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• Försurning

• Föroreningar

• Igenslamning

• Fysiska ingrepp

• Övergödning 

• Överfiske - Ål – Mink

• Kräftpest - total utslagning av  flodkräftor

• Utplantering av signalkräftor sedan 1960-tal

• Olaglig spridning av signalkräftor

Orsaker till flodkräftans tillbakagång 
under de senaste 115 åren

2010 klassades flodkräftan Akut hotad på 

Artdatabankens rödlista för hotade arter. 



1890-tal fanns ca 165 förekomster i Värmland

1910-tal fanns ca 163 förekomster i Dalsland

Figuren hämtad från 

Åtgärdsprogram för 

Flodkräfta 2008-2013



Wermlands Läns Fiskevatten

Carl Cederström 1897

Billaelfven

Stränder i öfre loppet  skogsbevuxna, i nedre 

sanka

Botten småsten, sand, ler

Vatten grumligt

Ström tämligen stark

Vårflod våldsam

Fiskarter abborre, gädda, mört, benlöja, 

braxen, ål.

Bottnen betäckt af sågspån i mer än alnsdjupt 

lager från sågverk i Norge, fisket härigenom 

tillintetgjort. Allting var inte bättre förr! 60 år senare var vattendraget ett av västra 

Värmlands bästa kräftvatten



Ytterligare information att hämta från boken 

kan lyda enigt följande

Långvattnet, Årjängs kommun

”Sjön beryktad och skydd såsom hemvist för allehanda rå och gastar, 

hvilka lära flera gånger bortskrämt besökare, vandrare och fiskare”



• Första pestutbrottet 1931 – Värmeln, Borgvikälvens 

avrinningsområde

• Under 1940-talet hölls sig pesten inom Borgviksälvens 

avrinningsområde

• Försök till återetablering i Värmeln 1946

• 1956, 25 år efter första utbrottet sker ett pestutbrott i 

Harefjorden och Aspen (Byälvens avrinningsområde)

• Under 32 år (1931-1963) är det endast 2 begränsade områden 

som drabbas med återkommande utbrott.

Historik pestutbrott i Värmland



Historik pestutbrott i Värmland

• Först 1968 börjar större områden drabbas av kräftpest, inom 

Gullspångsälvens avrinningsområde

• 1971 sprids smittan till Norge via Vrångsälven 

• Under 1970-talet sprids smittan inom de kräftrika områden kring 

Karlskoga/Filipstad/Byälven

• 1987 pestförklaras Värmeln för sista gången.

• Först 1989 drabbades Upperudsälven inom Årjängs kommun
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Antal registrade pestutbrott i Värmland 1931 - 2022



Beviljade tillstånd för utplantering av 

signalkräfta i Värmland

Fösta beviljade tillståndet gavs 1987.

14 utsättningstillstånd under perioden 1987 – 1992.

9 dammar och 5 sjöar.

• Vänern 1987

• Värmeln 1989, 1990, 1991, 1992

• Nästjärnen 1992

• Grumsfjorden 1992

• Aplungen 1991

Dammarna är utspridda i länet, ingen av dessa blev lyckade.

Finns idag uppskattningsvis dryga 200 förekomster med 

signalkräfta



Flodkräftans utveckling 1907 - 2020
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Antalet lokaler med flodkräfta

1996 ca 1 600 lokaler

2020 ca 600 lokaler

Omfattande utplanteringar av signalkräftor i 

framförallt östra och södra Sverige

1907 första pestutbrottet



Utbredning av kräftor i Sverige 2007

Drygt 3500 lokalerKnappt 1000 lokaler



Utbredning av kräftor i Sverige 2020

Ca 600 lokaler Ca 6000 lokaler



Utbredning av flodkräftor i 
Värmland 2022



Hur räknar man antalet 
förekomster/bestånd?

Vi har räknat varje 

namngiven sjö/vattendrag 

med flodkräfta som en 

förekomst X dvs 8 olika 

objekt i detta exempel. Obs 

det räcker med att vi hittat 1 

flodkräfta för att räkna som 

en förekomst.

X  signalkräfta!!!



Förvaltningsplan för flodkräfta (Astacus astacus) i 

Värmlands län 2015

Avrinningsområden med kända förekomster av flodkräftor (blått) 

respektive signalkräftor (rött) i Värmland. Övriga enskilda 

förekomster är inte markerade i kartan



I förvaltningsplanen 2015 tog vi 

fram 13 viktiga och större 

områdena med flodkräftor

Under 2016-2018 skedde 

omfattande pestutbrott. Pesten 

spreds nedströms vilket fick 

förödande konsekvenser. Ca 20 % 

av de 166 förekomsterna 2014 

slogs ut.

Det var bland de bästa bestånden i 

Värmland.

Högst troligt är pestutbrotten 

orsakade av att någon illegalt 

planterat ut signalkräftor.



Flodkräftans utveckling 2000 – 2022  

Värmland

56 förekomster har försvunnit pga pest mellan 

2014 - 2022

Uppskattade 

antal förekomster

Antal säkra förekomster

2000 2014 2022

433 166 110



MEN – av de 110 förekomsterna är det endast dryga 30 

som är mkt bra eller bra tätheter 

Avrinningsområde Mkt bra Bra Mindre bra Enstaka Oklart/bör kollas upp

Upperudsälven 3 - 9 11 15

Byälven 1 21 11 20 28

Klarälven 2 2 1 1 6

Norsälven - 4 3 8 14

Borgviksälven - - - 2 5

Alsterälven - - - 2 1

Gullspångsälven - 1 - 8 10

Ölman - - - - -

Varnan - - - - -

Visman - - - - -

Vänern - - - - 2

Ölman - - - - -

Glumman - - - - -

Malsjöån - - - - -

Totalt 6 28 24 52 81



Vrångsälven/Billan drabbas av ett pestutbrott 2016

Ett omfattande arbete startades upp av Länsstyrelsen för att följa spridningen och hitta 

källan till utbrottet

• Kartläggning över var det går att genomföra åtgärder för att förhindra spridning uppströms 

tex mindre fall, bergshällar mm

• Försök att skapa kräftfri zon för förhindra vidare spridning uppströms – elfiske + vattenkikare

• Omfattande eDNA-undersökningar, framförallt för att leta efter signalkräftor – fungerar ej

• Omfattande provfisken

• Vattenkikare

• Sumpning

Norska myndigheter kontaktades och ett samarbete påbörjades





Smittan kunde stoppas 2019/2020 på den norska sidan vid en vägtrumma



Interreg-projektet SNIEF 2019 - 2022

I



Övergripande mål med projektet 

2019-2022

• Testa och vidareutveckla metoder för att både lokalisera och eliminera 

signalkräftor och kräftpest i gränsöverskridande områden med förekomst av 

flodkräfta 

• Ta fram en handlingsplan inklusive ansvarsfördelning för hur man agerar vid 

utbrott av kräftpest i gränsöverskridande vatten (resursfråga)

• Ta fram områdesvisa beredskapsplaner för ett urval av gränsöverskridande 

avrinningsområden (Lärde oss mycket av de åtgärder vi gjorde och borde ha 

gjort i samband med pestutbrottet i Billan 2016 - 2019) 

• Genomföra en analys av befintliga miljöövervakningsdata på både svensk och 

norsk sida samt komplettera dessa för att leta orsaker till svaga flodkräftbestånd



Delprojekt

• Kräftpest. Metodutveckling avseende åtgärder för att snabbt lokalisera och 

förhindra fortsatt spridning av kräftpest i flodkräftbärande områden.

• Signalkräfta. Metodutveckling avseende åtgärder för att snabbt lokalisera, 

förhindra spridning samt eliminera signalkräftor i flodkräftområden. Utifrån 

erfarenheter från projektet sammanställa en ”verktygslåda” med olika 

åtgärdsförslag

• Svensk-norsk handlingsplan. En handlingsplan, inklusive 

ansvarsfördelning för hur man agerar vid utbrott av kräftpest i 

gränsöverskridande vatten. 



Delprojekt

• Svensk-norska beredskapsplaner. Framtagande av områdesvisa 

svensk-norska beredskapsplaner på avrinningsområdesnivå. 

 Riskanalys över sannolika spridningsvägar för kräftpestsmitta samt 

potentiella lokaler för illegal utsättning av signalkräftor – kartor, 

vandringshinder, utsättningsplatser, vattenriktning.

 Ger förslag på tidiga åtgärder för att förhindra eventuell spridning av 

signalkräftor och/eller kräftpest.

 Ger förslag på åtgärder för att möjliggöra friskförklaring av ett tidigare 

pestsmittat vatten.

 Gör en plan för återintroduktion av flodkräftor efter friskförklaring.

 Förankrar beredskapsplanen med berörda aktörer (Fvof/fiskrättsägare)



Delprojekt

• Årsaker og mulige tiltakfor svake edelkrepsbestander. Samle erfaring 

og kartlegge årsaker til svake bestand. 

1. Kartleggingsfas – eksisterende data

2. Kjemiske undersøkelser (pH, kalcium, syre, järn, m.fl.)

3. Brunifisiering (økende humus)

4. Tiltak (småskala forsøk)

5. Underveis rapport

6. Slutrapport med anbefalinger tiltak

• Samverkansforum inom gränsvattendrag. Starta upp samarbeten 

markägare/fiskerättägare (fvof) som delar på ett gemensamt vatten med 

flodkräftor.



https://www.snief.org

SVENSK-NORSK INNSATS FOR 

EDELKREPS/FLODKRÄFTOR

ETT INTERREG SVERIGE-NORGE PROJEKT

https://www.snief.org/

