbetet
ingår därför att beskriva det nuvarande tillståndet i vatten och att klassificera samtliga vattenförekomster
utifrån ett antal statusklasser.
Ekologisk Status
Den ekologiska statusen bedöms med hjälp av tre kvalitetsfaktorer: god biologi (med bl.a. stabila fiskförekomster) artrik bottenfauna och rätt planktonsammansättning, kemisk-fysikaliska förhållanden där man
tittar på bl.a. försurning och övergödning samt hydromorfologi med bl.a. bottenstruktur ex. flottledsrensning, flödesdynamik och fragmentering. Bedömningen av ekologisk status har gjorts efter en femgradig
skala; hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig.
I de vattenförekomster där den ekologiska statusen har klassificerats till måttlig, otillfredsställande
eller dålig har Vattenmyndigheten bedömt att det finns skäl att fastställa miljökvalitetsnormen till god
ekologisk status med tidsfrist till 2021. Det är ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de
åtgärder som skulle behövas för att uppnå god ekologisk status 2015. Om alla möjliga och rimliga åtgärder
vidtas kan god ekologisk status förväntas uppnås 2021.
Kemisk status
Den kemiska ytvattenstatusen bygger på uppmätta halter av enbart prioriterade ämnen. Bedömningen av
kemisk ytvattenstatus har gjorts efter en tvågradig skala: god status eller ej god status.
Inom EU:s vattenförvaltning är gränsvärdet för kvicksilver i fisk 0,02 mg/kg. Det låga värdet är satt för att
skydda fåglar och däggdjur som lever på fisk och andra vattenlevande organismer. Sjöar och vattendrag
med fisk som överskrider detta gränsvärde anses inte uppnå god kemisk status, vilket idag är fallet för
samtliga sjöar, vattendrag och kustvatten i Sverige. Fisk som livsmedel har ett allmänt EU-gemensamt
gränsvärde på 0,5 milligram per kilogram(mg/kg).
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Källförteckning

Foto: Tomas Jansson

Sjöarkiv från Fiskeriverket
Viss- VatteInformationsSystem Sverige
Muntlig information från fiskerättsägare och styrelsen i Ryggens fvof
Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen
Wikipedia
Åtgärdsprogram för flodkräfta 2008-2013, Rapport 5955, augusti 2009, Fiskeriverket och Naturvårdsverket
Sjöarkiv från Fiskeriverket
Viss- VattenInformationsSystem Sverige
Elfiskedatabasen (SERS) http://www.slu.se/sv/fakulteter/akvatiska-resurser/databaser/
Databasen för elprovfiske – SERS. SLU, Institutionen för akvatiska resurser
Databank vattenkemin, Institutionen för vatten- och miljö, SLU
Inventering av flodkräftor i Ryggen, Falun kommun 2012, Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland.
Bergslagsbanan, Storvik – Falun, Sandviken och Hofors kommun, Gävleborgs län Hedemora, Säter och
Falun kommun, Dalarnas län, Samrådshandling 2012-04-13 Dnr TRV 2010/ 28059.
Fiskeguide Hälsingland och Gästrikland, Fiska i Gävleborg, 2011.
Överbygdens vattendomstols dombok i ansökningsmål angående prövning av lagligheten av Ryggens regleringsdamm i Stora Skedvi socken Kopparbergs län. 15 januari 1931.
http://vattenwebb.smhi.se/
Mäta Vatten, Undersökningar av sött och salt vatten. Stefan Bydén m.fl. 2003
SVA, Tema: I SJÖ OCH HAV, nr 1, 2010
SVA, http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Fisk/Kraftor-och-kraftsjukdomar/Psorospermium/
Parasiter och sjukdomar hos kräftor. K. Söderhäll, M. Persson och R. Ajaxon
Karl-Olov Hedler, Gustav Sundberg, Korsnäsbygdens historiska forskargrupp, Uppteckningar ur
Dalatidningar fram till 1950-talet
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Bilaga 1
Tillvägagångssätt vid misstanke om pestsmittade flodkräftor
Från och med augusti 2002 genomför Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA),
fiskavdelningen, kräfthälsokontrollerna i
naturvatten och odlingar. Döda och döende kräftor i ett naturvatten som misstänks
vara drabbade av pesten undersöks också
av SVA. Mest fördelaktigt är att skicka iväg
kräftor som är döende, dvs. de är ännu inte
döda vid insamlandet. Detta för att säkerställa diagnosen kräftpest, genom att isolera
kräftpestsvampen Aphanomyces astaci från
insjuknade kräftor. Kräftor som påträffats
döda är mindre lämpade för analys men bör
också insamlas. Vid insamling av döda kräftor bör i första hand de färskaste exemplaren
väljas. Vid insändning av flera kräftor skall
respektive kräfta märkas och noteras om de
var döda eller döende vid insamlandet. Om
möjligt är ca 10 kräftor lämpligt för analys,
både döda, döende eller konserverade.
Vid ett fåtal påträffade döda (2-3) kräftor vid ett vatten kan dessa konserveras enligt nedan för förvaring
för senare analyser, samtidigt som man undersöker
sitt vatten efter ytterligare döende eller döda kräftor.
Vid upptäckt av döende kräftor vid tidpunkter (fredagar, helger mm.) som inte är lämpligt för sändning till Uppsala kan kräftorna konserveras enligt
nedan. Vid sändning till SVA av färska eller frysta
kräftor skall de vara framme dagen efter. Kontakta
fiskerikonsulenten vid Länsstyrelsen och framförallt
SVA innan kräftorna skickas för att bästa insamlings- och insändningsförfarandet för dagen kan
anpassas. Om det är vid sådan tidpunkt eller att
fiskerikonsulenten på länsstyrelsen inte är nåbar,
kan enbart Thorbjörn Hongslo (fiskavdelningen)
eller jourhavande på SVAs fiskavdelning kontaktas.

- Fiskavdelningen (i första hand Thorbjörn Hongslo)
skall aviseras av insändaren snarast möjligt eller
helst 7-10 dagar före insändandet av prover. Proverna insändes i länsstyrelsers och kommuners regi.
För närmare information om insamlingsoch insändningsförfarandet kontakta:
SVA 018-67 40 00 (fiskavdelningen),
Thorbjörn Hongslo (018- 67 42 27)
SVA, Fiskavdelningen, Travvägen 20,
751 89 Uppsala
Uppgifter om kräftbeståndet, vattenområde, lokal,
tidpunkt, antal sjuka och döda kräftor bifogas om
möjligt provet. Eventuell fiskdöd, förändringar i
vattnet, fysiska ingrepp i vattenområdet och tidigare
uppgifter om hälsoproblem i kräftbeståndet meddelas om möjligt också.
Preliminära svar kan meddelas snarast och slutsvar meddelas skriftligt efter ca 14 dagar. Om detta
inte är möjligt meddelas uppgiftslämnare. Fiskavdelningens jourhavande är uppdaterad avseende
pågående fall av kräftundersökningarna.

- Materialet (döda eller döende kräftor) insändes
både i färskt och konserverat och om det är möjligt
helst i levande tillstånd (döende kräftor).
- Materialet (kräftorna) bör helst förpackas individuellt och i förslutna påsar eller burkar. Varje kräfta
noteras om de var döda eller döende vid insamlandet.
- Konserverat material konserveras fortast möjligt
i 70 % spritblandning, (2/3 starksprit 95 %, alternativt T-röd 2/3 och 1/3 vatten).
- Färska kräftor (döende eller döda) nedkyls till kylskåpstemperatur (0-4°C snarast efter insamlandet),
vid ivägsändandet skall kräftorna vara välkylda i
kylboxar eller liknande. Se till att kräftorna inte är
i direktkontakt med is/kylklampar för att undvika
frostskador på kräftorna.
- Infrysta kräftor kan insändas, men är inte att föredra.
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Vattenkemi och dess bedömningsgrunder
pH-värdet anger vattnets. Normala pH-värden
i sjöar och vattendrag är oftast 6-8. Låga värden
uppmäts som regel i sjöar och vatten drag i samband
med snösmältning eller hög vattenföring. Höga pHvärden kan under sommaren uppträda vid kraftig
algtillväxt som en konsekvens av koldioxidupptaget vid fotosyntesen. Vid pH-värden under ca 5,5
uppstår biologiska störningar som nedsatt fortplantningsförmåga hos vissa fiskarter, utslagning
av känsliga bottenfaunaarter mm. Vid pH-värden
under ca 5 sker drastiska förändringar och en kraftig
utarmning av organismsamhällen. Låga pH-värden
ökar dessutom många metallers löslighet och därmed giftighet.
Vattnets surhetsgrad delas in enligt följande:
>6,8 Nära neutralt
6,5 – 6,8 Svagt surt
6,2 – 6,5 Måttligt surt
5,6 – 6,2 Surt
≤5,6 Mycket surt
Alkalinitet (mekv/l) är ett mått på vattnets innehåll av syraneutraliserande ämnen. Alkaliniteten ger
information om vattnets buffrande kapacitet, d.v.s.
förmågan att motstå försurning.
Vattnets buffertkapacitet med avseende på alkalinitet (mekv/l) delas in enligt följande:
>0,20 Mycket god buffertkapacitet
0,10-0,20 God buffertkapacitet
0,05-0,10 Svag buffertkapacitet
0,02-0,05 Mycket svag buffertkapacitet
≤0,02 Ingen el obetydlig buffertkapacitet
Totalfosfor (μg/l) anger den totala mängden fosfor
som finns i vattnet.
Fosfor är i allmänhet det tillväxtbegränsande näringsämnet i sötvatten och alltför stor tillförsel kan
medföra att vattendrag växer igen och att syrebrist
uppstår.
Tillståndet i sjöar (maj-okt) med avseende på totalfosforhalt (μg/l) bedöms enligt följande:
≤12,5 Låga halter
12,5-25 Måttligt höga halter
25-50 Höga halter
50-100 Mycket höga halter
>100 Extremt höga halter
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Totalkväve (μg/l) anger det totala kväveinnehållet i
ett vatten. Tillförsel av kväve anses utgöra den främsta orsaken till eutrofieringen (övergödningen) av
våra kustvatten. Kväve tillförs sjöar och vattendrag
genom nedfall av luftföroreningar,genom läckage
från jord- och skogs bruksmarker samt genom utsläpp av avloppsvatten.
Tillståndet i sjöar (maj-okt) med avseende på totalkvävehalt (μg/l) bedöms enligt följande:
<300 Låga halter
300-625 Måttligt höga halter
625-1250 Höga halter
1250-5000 Mycket höga halter
>5000 Extremt höga halter
Siktdjup (m) ger information om vattnets färg och
grumlighet och mäts genom att man sänker ned en
vit skiva i vattnet och genom vattenkikare noterar
när den inte längre kan urskiljas. Därefter dras
skivan upp igen och man noterar när den åter syns.
Medelvärdet av dessa djupvärden utgör siktdjupet,
som klassas enligt följande:
≥8 Mycket stort siktdjup
5-8 Stort siktdjup
2.5-5 Måttligt siktdjup
1-2.5 Litet siktdjup
>1 Mycket litet siktdjup
Färgtal. I naturvatten är det främst innehållet av
humusämnen, samt vissa järn- och manganföreningar som påverkar vattnets färg ("brunhet").
Starkt färgat		
>100 mg Pt/l
Betydligt färgat		
60 – 100 mg Pt/l
Måttligt färgat		
25 – 60 mg Pt/l
Svagt färgat		
10 – 25 mg Pt/l
Ej eller obetydligt färgat < 10 mg Pt/l
Konduktivitet är en vattenlösnings specifika ledningsförmåga som beror på dess innehåll av lösta
joner. Hög konduktivitet i ett vatten, dvs mycket
lösta joner i vattnet, tyder i allmänhet på lättvittrade
jordar i omgivningen eller annan typ av påverkan
från omgivningen. Periodvis förhöjning av konduktiviteten i sjöars djupare delar kan tyda på läckage
av joner från sedimenten, vanligen som ett resultat
av syrgasbrist. Normalvärden för konduktivitet i
Svenska insjöar är 2 – 20 mS/m.
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Hushållningssällskapet i Värmland arbetar med stöd av Länsstyrelserna i Dalarna,
Västmanland. Värmland och Västra Götaland samt Havs och Vattenmyndigheten för:
1. Bevarande, stärkande och återintroduktion av flodkräftbestånd inom området.
2. Uthålligt nyttjande av flodkräftbestånden i form av rekreationsfiske och näringsfiske.

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

