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Till berörda

Kräftpestförklaring av Sågån, Källesjö, Risån, Ryrsjön,
Skottenesjön, Grundlebosjön, Kyrkesjön, Bergsjön,
Lårvikesjön och nedre Bäveån, Bäveåns vattensystem,
Uddevalla och Vänersborgs kommun.
BESLUT
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap. 10 § förordningen (1994:1716)
om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen att nedan uppräknade vatten i
Bäveåns vattensystem ska förklaras kräftpestsmittade.
Kräftpestförklaringen omfattar Sågån från Sågebron (SWEREF 99 N
6466497 E 331736), Källesjö, Risån, Ryrsjön från vattendelaren uppströms
Ryrsjön (N 6467715 E 333666), Skottenesjön, Grundlebosjön, Kyrkesjön,
Bergsjön, Lårvikesjön och Bäveån från bron mellan Stötegården och LaneRyrs kyrka 2 km uppströms sammanflödet med Risån (SWEREF99 N
6476303 E 328115) ner till mynningen i Byfjorden.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 2 kap 11 § förordningen (1994:1716) om
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen om följande föreskrifter. Inom det
kräftpestsmittade området 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.
Därutöver får fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har
använts i det pestsmittförklarade vattenområdet inte transporteras till någon
annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur
området utan föregående desinfektion.
Beslutet gäller från den 2 september 2021 och fram till och med den 2
september 2023.
ÄRENDET
SVA har på uppdrag av Öresjö FVO, Trollhättans kommun och
länsstyrelsen analyserat fem kräftor som påträffades döda nedströms
Sågbron i Sågån inom Bäveåns avrinningsområde. Analyssvar inkom till
länsstyrelsen den 25 augusti 2021.
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Kräftpest (Aphanomyces astaci) påvisades hos samtliga kräftor vid PCRanalys.
SKÄLEN FÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT
För att förhindra spridning av kräftpest får länsstyrelsen enligt 2 kap 10 § i
förordningen (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 som inte ökar risken för smittspridning eller som behövs
av vetenskapliga skäl.
Det nu bekräftade utbrottet av kräftpest bedöms utgöra ett hot för vidare
spridning. Uppströms dämmet vid Sågbron ligger Öresjö som är
skyddsområde för flodkräfta.
Öresjö är unik i sitt slag eftersom den med sin storlek tillhör en av de
absolut största sjöarna som finns kvar med bibehållna flodkräftbestånd.
Länsstyrelsen anser att beslutet om kräftpestförklaring av det aktuella
området bör tidsbegränsas till en tvåårsperiod.
KUNGÖRELSE
Underrättelse om beslutet ska gå ut som webbnyhet. Beslutet hålls
tillgängligt på länsstyrelsens vattenavdelning i Vänersborg.

Detta beslut kan överklagas hos Havs- och vattenmyndigheten, se bilaga.
Formulär nr O 10.
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Beslutet är fattat digitalt och är därmed utan underskrifter.
Beslut i detta ärende har fattats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze efter
föredragning av länsfiskekonsulenten Lars Molander. I handläggningen av
detta ärende har även deltagit länsfiskekonsulenten Key Höglind,
enhetschefen Johan Larsson och länsjuristen Linda Berglund.

Lisbeth Schultze
Lars Molander

Bilagor:
1. Översiktskarta kräftpestförklaring
2. Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut, Formulär O 10.

Kopia till
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se
SLU Aqua Sötvattenslaboratoriet, patrik.boman@slu.se
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BILAGA 2
Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Havs- och vattenmyndigheten.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar du
med vanlig post är adressen Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40
Göteborg.
Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen
överklagandet och handlingarna till Havs- och vattenmyndigheten.
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag du fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du
kontakta Länsstyrelsen.
Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange
- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum
och ärendets diarienummer, samt
- hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska
ändras
Viktigt! Om du skickar in överklagandet per e-post kan Länsstyrelsen inte
ta emot mejl som inklusive bilagor är större än 11 megabyte.
Om du önskar skicka in e-post som är större än 11 megabyte måste du
innan överklagandetiden går ut kontakta Länsstyrelsen
(vastragotaland@lansstyrelsen.se) för besked om hur du ska göra detta.
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