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Kräftpestförklaring av Svingån och övriga delar av Valboåns
avrinningsområde
Länsstyrelsens beslut om föreskrifter
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap. 10 § förordningen (1994:1716) om
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen att nedan uppräknade vatten inom
Örekilsälvens vattensystem (110) ska förklaras kräftpestsmittade.
Kräftpestförklaringen omfattar Svingån och resterande delar av Valboåns
avrinningsområde uppströms Torpdammen ovan Ellenösjön.
Länsstyrelsen beslutar samtidigt om föreskrifter, med stöd av 2 kap. 11 § samma
förordning.
Inom den del av det kräftpestsmittade området som utgörs av Svingån är det
förbjudet att
1. fånga kräftor
2. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor, samt
3. använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats.
Inom övriga delar av Valboåns avrinningsområde är det förbjudet att
1. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor, samt
2. använda fisk som betesfisk i annat vatten än där den fångats
Därutöver beslutar Länsstyrelsen att fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra
föremål som har använts i det pestförklarade vattenområdet inte får transporteras
till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur
området utan föregående desinfektion. Inom det pestförklarade området får inga
förflyttningar av ej desinficerad materiel göras uppströms definitiva
vandringshinder såsom naturliga vattenfall eller anlagda dammar.
Beslutet gäller från och med den 13 juli 2016 till och med den 13 juli 2018 och
kungörs i länets författningssamling denna dag.

Redogörelse för ärendet
Länsstyrelsen fick den 5 juli 2016 samtal från en fiskerättsägare utefter Svingån
som meddelade förekomst av döda flodkräftor. Den 6 juli åkte Länsstyrelsen till
platsen och samlade in döda kräftor och inspekterade en sträcka av Svingån. Inga
levande kräftor observerades på sträckan. Två nydöda kräftor och en kräfta i inledd
förruttnelse fixerades i 70% etanol och sändes upp till SVA för parasitologisk
undersökning med tydlig misstanke om kräftpest. SVA:s analyssvar kom till
länsstyrelsen på eftermiddagen den 11 juli 2016. Analysen påvisade kräftpest i
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samtliga tre inskickade flodkräftor genom PCR analys av förekomst av DNA från
algsvampen Aphanomyces astaci, samt via mikroskopi synbar förekomst av hyfer i
den kräftindivid som var i förruttnelse.

Skälen för Länsstyrelsens beslut
För att förhindra spridning av kräftpest får länsstyrelsen enligt 2 kap10 §
fiskeförordningen (1994:1716) besluta att ett visst område ska anses
kräftpestsmittat eller utgöra skyddsområde för flodkräfta. Inom ett område som har
förklarats kräftpestsmittat är det förbjudet att
1. fånga kräftor
2. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor
3. använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats.
Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i ett vatten inom
ett område som har förklarats som kräftpestsmittat får inte transporteras till någon
annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan
föregående desinficering.
Länsstyrelsen får föreskriva sådana undantag från bestämmelserna i första och
andra styckena om inte detta ökar risken för smittspridning eller som behövs av
vetenskapliga skäl.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen finner det angeläget att inom ramen för miljömålsarbetet verka för
ett säkerställande av flodkräftan inom områden som bedöms ha goda
förutsättningar att mer långsiktigt hysa bestånd av flodkräfta. Som en del i detta
arbete anser Länsstyrelsen att det finns skäl att förklara ovan utpekade vatten som
kräftpestsmittat område.
Länsstyrelsen anser att beslutet om kräftpestförklaring av det aktuella området bör
tidsbegränsas till en tvåårsperiod.

Kungörelse
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling. Underrättelse ska även göras i
pressmeddelande till lokalpressen. Beslutet hålls tillgängligt på länsstyrelsens
vattenavdelning i Vänersborg.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Havs- och vattenmyndigheten, se bilaga. Formulär
nr O 10.
Beslut i detta ärende har fattats av tf länsöverdirektören tillika rättschefen Maria
Wassén efter föredragning av länsfiskekonsulenten Fredrik Larson. I
handläggningen har även deltagit tf avdelningschefen Key Höglind.
Maria Wassén
Fredrik Larson
Beslutet är digitalt godkänt utan underskrifter
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Bilaga
Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut, Formulär O 10

Kopia
Havs- och vattenmyndigheten
Jordbruksverket
Ragnerudssjöns fiskevårdsområde
Högsäters fiskevårdsområde
Södra Järbo fiskevårdsområdesförening
Färgelanda Turistbyrå
SLU Aqua Sötvattenslaboratoriet, Lennart Edsman
Hushållningssällskapet i Värmland, Tomas Janson
Färgelanda kommun
Dalslands miljökontor
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Bilaga

Formulär nr O10

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos
Var ska beslutet
Havs- och vattenmyndigheten.
överklagas?
Överklagandet ska dock skickas eller
lämnas in till Länsstyrelsen i Västra
Götalands län. Adressen framgår av
beslutet.
Har överklagandet kommit in i rätt tid
överlämnar Länsstyrelsen överklagandet
och handlingarna till Havs- och
vattenmyndigheten.
När ska beslutet senast
överklagas?

Överklagandet ska ha kommit in till
Länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet.

Hur ska överklagandet
utformas?

Överklagandet ska ske skriftligen.
I skrivelsen skall ni
- tala om vilket beslut ni överklagar t ex
genom att ange beslutsdatum och ärendets
diarienummer
- redogöra för hur ni anser att beslutet ska
ändras och varför
- uppge namn, adress och telefonnummer
Skrivelsen ska undertecknas.
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