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Skyddsområde för flodkräfta Öresjö
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 10 § 2 kap. i Förordningen om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716) och 19 § i Fiskelagen
SFS (1993:787) att Öresjö ska utgöra skyddsområde för flodkräfta i enlighet
med bifogad karta.

VILLKOR
Inom Öresjö skyddsområde för flodkräfta är det förbjudet att:
1. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor som inte härrör
från området,
2. använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats,
3. utan desinfektering använda fiskeredskap, båtar, maskiner eller
andra föremål som har använts i vatten utanför området,
4. utplantera signalkräfta

ÄRENDET
Fiskerättsägarna i Öresjö FVO har tidigare gått samman och bildat ett kräftskötselområde och tagit fram en förvaltningsplan för att gemensamt bevara
och utveckla det bestånd av flodkräfta som finns i Öresjö. Förvaltningsplanen togs fram av Öresjö FVO och Hushållningssällskapet i Värmland med
stöd av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
För att ytterligare skydda beståndet av flodkräfta har Öresjö FVO ansökt om
att bilda ett skyddsområde för flodkräfta.

MOTIV
Enligt 10 § 2 kap. i Förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716) får länsstyrelsen för att hindra spridning av kräftpest
besluta att ett visst område ska utgöra skyddsområde för flodkräfta.
Flodkräftan är starkt hotad och i stort behov av skyddsåtgärder vilket har
föranlett Länsstyrelsens beslut. Öresjö bedöms ha förutsättningar för artens
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överlevnad och beslutet om skyddsområde är en del i arbetet med att försöka bevara den svenska flodkräftan. Öresjö har aldrig drabbats av kräftpest
och är en av mycket få större sjöar i södra Sverige med ett bra bestånd av
flodkräfta.
Det finns signalkräftor cirka 3 kilometer nedströms i samma vattensystem
men det finns vandringshinder som hindrar att signalkräftorna sprider sig
uppströms.
Länsstyrelsen gör den sammanvägda bedömningen att stor försiktighet måsta iakttas för att bevara den ursprungliga flodkräftan i Öresjö, ett skyddsområde är därför väl motiverat.
För att få ett bättre skydd av flodkräftbeståndet i Öresjö och i uppströms
liggande sjöar har länsstyrelsen för avsikt att undersöka möjligheten att utöka skyddsområdet till att omfatta hela Bäveåns avrinningsområde uppströms Öresjö.
Beslutet är fattat digitalt och är därmed utan underskrifter.
Beslut i detta ärende har fattats av funktionschefen Key Höglind efter föredragning av länsfiskekonsulenten Lars Molander
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