Flodkräftodling

En handledning baserad på
erfarenheter med framtidsvisioner

Ett omfattande utvecklingsprojekt inom vattenbruk för odling av
flodkräftor i dammar har avsikten att öka intresse, ge erforderlig
information och utgöra ett värdefullt beslutsunderlag för alla som
närmare vill undersöka förutsättningarna att odla flodkräfta Sverige.
Projektet syftar även till att inhämta ny kunskap genom
innovativa försök. Det kompletterar även insatserna att
bevara och förbättra flodkräftbeståndet i Stävresjön, Sala
kommun, Västmanland.
Projektets syfte och upplägg
Vi kommer att utarbeta och ta fram ett konkret underlag för en handledning avseende odling av flodkräfta. En
beskrivning med samtliga steg som utgör en manual vilken bygger både på det kunnande som finns inom forskning (globalt) och beprövade lämpliga metoder för att nå
framgång. Samtidigt gör vi under projektets gång vetenskapliga undersökningar vars syfte är att ta fram riktlinjer
för ett hållbart nyttjande av flodkräftorna i befintliga
dammar och utarbetar ett helt nytt koncept för odling i
växthusmiljö. Denna kunskap saknas idag. Vidare kommer handledningen att vara till nytta även för de som av
olika skäl bedriver kräftodlingar.
Flodkräftan runt Stävresjön och
förutsättningar för odling
Under de senaste sju åren har det successivt byggts upp
både intresse och kunnande om flodkräftans livsbetingelser och förutsättningar vid Stävresjön. Det har genom
åren funnits rikligt med flodkräfta i Västerfärnebo och
Svartån i norra Västmanland. Historik och omfattande
traditioner är förknippade med intresset för både kräftfiske och den högtid som kräftpremiären och kräftskivorna inneburit genom åren. Västmanland var ett av de
kräftrikaste landskapen efter Småland fram till mitten av
1900-talet.
Mot den bakgrunden är det naturligt att omfattande
insatser genomförts och pågår för att bevara och utveckla
beståndet av flodkräfta i Stävresjön. Det har genomförts
flera seminarier med stöd av en värdefull nationell refe-

rensgrupp med experter som bildats och därmed utgör
en viktig resurs-pool för de insatser och utvecklingsarbete som genomförs.
Under senare år har flera markägare runt Stävresjön
framfört intresse att närmare undersöka förutsättningarna för odling av flodkräfta. Vi har även vid våra seminarier fått frågor från deltagare inom Sala kommun och
Västmanland samt grannlänen beträffande odling och
hur man kan komma vidare i sina funderingar. Det finns
ingen handledning eller organiserad rådgivning kring
detta i vårt avlånga land. Inte heller hur man bedriver en
dammodling vare sig det gäller som en blygsam hobbyverksamhet eller kommersiell odling på landsbygden.
I sammanhanget finns det anledning att uppmärksamma det som laborator O. Nybelin framhöll i Lantbrukstidskrift för Dalarna utgiven av Hushållningssällskapet i
Dalarna år 1936:
”Den farsotartade dödlighet, vilken under namn av kräftpest helt ödelagt stora delar av vårt lands kräftbestånd kan
otvivelaktigt betecknas som en av de till sina ekonomiska
verkningar mest ödesdigra sjukdomar som hittills drabbat
det svenska jordbrukets binäringar. Jag vill blott omnämna,
att Hjälmarens otroligt rika kräftbestånd, vilket år 1908 av
pesten förintades inom loppet av sex månader, gav en årlig avkastning av 150,000 á 200,000 tjog om året, motsvarande ungefär 1/3 av hela landets årsfångst. Förr var vår
export av kräftor avsevärt högre än importen, sedan flera
år tillbaka är det på grund av pestens härjningar tvärtom.
Kräftpesten har sålunda betytt en nationalförlust för landet i dess helhet, men för de enskilda fiskevattenägarna har
den ofta av ännu katastrofalare verkan, ty få grenar av det
svenska sötvattenfisket lämna en så förhållande till tiden
för dess bedrivande och de med detsamma förbundna kostnaderna så god kontantavkastning som just kräftfisket.”

I en annan samtida källa finns noterat att det ekonomiska bakslaget var omfattande och medförde till och med
självmord. Det finns även anledning notera att i nutid har
drygt 30 familjer sin utkomst i Hjälmaren av fiske på gös
och signalkräftor.
I media inför kräftpremiären ser man vanligen att det
skrivs om traditionella svenska kräftor. Få har vetskap om
att det vanligen handlar om inplanterade signalkräftor
med ursprung från Nordamerika och inte vår inhemska
flodkräfta. Besöker man de två största välrenommerade
fiskhandlarna i Stockholm får man reda på att många
kunder förväntar sig att de säljer flodkräftor. Finns de inte
på disken för dagen så väntar man tills de kommer hem
från någon leverantör av flodkräftor.
För de boende och verksamma på landsbygden krävs
allt fler kompletterande inkomstkällor för att därmed
upprätthålla en levande landsbygd. Odling i dammar
skulle kunna vara en mycket större verksamhet än vad
som nu är fallet. Om man dessutom utvecklar en odlingsmetodik i växthusmiljöer skulle flodkräfta kunna odlas i
betydligt större omfattning. En verksamhet som då även
skulle kunna bedrivas i de kallare delarna av landet, vilket
inte är möjligt idag.
Behovet av odlade svenska flodkräftor
Vår konsumtion av kräftor gör att importberoendet är
omfattande. Vi importerar till Sverige varje år frysta och
kokta kräftor till ett värde av närmare 450 Mkr. Den årliga konsumtionen av kräftor i landet uppgår till ungefär
½ kg per person och år, vilket motsvarar 4 000 ton. Det
säljs kräftor som är fångade i Sverige (huvudsakligen signalkräfta) för ca 300 Mkr per år. Yrkesfisket på signalkräfta i de stora sjöarna omsätter ca 25 Mkr per år. Sammantaget importeras drygt hälften av de kräftor vi äter
i Sverige. Eftersom det är förbjudet enligt svensk lag att
importera levande kräftor, även för att hålla i akvarier, är
odling och leverans av färska flodkräftor inom landet en
framtidsverksamhet. Det som saknas idag är framförallt
en handledning hur man kan starta en flodkräftodling
och hur man får ut det bästa av sin odlingsverksamhet.
I Värmland pågår för närvarande en omfattande investering för odling av flodkräfta. Det genomförs av ett
företag från Kina. Danmark har sedan många år en tämligen väl utvecklad verksamhet med kommersiella odlare
av kräftor. Dessa har även en odlarförening med ett 90tal medlemsföretag. Liknande förhållande gäller även i
Finland. En motsvarande odlarförening som i Danmark
fanns tidigare i Sverige men har avvecklats sedan i vart
fall 15 år då föreningen anslöt sig och sina medlemmar
till Sveriges fiskevattenägareförbund.
Det aktuella EU-beslutet som gäller signalkräfta stärker dessutom våra ambitioner att slå vakt om vår svenska flodkräfta. Det innebär att signalkräftan finns på EU:s
svarta lista över invasiva arter. EU:s förordning om invasiva främmande arter gäller från 1 januari 2016. Därmed
finns det ytterligare incitament som gynnar odling av
flodkräfta i Sverige framöver.
Sammantaget är detta projekt både intressant och angeläget för en betydligt vidare krets i vårt land än enbart

några markägare med eventuella möjligheter för odling
av flodkräftor runt Stävresjön i Västmanland som påkallade detta behov.
Vårt omfattande arbete kring vattenkvalitet vid Stävre
sjön har renderat i Mälarens Vattenpris och etablering
av fosfordammar vid inloppet till Stävresjön. De största
i Västmanland och de utgör ytterligare ett bevis för vårt
arbete att förbättra Stävresjöns vattenkvalitet.
I sammanhanget vill vi även framhålla det konstruktiva intresse och stöd som både Sala kommun och Länsstyrelsen i Västmanland samt vår nationella referensgrupp
genom åren visat våra ambitioner att bevara och utveckla
förekomsten av den rödlistade art som flodkräftan utgör. Detta gäller också det nationella åtgärdsprogrammet
som syftar till att bevara flodkräftan. I det lyfts odling av
flodkräfta i dammar fram som en viktig åtgärd för artens
bevarande. Detta faktum delas också med våra grannar i
Finland, Danmark och Norge, där flodkräftan, precis som
i Sverige är hotad av kräftpest.
En arbetsgrupp har utarbetat projektbeskrivningen som
redovisas stegvis nedan.
Kräftodling – en Manual baserad på
erfarenheter och ny kunskap
En Manual eller handledning som underlag för att närmare undersöka möjligheterna att etablera en kräftodling
bör innehålla ett antal steg som leder fram till ett beslutsunderlag. Den har även avsikten att ge information
och stöd för de som kommit igång med odling i dammar och vill utveckla verksamheten eller använda den
som ”felsökningsmanual” i fall något inte fungerar i den
befintliga odlingen. Den bör därför även vara av intresse för etablerade odlare av flodkräfta med kommersiell
verksamhet. Handledningen eller Manualen kommer att
vara rikligt illustrerad med foton och illustrationer. Eftersom Manualen kommer vara av intresse för odlare i andra
skandinaviska länder kommer det finnas en sammanfattning på engelska i början.
Manualens innehåll och disposition, 2016 –2020
Förord
Engelsk sammanfattning
Kapitel och innehåll i Manualen
1. Bakgrund (Inledning)
2. Flodkräftan historik, utbredning och nutid
3. Livscykel och miljökrav
4. Flodkräftan i småvatten
5. Flodkräftan: odling inomhus
6. Flodkräftan: yngelproduktion i växthusmiljö
7. Att starta upp – etablering av kräftodling
8. Investeringar
9. Ekonomi och budget
10. Finansiering – lån samt möjligheter till miljö		 ersättning och bidrag
11. Försäkringar – för odling och verksamheten.

Inhämtande av ny kunskap
För att ta fram en Manual som tar nuvarande kunskapsnivå ytterligare ett steg krävs dels en genomgång av den
aktuella forskningslitteraturen och dels egna undersökningar. Detta krävs för att kunna ge rekommendationer
för hur mycket en viss typ av vatten kan producera (uttag), hur man som odlare kan påverka produktionen, och
hur man själv kan mäta detta.
I detta projekt kommer vi att utvärdera en alternativ
odlingsmetod till uppfödning inomhus som bygger på att
man har dammar i växthus där yngel får kläckas och växa
sig livskraftiga innan utplantering. Uppfödning i växthus
ökar också möjligheten att odla flodkräftor längre norrut
i landet.
Tillväxt och uttag i befintliga utomhusodlingar
Vi fångar och protokollför kräftorna på ett sådant sätt att
vi kan visa följande:
1) Hur stor effekt har vår fångst på kräftbeståndets
		 storlek och hur stor är den naturliga dödligheten
		 i odlingen?
2) Hur stor tillväxt finns i beståndet och påverkas
		 den av utfodring?
Yngeluppfödning i växthus – framtidens
avelsverksamhet?
Vi kommer att testa om kräftornas yngelöverlevnad och
tillväxt kan ökas i odlingsdammar som är anlagda i växthus jämfört med i traditionell utomhusodling.
Studiebesök
Kontakter, faktaunderlag och synpunkter från odlare av
flodkräfta ska inhämtas. Det är även angeläget att genomföra några studiebesök hos odlare av kräftor.

Sedan långt tillbaka är vattenbruk i Kina en mycket
vanlig och omfattande verksamhet. En av de medverkande författarna i detta projekt, Tomas Jansson, har besökt
Kina för att närmare se på kräftodling. Det företag från
Kina som bedriver odling av flodkräfta i Värmland har
inför sitt beslut att etablera verksamhet i Sverige besökt
Bo Andersson, Hebykräftan, även en av författarna i detta
projekt.
Erfarenhetsutbyte med kräftodlare –
Dialogseminarium
Innan manualen ges det slutgiltiga innehållet genomförs
ett dialogseminarium med erfarna odlare av flodkräftor.
Erfarenheter tas tillvara från Danmark som sedan många
år har en tämligen välutvecklad verksamhet med kommersiella odlare av kräftor. De har även en odlarförening
med ett 90-tal medlemsföretag.
Ekonomi – Projektbudget 2016–2020
Med den inriktning och omfattning som hela projektet
avser för Manualen och de kostnadsposter som beskrivs
ovan omfattar projektet under fyra år totalt cirka 4 Mkr.
Projektet genomförs i nära samarbete med Sala kommun
som även är projektägare.
• Samordning av projektet – Remiss inför
Manualens slutförande
• Fotodokumentation och illustrationer i Manualen
• Tryckning av Manual
• Distribution
• Flodkräftodling – Manualen på webben
och på YouTube
• Seminarier med Manualen som underlag

En arbetsgrupp svarar för utarbetande av Manualens innehåll
och personerna i projektet har värdefull kompetens och erfarenhet:
Bo Andersson, Bo Konsult Förvaltning AB/Hebykräftan______ bosse@norrgardenheby.se
Anders Fläcke, MDM Gruppen AB__________________________________ anders.flacke@mdm.se
Tomas Jansson, Kräftmannen AB____________________________________ tomas@kraftmannen.se
Lars Melin, SmåFöretagsPlanerarna AB____________________________ lars.melin@smaforetagsplanerna.se
Per Nyström, Ekoll AB____________________________________________________ per.nystrom@ekoll.net
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