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SAMMANFATTNING 

 

Kräftfisket i Råneälv utgör en gemensam resurspool, en sk. common - pool resource (CPR). 

Runtom i världen utarmas sådana resurspooler i allt snabbare takt eftersom ett stort problem 

med allmänna resurser är att de kan tömmas men det är mycket svårt att stänga användare ute. 

Kräftbeståndet i Råneälv är av arten flodkräfta, vilken är väldigt känslig för både sjukdomar 

och miljöförändringar. Vad är det då som gör att man fiskat kräftor i Råneå sedan 1960-talet 

och det finns inga tecken som tyder på att resursen skulle vara hotad av överutnyttjande? 

Detta trots att resursen måste möta även både biologiska och ekonomiska potentiella 

hotbilder.  

 

De regler som den amerikanske professorn Elinor Ostrom med kollegor återfunnit som en 

sorts nyckelförutsättningar hos fungerande förvaltningssituationer bildar designprinciper för 

utformandet av institutioner för hållbar förvaltning. Dessa åtta (sju används i uppsatsen) 

designprinciper har kommit fram genom mer än femton års forskning om gemensamma 

resurspooler världen över. Går det att återfinna dessa i organisationen runt kräftfisket i 

Råneälv och beror den lyckade förvaltningen på eventuell förekomst av dessa designprinciper 

eller behövs det mer för att allt ska fungera? 

 

Uppsatsens syfte är att analysera institutionerna runt den gemensamma resurspoolen som 

kräftbeståndet utgör med hjälp av Ostroms designprinciper och the IAD – framework. Dessa 

både formella och informella institutioner möjliggör ganska stora regelbundna uttag ur 

resursen. Ändå överlever den och dessutom utökas. Dessutom undersöker uppsatsen om det 

finns ytterligare faktorer så som förekomst av socialt kapital eller speciella fysiska, biologiska 

orsaker till den hållbara förvaltningen. 

 

Frågeställningarna är 

• Vilka är de regler och institutioner som organiserar förvaltningen av den gemensamma 

resurpoolen kräftfisket i Råneälv så att den inte riskerar utarmning? 

• Varför ser de formella och de informella institutionerna ut som de gör? 

• Vilken betydelse har de traditioner och festligheter som är förknippade med fiske och 

ätande av kräftor, för skapande av socialt kapital och resursens bevarande? 

 



Uppsatsens tredje kapitel tar upp en del biologi i syfte att förstå varför vissa regler ser ut som 

de gör. Enligt IAD – framework och Mark T. Imperial, forskare i ämnet CPR:s, börjar alltid 

analysen av institutioner i den biofysiska världen eftersom den påverkar vad institutionerna 

behöver skydda resursen ifrån. 

 

Genom litteraturstudier av lagtexter och en kvalitativ intervju med byaåldersmannen, 

ordförande och talesman i Rånbyns samfällighetsförening, fann jag de regler som organiserar 

förvaltningen av resurspoolen. De har på alla nivåer stora likheter med vad the self - 

governing model och IAD - framework funnit som nyckelförutsättningar för hållbar 

förvaltning. Och det har nog en stor del i den lyckade situationen. Det sociala kapitalet är 

dock svårt att se och mäta, men man kan få indikationer på att det finns genom att studera 

normerna i samhället, den lokala kunskapen om resursen och i vilken utsträckning användarna 

faktiskt följer reglerna. Det handlar om att lita på ”de andra”. Det spelar ingen roll om 

reglerna är framtagna enligt konstens alla regler om inte användarna följer dem. Regler 

fungerar inte av sig själva. 

 

Vidare fanns starka indicier på att en stor del i varför kräftan inte hotas av allmänningarnas 

tragedi beror på dess speciella biologiska beteende. Kräftan är nämligen nästintill omöjlig att 

fånga under andra perioder än under just fisket. Den kommer då fram efter att ha legat gömd 

under flera veckor i väntan på att det nya skalet skulle hårdna och är utsvulten. 
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1  INLEDNING 

”Alla har väl någon gång varit på kräftskiva, iklätt sig kulörta pappershattar och sugit och 

sörplat på kräftstjärtar under stora, leende mångubbelyktor.  Det är dock inte alla som har 

fångat kräftorna de äter själva och deltagit i det lika traditionsförknippade fisket. Jag har 

vuxit upp med dessa traditioner och deltagit i dem sedan jag var barn på det vis som man 

fiskar i och omkring Råneå. Jag har suttit i kö och frusit hela natten för att köpa fiskekortet, 

diskuterat bästa agn och ”surat braxen”, kontrollerat fiskeplatsen och grillat korv framför 

brasan i väntan på att vittja burarna. Varit blöt om fötterna efter mer eller mindre säkra 

färder i vickande kanoter, och slutligen upplevt den pirrande känslan av spänning i magen 

som infinner sig när buren dras upp och man inte ännu sett hur många glittrande, svarta 

kräftor som krälar över varandra runt agnet.”   

 

I vårt samhälle och i alla samhällen, stora eller små, världen över finns resurser eller 

företeelser som är gemensamma och måste delas med andra. Det kan röra sig om allt från den 

lilla byns vattenkälla eller världshavens fiskbestånd till globala regnskogsområden, alla måste 

de förvaltas och delas. Resursens natur och utformning varierar kraftigt och därmed även 

förutsättningarna för utnyttjandet, men hur resursen än ser ut måste någon form av regelverk 

appliceras för användandet. Om inga regler sätts upp för nyttjandet av resursen är risken stor 

att den överutnyttjas och förstörs. Regelverket formas till stor del av resursens naturliga, 

biologiska och fysiska förutsättningar t.ex. vad den består av, geografiska 

avgränsningsmöjligheter, och hur rik eller känslig för överuttag resursen är (Imperial 

1999:449-465). Det är naturligtvis skillnad mellan reglerna för bärplockning i de norrländska 

skogarna och vem som får tillstånd att utvinna vattenkraften i älvarna.  

 

Dessa resurser, både naturliga och artificiella, benämns Common-Pool Resources (CPR) 

d.v.s. gemensamma resurspooler och forskningen kring förvaltandet av dessa har ökat kraftigt 

de senaste åren. Vi hör ofta talas om situationer där det gått snett, uttaget ur resursen har blivit 

för stort och den får inte chansen att återhämta sig. Carl Rova och Lars Carlssons artikel i 

tidsskriften Marine Policy nr 25 (2001) s.323-333 tar upp löjfisket i Östersjön som ett 

varnande exempel. Här har man tagit ut så stora kvoter under lång tid att resursen nu har svårt 

att återhämta sig och den är på god väg att utarmas om ingenting görs för att förändra 

förvaltningen. Hur regler och institutioner ska utformas för att både bevara den gemensamma 

resurspoolen och tillåta användning av den, är alltså frågor som engagerar forskare över hela 

världen. I takt med att jordens befolkning växer måste vi se till att jordens resurser räcker och 
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används på ett sådant sätt att vi inte tömmer dem i snabbare takt än de växer till. Andra 

resurser är ändliga och kommer att ta slut en vacker dag och hur gör vi då?   

 

Forskning på området, av Elinor Ostrom m.fl., har hittat vissa nyckelförutsättningar som 

återfunnits vid många lyckade förvaltningssituationer, d.v.s. när allt fungerar bra och resursen 

inte riskerar att utarmas och förstöras. Bland dessa förutsättningar finns t.ex. 

avgränsningsmöjligheter, medbestämmande vid reglering och sanktioner och billiga 

övervaknings- och konfliktlösningskostnader (Carlsson, föreläsning 2003-02-03).  

 

En sådan lyckad förvaltningssituation som i nuläget inte hotas av överutnyttjande utgörs av 

kräftbeståndet i Råneälv. Kräftorna planterades ut under 1950-talet på initiativ av Råneå 

Hushållningssällskap och fisket har pågått under drygt trettio år. Kräftorna verkar trivas bra i 

Råneälven och trots att de har ganska långt ifrån optimala biologiska förutsättningar och även 

fiskas varje år utarmas inte resursen, utan utökas istället då kräftorna spridit sig upp efter 

älvdalen. Resursens hotbilder är dels biologiska; kräftan själv är väldigt känslig för både 

sjukdomar och miljöförändringar och dels ekonomiska; svenska flodkräftor säljs för mellan 

600-800 kronor per kilo (Tasteline, Internet 2005-08-08). Ändå så har inte Hardins 

”allmänningarnas tragedi” infunnit sig. Hardin menar i sin artikel att “Freedom in a commons 

brings ruin to all.”, varje aktör agerar i självintresse och detta innebär att maximera sin del, ta 

ut så mycket som möjligt ur allmänningen innan någon annan hinner före (1968, Science vol. 

162:1244). Hur kommer det sig då att detta inte skett i Råneå? Då jag själv deltagit i fisket 

sedan mitten av 1980-talet blev jag intresserad av att undersöka om de genom tidigare 

forskning funna förutsättningarna för ett lyckosamt förvaltande går att återfinna i Råneå. 

 

Tidigare undersökningar av liknade situationer, t.ex. Per Olssons och Carl Folkes 

undersökning av kräftfisket i den värmländska sjön Racken från år 2000, har bl.a. visat att 

förekomsten av socialt kapital spelar en stor roll när det gäller förvaltandet av resurspooler 

som är förhållandevis känsliga och bemöter många hot. Att delta i en tradition gör att man får 

eller förstärker ett redan existerande band till platsen och människorna som man delar den 

med. Det gör också att man känner ett intresse för att se till att traditionen fortlever och 

därmed följer de uppsatta reglerna (Olsson, Folke 2001:85:104). 

 

 

 



 3 

1.1 Problem 

Kräftbeståndet i Råneälven är av arten flodkräfta. Den är mycket känsligare än sina 

amerikanska släktingar, signalkräftan, vilken även utgör ett direkt hot. Signalkräftan är 

immun mot den extremt smittsamma sjukdomen kräftpest och är därför nästan uteslutande 

bärare av den. Kräftpest innebär döden för flodkräftor i 100 % av fallen och har gjort att den 

försvunnit ur många vattendrag. Kräftan är dessutom mycket känslig för förändringar i 

livsmiljön, t.ex. försurning. Inte nog med att den är väldigt kräsen när det gäller sin 

omgivning så betingar kräftan ett stort ekonomiskt värde. Omkring 200 ton flodkräftor (både 

vilda och odlade) fångades i Sverige under år 2000 och man beräknar att vi sätter i oss upp till 

3000 ton kräftor (inklusive inhemska signalkräftor och import från främst Kina, Turkiet och 

USA) per år (Fiskeriverket, Internet 2000). Grossister betalar drygt 300 kronor per kilo för 

flodkräftor och då är det lätt att se de ekonomiska möjligheterna. Hur kommer det sig då att 

kräftbeståndet i Råneälv inte hotas av utrotning?  

 

1.2  Syfte 

Uppsatsens syfte är att analysera institutionerna, bl.a. med hjälp av Elinor Ostroms principer, 

runt den gemensamma resurspool som kräftfisket i Råneälv utgör. Dessa både formella och 

informella institutioner möjliggör ganska stora, regelbundna uttag av kräftor trots att resursen 

hotas av många biologiska faktorer, vilka var och en skulle kunna ödelägga hela beståndet. 

Ändå överlever verksamheten år efter år. Uppsatsen ska försöka att i organisationen runt 

kräftfisket i Råneå återfinna de regler som vid tidigare undersökningar visat sig avgörande för 

att förvaltandet av en gemensam resurspool ska fungera. Dessutom skall uppsatsen undersöka 

om det är endast p.g.a. eventuell närvaro av dessa regler, som resursen inte utarmas. Eller om 

det finns ytterligare faktorer, så som förekomst av socialt kapital, som kan bidra till 

förklaringen. 

 

1.3  Frågeställningar 

• Vilka är de regler och institutioner som organiserar förvaltningen av den gemensamma 

resurspoolen kräftfisket i Råneälv så att den inte riskerar utarmning? 

• Varför ser de formella och de informella institutionerna ut som de gör? 

• Vilken betydelse har de traditioner och festligheter, som är förknippade med fiske och 

ätande av kräftor, för skapande av socialt kapital och resursens bevarande? 
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1.4  Metod och material 

Uppsatsen genomförs genom litteraturstudier samt en kvalitativ intervju med en av 

nyckelpersonerna i organisationen runt resursen, dessutom gjordes en mindre, kvantitativ 

intervju med ett tjugotal deltagare under kräftfisket 2005. 

 

Den teoretiska ramen består till en del av Elinor Ostroms m.fl. teori om gemensamma 

resurspoolers förvaltning, the ”self-governing model” och “the I.A.D.-framework” (the 

Institutional Analysis and Development Framework). Främst har jag använt mig av 

Governing the Commons (1990), men även Rules, Games and Common-Pool Resources 

(1994), Aid, Incentives and Sustainability (2002), och Local Commons and Global 

Interdependence (1995). Elinor Ostrom arbetar som professor i statsvetenskap och leder en 

grupp forskare i studiet om CPR:s vid Indiana University och har dessutom ingående studerat 

CPR situationer över hela världen under mer än 15 år. 

 

Mark T. Imperials artikel Institutional Analysis and Ecosystem-Based Management: the 

Institutional Analysis and Development Framework (1999) ur tidsskriften Environmental 

Management nr 4, vol. 24 s. 449-465 kompletterar Ostroms m.fl. resultat med betydelsen av 

resursens biologiska förutsättningar som en avgörande del i institutionernas utformning. För 

att i detta sammanhang förstå varför institutionerna ser ut som de gör och vilka hotbilder som 

de har utformats för att möta måste uppsatsen innehålla fakta om kräftans biologi. Denna 

information har till största delen hämtats ur boken Kräftor – biologi, odling, fiske (1992) av 

Kai Westman och Hans Ackefors, men även från Fiskeriverkets och Länsstyrelsens hemsidor. 

Kai Westman är chef för Vilt och fiskeriforskningsinstitutets fiskeodlingsavdelning i Finland 

och även ordförande för FAO: s1 kommission för sötvattensfiske i Europa. Hans Ackefors är 

Professor Emeritus vid Zoologiska Institutionen vid Stockholms Universitet. Både Westman 

och Ackefors har forskat i ämnet kräftor under lång tid, vilket resulterat i många böcker och 

avhandlingar. 

 

Per Olssons och Carl Folkes undersökning av kräftfisket i den värmländska sjön Racken som 

publicerades 2001 i tidsskriften Ecosystems nr 4 s. 85-104, har hjälpt mig mycket med 

dispositionen av arbetet och att anpassa teorierna till de specifika förhållanden som gäller just 

kräftfisket. De har i sin undersökning dessutom tydligt visat värdet av socialt kapital för ett 

                                                
1 Food and Agriculture Organisation; FN:s organ för jordbruk, skogsbruk och fiske 
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lyckosamt förvaltande och att produktion av socialt kapital sker i och med utövandet av 

traditioner och festligheter runt kräftfisket. En viktig del av det sociala kapitalet visar sig i 

form av en djupgående lokal kunskap om resursen och ekosystemets dynamik. Denna 

kunskap måste fångas upp av institutionerna för att dessa ska fungera effektivt och vara 

flexibla nog att tackla eventuella förändringar. Per Olsson är doktorand i 

naturresurshushållning, och Carl Folke professor vid institutionen för systemekologi, 

Stockholms Universitet. Olsson och Folkes undersökning används i uppsatsen tillsammans 

med Imperials artikel som en brygga mellan Ostrom m.fl. och teorierna som behandlar socialt 

kapital.  

 

Materialet angående socialt kapital utgörs av Bo Rothsteins bok Sociala fällor och tillitens 

problem (2003), Robert D. Putnams Bowling Alone (2000) och Den fungerande demokratin 

(1996) och även till viss del Foundations of Social Capital (2003), en samling artiklar i ämnet 

redigerade av Elinor Ostrom och T. K. Ahn. 

 

För att återfinna de formella institutionerna och organisationen på statlig, regional och lokal 

nivå används till viss del lagtexter, bl.a. fiskelagen, EG: s förordningar om gemensam 

fiskeripolitik, förordning om fiskenäring och vattenbruk och reglerna kring 

fiskevårdsområden, samfällighetsföreningar och fisketillsynsmän. Detta material har jag i 

huvudsak hämtat på Internet på Fiskeriverkets och Riksdagens hemsidor och sedan 

kontrollerat dem i Svensk Författningssamling (SFS). 

 

För information om bakgrund, lokala förhållanden, lokal kunskap och organisation svarar en 

intervju med ordföranden i samfällighetsföreningen byaåldersmannen Ove Lundberg och en 

mindre intervjuserie gjordes under kräftfisket 2005 i Råneå. Ett tjugotal personer tillfrågades 

varför de fiskade och om de ville fortsätta att fiska i framtiden, om de följde begränsningen 

som satts till fyra burar per kort och om de t.ex. visste om att kräftor kan drunkna. Dessutom 

har jag använt viss information ur Ranmale opa Böle, Rånemålet i Böle en bok som samlat 

gammal kunskap och historier från bygden framtagen av en studiecirkel i Råneå och Böle 

under ledning av språkvetaren Dagmar Wikberg. 

 

Den skrivna litteraturen som uppsatsen baseras på är framtaget av forskare som behandlar 

ämnen inom sina specialområden. Det finns ingen anledning att misstro deras validitet. Även 

många av de Internet-källor som använts har hämtats från instanser som erhåller relativt hög 
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trovärdighet och dessutom kommer att finnas tillgängliga under lång tid t.ex. Fiskeriverket, 

Regeringen och diverse tidskrifter. 

 

1.5  Disposition 

I uppsatsens första kapitel ger jag en bakgrund till mitt ämnesval, ger en första övergripande 

presentation av problemet och visar tidigare forskning i ämnet. Jag redovisar mina 

frågeställningar som jag valt att arbeta efter och metoden enligt vilken undersökningen gjorts. 

Här presenterar jag även materialet jag använt mig av och diskuterar källornas validitet m.m. 

 

Det andra kapitlet utgörs av de teorier som undersökningen i uppsatsen baseras på och enligt 

vilka jag utformar frågorna till intervjun med byaåldersmannen Ove Lundberg. Vidare belyser 

jag här med hjälp av Imperials artikel vikten av att redovisa de biologiska omständigheterna 

och Olsson och Folkes artikel visar förekomst av socialt kapital i anslutning till just 

kräftfisket. I det tredje kapitlet redovisar jag kräftans speciella biologiska förutsättningar i 

syfte att visa varför institutionerna ser ut som de gör, och vilka hotbilder de måste kunna 

möta. 

 

Fjärde kapitlet består av en redovisning av den statliga och regionala organisationen. Vidare 

ger jag en bild av de statliga lagarna och förordningarna som ställer upp ramverket inom 

vilket den centrala, regionala och lokala organisationen kan röra sig, d.v.s. vem som får 

bestämma vad. Fjärde kapitlets syfte, tillsammans med kapitel fem, är att hjälpa till med att 

svara på min första frågeställning. I femte kapitlet tar jag upp en kort lokal bakgrundshistoria 

om resursen och hur den kom till och dessutom den lokala organisationen tillsammans med 

faktisk användning av både statlig och lokala regler. 

 

Det sjätte kapitlet visar traditionerna runt kräftfiske och fest och tar även upp lite om kräftan i 

historia och litteratur i syfte att påvisa våra starka band till kräftan som nästintill en 

nationalhögtid. 

 

I uppsatsens sista kapitel analyserar jag resultaten av undersökningen och intervjuerna och 

återkopplar till teorierna som redovisades i det andra kapitlet. Jag visar vilka av 

nyckelförutsättningarna, som tidigare forskning fastställt som avgörande i lyckade 

förvaltningssituationer, som går att återfinna i Råneå. Dessutom svarar jag på mina 

frågeställningar. 
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2  TEORETISK RAM 

I analysen av den gemensamma resurspoolen kräftbeståndet i Råneälven använder jag mig av 

två basteorier; the IAD - framework och Elinor Ostroms därigenom framtagna åtta (sju) 

designprinciper för uthållig resursförvaltning och teorin om vikten av socialt kapital för 

institutionell effektivitet. 

 

2.1  Vad är en CPR (Common – Pool Resource)? 

En CPR (gemensam resurspool) är en naturlig eller artificiell resurs eller resurssystem som 

innebär ett visst mått av rivalitet, men som är stor nog att innebära stora eller omöjliga 

kostnader för att utestänga användare (Ostrom 1990:30). Med rivalitet (subtractability) menas 

att en individs uttag ur resursen minskar en annan individs möjligheter till uttag (Buck 

1998:4). D.v.s. den kräftan som jag tagit upp kan inte tas upp av någon annan. Detta 

förhållande illustreras i figuren nedan. 

 

 

       E  X  K  L  U  D  E  R  B  A  R  H  E  T (utestängningsmöjlighet)    

    R              Ja           Nej 

    I     Privata varor;      Open – access, CPR: s; 

    V    Ja   ex. bilar, hus      ex. kräftbeståndet i 

    A               Råneälv 

    L 

    I     Trängselvaror;      Kollektiva varor; 

    T   Nej   ex. naturreservat     ex. luften, försvaret 

    E 

  T                        

 

Figur 2.1. Matris som beskriver förhållandet mellan rivalitet och exkluderbarhet i 

naturresurser (Carlsson, föreläsning:2003-02-03).                     

 

 

Problemen som ofta uppstår i samband med gemensamma resurspooler beror just på att 

resursen är möjlig att tömma men det går inte, eller är mycket svårt, att stänga användare ute. 

Hur allvarliga dessa problem är varierar dock med varje speciell CPR situation, detta p.g.a. att 
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olika resurser är olika känsliga för uttag och har olika förmåga att återhämta sig efter uttag 

eller andra störningar (resilience) (Rova, Carlsson 2001:327). 

 

2.2  Vad är en institution? 

Institutioner är beteendebegränsningar som skapats av människor i syfte att öka 

förutsägbarheten av mänskliga interaktioner för att kunna påverka deras incitament (Ostrom 

1992:24, Ostrom et al 2002:5). 

 

Ett samhälles institutioner kan liknas vid reglerna i ett spel och de delas vanligen in i två 

kategorier; formella och informella institutioner. Till de formella institutionerna hör lagar, 

förordningar och kontrakt och dessa anses ha en hög grad av legitimitet. Formella institutioner 

är tydligt formulerade och allmänt kända, de är också medvetet skapade i ett bestämt syfte. 

Vid eventuell överträdelse finns noga preciserade sanktioner t.ex. böter eller fängelse. Den 

viktigaste aktören för skapandet av formella institutioner är staten och den ser även till att de 

efterlevs. De informella institutionerna utgörs av sociala normer, etik, seder, tabun, tysta 

överenskommelser och ”oskrivna lagar”. De finns i regel inte nedtecknade och är inte 

framtagna i något medvetet syfte utan är snarare en integrerad del i samhällskulturen. De har 

inte samma höga legitimitet som de formella institutionerna och överträdelser leder inte till 

någon formell bestraffning. Däremot kan kränkningar av de informella institutionerna 

resultera i t.ex. utfrysning ur samhället, arbetslaget eller föreningen (SOU 1999:83 s.65-66). 

 

För att inte varje gemensam resurspool ska förstöras och därmed leda till ”allmänningarnas 

tragedi” måste den regleras och beteendet begränsas. Institutionerna reglerar vem som får 

fatta beslut rörande arenan, vad som är och inte är tillåtet och vem som får del i avkastningen 

av resursen (Buck 1998:31). Hur vet man då om institutionerna fungerar, vad kännetecknar 

bra regler? 

 

2.3  The Institutional Analysis and Development Framework (IAD) 

The IAD – framework har utvecklats av Elinor Ostrom m.fl. som ett verktyg för att göra 

analyser av institutionerna runt t.ex. gemensamma resurspooler. Den har utvecklats genom 

samarbete mellan många discipliner och den tillhandahåller därmed ett mer generellt verktyg 

än någon enskild samhällsvetenskap kan göra. En av fördelarna med IAD – framework är att 

den belyser de fysiska förhållandenas påverkan på institutionerna. Institutionell analys börjar 

alltid i den biofysiska världen (Ostrom et al 2002:21-24,273-274). 
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Reglerna runt en fungerande CPR återfinns på olika nivåer i samhället. Viss del regleras av 

staten, viss del av regionen och viss del av användarna själva. Detta gör att analysen blir 

svårare att genomföra. Därför delar IAD upp institutionerna i tre nivåer. 

 

1. operational rules: inkluderar vem, var och hur man använder resursen, vem som 

övervakar den, belöningar och sanktioner, påverkar de dagliga besluten som tas 

av aktörerna. (användarnivå, ex. Råneå Samfällighetsförening) 

2. collective – choice rules: regler för hur operational rules kan ändras och fastställer 

vem som får göra dessa ändringar. (mellannivå, ex. Länsstyrelsen) 

3. constitutional – choice rules: regler för hur man skapar collective – choice 

reglerna och vem som får göra detta. (central nivå, ex. staten) (Buck 1998:31). 

 

Systemet runt en resurspool fungerar som ett kretslopp vilket illustreras i Figur 2.2. De 

fysiska och biologiska villkoren hos resursen påverkar institutionerna och reglernas 

utformning. Institutionerna påverkas också av samhällets kulturella klimat och vice versa.  

 

 

     Fysiska, biologiska                   Användarnas interaktion 

     förutsättningar                     mönster 

           Användarna     

               

 

     Kulturella klimatet,  

     normerna i samhället       Action Arena        Hur väl fungerar institutionerna 

     runt resursen             resursen i fråga        i praktiken?  

 

                               

                              Användarnas                                                      Utvärderingsmöjligheter; 

 Institutionerna                       dagliga beslut                                                 Höga eller låga transaktions- 

               Rules – in – Use                                                                                           kostnader, institutionell 

                                                                                                                                    flexibilitet och effektivitet 

 

 

Figur 2.2. Boxar och pilar markerade med fetare linjer visar kretsloppet för institutionell 

förändring, de övriga visar faktorer som påverkar kretsloppet och därmed bidrar till hur 

förändringen ser ut, streckad box visar de led i kedjan där utvärdering av systemet är möjliga.  

Egen bearbetning ur Ostrom et al 2002, Ostrom et al 1994. 
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Kulturen och normerna i samhället formar användarna och påverkar därmed dessas dagliga 

beslut rörande resursen och sitt eget beteende. Alla omständigheter samlas i vad som IAD 

kallar action arena (spelplanen; resursen i fråga) och dessa faktorer skapar tillsammans 

användarnas interaktionsmönster. Genom att studera användarnas interaktionsmönster kan 

man utvärdera hur väl institutionerna fungerar i praktiken. Interaktionsmönstret visar om 

reglerna är nog anpassningsbara, flexibla och effektiva på så sätt att om den institutionella 

utformningen inte är bra kommer användarna inte att implementera dem, d.v.s. följa reglerna 

vid sina dagliga beslut. Om den institutionella ramen runt resursen inte fungerar måste 

reglerna ses över och förändras så att de passar (Ostrom et al 2002:273-300, Ostrom et al 

1994:27-50, Imperial 1999:54-456). 

 

2.4  The self – governing model 

Efter 15 års undersökningar av gemensamma resurspooler har Elinor Ostrom med kollegor 

med hjälp av IAD identifierat åtta designprinciper för hållbar resursförvaltning (Ostrom et al 

2003:445). En av nyckelförutsättningarna är att ta till vara på den lokala kunskapen. Det är 

personer nära resursen som kan skapa de mest effektiva institutionerna därför att de känner till 

resursens speciella omständigheter (Ostrom et al 1994:319, Olsson, Folke 2001:85). Om 

användarna själva deltar i förvaltningen och beslutsprocessen minskar dessutom ofta 

frestelsen att överutnyttja resursen och s.k. free – riding2. De första sju designprinciperna rör 

mindre resurspooler och används i uppsatsen som modell för intervjufrågorna. Den åttonde 

principen om nested enterprices / nested institutions används endast vid undersökningar i 

stora resurssystem och kommer inte att beröras här. 

 

1. Klart definierade gränser; både resursens geografiska gränser och vilka som får 

göra uttag måste vara tydligt fastställda 

2. Överensstämmelse mellan uttag, nytta och lokala förhållanden; reglerna som styr 

när, var, vilken teknik som är tillåten och uttagets kvantitet är knutna till lokala 

omständigheter men också till kostnaderna för arbetskraft, material och 

investeringar. Balans mellan nytta och kostnader. 

3. Collective-choice arrangemang; de som berörs av reglerna bör eller åtminstone 

kan vara delaktiga i utformningen av dem. Vid resurssituationer där villkoret är 

                                                
2 Free – riding; när det är svårt, eller omöjligt, att utestänga någon från en nyttighet finns incitament till att nyttja 
resursen utan att bidra med något till arbetet med att upprätthålla den. Om alla användare är free - riders finns 
tillslut ingen nyttighet kvar (Ostrom 1990:6). 
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uppfyllt har Ostrom funnit att reglerna är bättre utformade, ”skräddarsydda” för att 

passa de lokala omständigheterna. Det tycks även som om regler som tas fram av 

användarna själva blir åtlydda till en större utsträckning. 

4. Övervakning; de som övervakar resursen och ser till att reglerna efterlevs är 

antingen ansvariga inför användarna eller är användarna själva. 

5. Graderade sanktioner; användare som bryter mot reglerna bör bestraffas av 

varierande grad i relation till överträdelsen, antingen av en av användarna utsedd 

person eller av användarna själva. Övervakningen bör också utformas på så sätt att 

den blir så billig som möjligt. 

6. Konfliktlösning, användarna själva och de officiella personerna bör ha möjlighet 

att lösa eventuella konflikter snabbt och billigt. 

7. Rätt till att skapa underorganisationer; de centrala myndigheterna bör tillåta 

användarna att skapa egna regler och underorganisationer (Ostrom 1990:88-102). 

 

Regler fungerar dock inte av sig själva, även om de är utformade efter de åtta (sju) 

designprinciperna som Ostrom ställer upp. Hur bra reglerna än är i teorin och hur väl de är 

anpassade till resursens speciella förhållanden spelar ingen roll om användarna inte 

accepterar och följer dem. Så varför följer man reglerna i vissa CPR situationer, som där 

genom blir framgångshistorier, och i andra situationer fungerar det inte alls utan alla aktörer 

handlar i egenintresse och struntar i det kollektiva?  

 

2.5  Det sociala kapitalet och dess betydelse i CPR situationer 

Det finns många olika definitioner av vad som utgör det sociala kapitalet och en av de mest 

vedertagna är den amerikanske statsvetaren Robert D. Putnams, nämligen att det sociala 

kapitalet består av individers deltaganden i nätverk, deras normer om ömsesidighet och deras 

tillit till varandra (Putnam 1996:201). 

 

Bo Rothstein, statsvetare vid Göteborgs universitet, vill dock precisera Putnams definition 

något. Han börjar med att dela upp begreppet i dess beståndsdelar. Ordet ”social” visar att det 

har något att göra med människor och relationer mellan individer, och ”kapital” att dessa 

relationer utgör någon form av tillgång för dem som innehar dem. Han menar vidare att det 

sociala kapitalet refererar till en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvalitativa delen utgörs 

av antalet sociala kontakter som en individ besitter, och den kvalitativa av den grad av 

förtroende man hyser för de olika sociala kontakterna. Ju fler människor i ett samhälle som 
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har ett stort socialt nätverk som innefattar individer som är pålitliga desto större är det 

kollektiva sociala kapitalet (Rothstein 2003:110-113). 

 

Det sociala kapitalet har kommit att intressera forskare inom många olika ämnesområden. 

Man upptäcker fler och fler områden där det har en mycket stor betydelse. En sådan situation 

där det sociala kapitalet spelar en viktig roll för en lyckad utgång tycks vara vid alla typer av 

kollektiva handlingar. Vid alla typer av kollektivt handlande är betydelsen av ”de andra” och 

”de andras” handlande och åsikter mycket viktigt. För att ett kollektivt dilemma skall kunna 

lösas på ett tillfredsställande och bra sätt måste alla deltagarna lita på varandra och lita på att 

”de andra” sköter sig och följer de gemensamma reglerna. Om jag inte litar på att ”de andra” 

följer de uppsatta begränsningsreglerna varför ska då jag göra det? Alltså kan man säga att 

ens eget beteende är beroende av hur man uppfattar ”de andras” (ibid s.10-24). 

 

Den skotske filosofen David Hume illustrerade redan år 1740 problemet med kollektiva 

handlingar genom ett lättförståeligt exempel. Två bönder med gårdar nära varandra har större 

åkrar än de klarar att skörda själva. Det bästa för dem båda vore att hjälpas åt med skörden, 

men bönderna är inte vänner och litar inte på varandra. Följaktligen kommer de inte att 

samarbeta då den vars fält kommer skördas sist inte litar på att den andre bonden hjälper till 

då denne redan fått sina fält skördade. I stället förlorar båda bönderna en del av sina skördar 

eftersom de inte hinner ta hand om dem innan vintern kommer. Bönderna skulle 

uppenbarligen alltså tjäna på att samarbeta men eftersom ingen av dem litar på att inte den 

andra ska hoppa av så förlorar istället båda två. Detta exempel visar mycket tydligt hur 

viktigt det är att användarna i kollektiva situationer litar på att ”de andra” sköter sin del i 

samarbetet. Om inget socialt kapital existerar kollapsar samarbetet och allmänningarnas 

tragedi infinner sig snart (Putnam 1996:196-197). 

 

Till viss del kan man hjälpa det sociala kapitalet på traven, och även försäkra sig om fortsatt 

tillväxt av socialt kapital, genom att skapa regler som medför sanktioner för opportunistiskt 

beteende. Designprinciperna som ställs upp i the self-governing model är en bra bit på vägen. 

Användarna måste dock först och främst förstå reglerna och få dem att fungera i praktiken 

innan de kan bli implementerade. Det finns även en stor betydelse i att användarna redan 

känner varandra. I CPR situationer där användarna inte känner varandra och inte 

kommunicerar sinsemellan, utvecklas inte heller några normer eller underorganisationer. 
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Denna kunskap och lokalkännedom är en viktig del av det sociala kapitalet (Ostrom et al 

1994:319-329). 

 

Normerna, d.v.s. en del av de informella institutionerna, i samhället runt resursen påverkar 

användarna i deras dagliga beslut och beteende, (se figur 2.2 s.9). Normer är inte skrivna 

regler och uppstår genom alla typer interaktioner mellan människor. Alla vet t.ex. att man 

inte går förbi hela kön till kassan på Konsum utan man ställer sig sist och väntar på sin tur. 

Det finns ingen preciserad sanktion för vad som händer om man skulle gå förbi kön, men det 

är helt enkelt inte så man beter sig. Dessa oskrivna regler utgör ett slags smörjmedel som 

förbättrar effektiviteten hos de formella institutionerna och oljar och underlättar transaktioner 

vid samordnade operationer (Putnam 2000:288). Normerna som är en del av det sociala 

kapitalet, skapas alltså genom interaktioner mellan människor och de har i allmänhet funnits 

på platsen innan man skapar formella institutioner. Alltså finns ofta redan ett grundläggande 

socialt kapital som sedan förstärks genom att skapa de formella institutionerna med hjälp av 

Ostroms m.fl. designprinciper. Institutioner som tar hänsyn till sociala normer och lokal 

kunskap, genom att låta användarna själva att vara med vid utformningen av reglerna, 

ansvara för övervakning av att reglerna följs och tillåta användarna att skapa egna 

underorganisationer har stora möjligheter till en hållbar förvaltning. De fångar därmed upp 

det redan existerande sociala kapitalet och ger det möjligheter att växa sig ännu starkare 

(Ostrom 1990:206, Ostrom et al 1994:319-329). 

 

Per Olsson och Carl Folke presenterade år 2001 en stor undersökning av just det sociala 

kapitalets, i form av lokala institutioner och kunskap, betydelse för förvaltandet av kräftfisket 

i sjön Racken. Studien genomfördes bl.a. genom en kombination av kvalitativa och 

kvantitativa intervjuer och enkätundersökningar både med ägare av fiskerättigheter och 

användare av resursen. Resultaten av intervjuerna och enkätfrågorna visade en utbredd 

kunskap om allt från kräftans biologiska förutsättningar och beteende till ekosystemets 

dynamik. Den lokala kunskapen utvecklas kontinuerligt och trots att kräftfisket inte innebär 

några egentliga inkomster för samhället så förvaltas resursen som om den vore det. Olsson 

och Folke menar att balansen mellan nytta och uttag i detta fall vägs på andra grunder än 

ekonomiska, nämligen att kräftfisket spelar en mycket viktig roll som sammanbindande 

ritual. Traditionerna runt fisket tycks vara motivation nog för att kräftan som resurs ska 

fortsätta att förvaltas. Detta faktum pekar på att kräftfisket skapar socialt kapital (Olsson, 

Folke 2001:89-91). 
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3  KRÄFTBIOLOGI OCH HOTBILDER 

För att förstå varför vissa av institutionerna ser ut som de gör behövs viss insikt i kräftans 

biologi och dess krav på omgivningen. Delar av den statliga lagstiftningen är framtagen för att 

skydda den känsliga kräftan från utrotning, och då måste de allvarligaste hoten redovisas. 

  

3.1  Biologi 

Kräftan som lever i Råneälv är av arten flodkräfta (Astacus astacus, även Astacus fluviatilis) 

som även kallas europeisk ädelkräfta. Kräftan ställer höga krav på sin livsmiljö. Vattnet måste 

vara sött, så lite salt som 3,8 promille s.k. brackvatten gör att kräftan ej kan reproducera sig. 

Syretillgången i vattnet är också av största vikt. Vattnet bör också ha en relativt hög 

koncentration av kalcium för att kräftans nya skal ska hårdna snabbt efter skalömsningen 

(Westman, Ackefors 1992:9-10,43).  

 

Kräftan trivs bäst i vattendrag med fasta bottnar, grusbotten tycks vara det som kräftan 

föredrar allra bäst. Att kräftan kan gömma sig eller helt gräva ner sig är livsviktigt under tiden 

som skalet hårdnar, efter att ha ömsat skal är den mjuka kräftan väldigt sårbar. Kräftan är 

överhuvudtaget väldigt passiv under större delen av året. Den är egentligen endast aktiv en 

kort tid under våren och sedan sensommar och höst, innan det blir för kallt i vattnet. Under 

resten av året ligger den mest stilla i sitt gömsle och är då näst intill omöjlig att fånga. 

Flodkräftan kräver en dygnsmedeltemperatur på + 15° C under tre månader för att kunna 

fortplanta sig. Bestånd som lever i ett kallt klimat växer dessutom långsammare och kräver 

mer näring och syre än bestånd i varmare vatten. I ett kallare klimat bör vattnet vara rinnande, 

och den rika tillgången på syre i det rinnande vattnet tycks även göra att kräftorna klarar av 

kortare perioder av lågt pH-värde, vilket de inte skulle göra i ett mer stillastående vatten (ibid 

s. 44-48,134-135). 

 

3.2  Hotbilder 

Det finns huvudsakligen tre allvarliga hot mot ett bestånd av flodkräftor, när miljön uppfyller 

de övriga krav kräftan ställer på sin omgivning. Dessa är kräftpest, miljöföroreningar och 

förekomst av mink i området runt resursen.  

 

3.2.1 Kräftpest 

Kräftpest (Aphanomyces astici) är det största hotet mot flodkräftsbestånden världen över. Den 

kan liknas vid människans digerdöden. Den förorsakas av en sötvattensalgsvamp som 
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parasiterar specifikt på kräftor. Sjukdomen överförs av s.k. zoosporer som sprider sig med 

hjälp av vattnet. Den innebär utan undantag 100 % dödlighet för ett bestånd av flodkräftor och 

smittade kräftor dör inom ett par veckor (Fiskeriverket, Internet 1993). Svampen överlever 

endast ett par dagar upp till en vecka utanför värdkräftan och när alla kräftor i vattenområdet 

dött försvinner svampen p.g.a. näringsbrist. Det kan ta så kort tid som tre veckor från att 

svampen dödat alla kräftor till att den försvunnit (Westman, Ackefors 1992:86). 

 

Den amerikanska signalkräftan (Pacifastacus leniusculus) är immun mot svampen och är 

därigenom nästan utan undantag bärare av smittan. Den var under en period mycket populär 

att utplantera i svenska sjöar och vattendrag, men utsättning av signalkräftor är sedan 1985 

helt förbjudet norr om Dalälvens vattensystem3, på Öland, Gotland och i allt vatten som rinner 

till eller ifrån Norge (Fiskeriverket, Internet 1993). 

 

Kräftpesten kom till Sverige 1907 med importerade kräftor från Finland, som i sin tur smittats 

från Ryssland, och orsakade snabbt att hela 95 % av de svenska flodkräftsbestånden dog ut. 

Idag, så som tidigare, är människan den största spridaren av kräftpesten genom flyttning av 

kräftor och redskap för fiske. Men även fåglar och andra djur och faktisk kräftorna själva, i 

form av de kannibaler som de är, bidrar till viss del till spridningen. Bekämpning av 

kräftpesten är omöjlig om den hunnit infektera ett vatten, men det blir också snabbt fritt sedan 

svampen dödat alla sina värdar. För att förebygga att svampen överhuvudtaget kommer in i ett 

vattensystem finns det dock vissa hjälpmedel. Vanligast är att den sprids med fångstmjärdar 

och detta avhjälps genom desinfektering av redskapen innan man använder dem i annat 

vatten. För att rädda ett rinnande vatten kan man försöka skapa en kräftfri zon, med hjälp av 

kraftig kalkning, el-spärrar och eller vandringshinder, och låta pesten slå ut beståndet 

nedströms (Westman, Ackefors 1992:79-87) . 

 

3.2.2  Försurning av livsmiljön 

Kräftan kräver ett neutralt eller något högre pH-värde i vattnet där den lever. Den är väldigt 

känslig för förändringar. Redan vid pH-6 påverkas beståndet negativt, oavsett art, med 

kraftiga störningar av reproduktionen. Längre tidsperioder med lägre värde än pH-6 innebär 

att beståndet helt försvinner. Vare sig det låga pH-värdet beror på surt regn, som följd av 

miljöföroreningar, eller av naturliga orsaker kan man motverka problemet genom att kalka 

                                                
3 Vattensystem: allt ytvatten inom samma avrinningsområde (FIFS 2001:3). 
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vattnet. Kalkning är ekonomiskt sett endast lämpligt för mindre vattendrag då det är mycket 

dyrt (Westman, Ackefors 1992:43). 

  

3.2.3  Mink 

Förekomsten av mink runt omkring kräftvattnet kan ha en starkt negativ inverkan på 

beståndet. Enligt undersökningar i Sverige kan 80–100 % av minkens föda under 

sommarperioden utgöras av kräftor. Lågt vatten i kombination med kräftans högre aktivitet 

och rörelse gör att minken allvarligt kan decimera ett bestånd under en enda sommar. Andra 

fiender är rovfiskar, som abborre och gädda, och bottendjursätande fiskar som mört, id och 

braxen (ibid s. 50-51). 
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4  STATLIGA INSTITUTIONER 

Reglerna runt resurspooler återfinns på olika nivåer i samhället men de verkar tillsammans. 

Därför kan det var svårt att separera dem och detta försvårar eventuella analyser. IAD – 

framework delar därför upp institutionerna i tre nivåer. Constitutional – choice, collective – 

choice och operational – choice rules, eller central-, regional/mellan- och användarnivå (Buck 

1998:31). 

 

4.1  Central nivå 

Reglerna för den centrala nivån återfinns i Lag (1994:1709) om EG:s förordningar om den 

gemensamma fiskeripolitiken, Fiskelag (1993:787) och Förordning (1996:145) med 

instruktion för Fiskeriverket. Dessa utgör de sk. constitutional – choice rules, vilka är de 

regler som drar upp ramverket för organisationen av hela verksamheten, från central- till 

användarnivå och därmed reglerar vem som får bestämma vad och på vilken nivå de olika 

besluten ska tas.  

 

Den myndighet som regeringen utsett som central förvaltningsmyndighet för alla fiskefrågor i 

Sverige är Fiskeriverket, vilken utfärdar centrala bestämmelser. Fiskeriverket lyder under 

Jordbruksdepartementet och dess verksamhetsmål är att skapa förutsättningar för en 

ansvarsfull hushållning med fiskeresurserna och verka för en biologisk mångfald tillsammans 

med naturvårdsmyndigheterna. Som ansvarig myndighet för fiskevården ska Fiskeriverket 

genomföra EU: s gemensamma fiskepolitik, främja forskning och utvecklingsverksamhet och 

utvärdera sagda forskning för inrapportering till regeringen. Verket ska även medverka i den 

regionala utvecklingen och hjälpa till i arbetet med att öka fiskemöjligheterna för allmänheten 

(SFS 1996:145). 

 

Fiskeriverket får meddela föreskrifter för fiskevården, som förbjuder eller begränsar fisket, 

fiskemetoder, användning av redskap, förvaring och saluhållning. Det får även meddela 

föreskrifter om hänsyn till naturvård, flyttning av och utplantering av fisk4.  Fiskeriverket får 

vidare besluta över ärenden inom verkets ansvarsområde såsom mål, forskning och ovan 

nämnda begränsningar som överlämnas till Länsstyrelsen för praktiskt genomförande. Verket 

sköter även om föreskrifterna för utbildning av fisketillsynsmän, som sköter övervakningen i 

organisationen (SFS 1993:787). 

                                                
4  Med fisk avses enligt fiskelagen 1993:787, 4§ även vattenlevande kräftdjur och vattenlevande blötdjur. 
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Fiskeriverket bedriver ganska omfattande forskningsarbete angående t.ex. artrikedom i våra 

vatten och miljökonsekvenser som kan inträffa. De resultat som nås i alla dessa 

undersökningar redovisas i publikationer och utredningar som kan köpas av verket. 

Fiskeriverket ansvarar dessutom för den officiella för den officiella statistiken inom området 

(SFS 1996:145). 

 

4.2 Regional/mellannivå 

Länsstyrelsen fungerar som verkställande och kontrollerande myndighet på regional nivå. De 

ansvarar för uppställandet av collective – choice rules, d.v.s. regler som fastställer vem som 

får sköta resursen på användarnivå och hur mycket inflytande dessa får över förvaltandet. 

Länsstyrelsens uppgift är att genomföra fiskeriverkets bestämmelser och vara en länk mellan 

den centrala myndigheten och de lokala förhållandena. Länsstyrelsen prövar exempelvis 

tillståndsansökningar enligt Fiskeriverkets föreskrifter, de ansvarar för att förordna 

fisketillsynsmän och kan även utge bidrag för t.ex. kalkning av vattendrag. Ansökan om att 

bilda fiskevårdsföreningar lämnas till Länsstyrelsen, vilken tillsammans med kommunen tar 

beslut om tillstånd. Länsstyrelsen kan även upplösa fiskevårdsföreningar eller utesluta ett 

visst fiske ur området (SFS 1993:787, SFS 1981:533, Länsstyrelsen, Internet 2005-09-12). 

 

4.3 Övervakning och kontroll, central reglering 

Mycket har ändrats ifråga om lagstiftningen runt kräftfisket sedan Sveriges inträde i EU. Då 

det tidigare fanns klara regler angående fiskeförbudsperioder, metoder för fångst och även 

statligt fastställda minimimått för kräftorna finns inte mycket kvar av den centrala 

regleringen. Nu är det istället fiskerättsägarna tillsammans med länsstyrelsen som beslutar allt 

sådant själva och individuellt för platsen. Den enda egentliga centrala reglering som finns 

kvar är den om kräftpestbegränsning och föreskrifterna om förordnandet av fisketillsynsmän 

(Lundberg, intervju: 2003-03-18). 

 

4.3.1 Fisketillsynsmän 

En fisketillsynsman ser till att föreskrifterna i fiskelagen, samt EU: s förordningar om den 

gemensamma fiskepolitiken, efterlevs inom sitt tjänstgöringsområde. Tillsynsmannen ska 

anmäla överträdelser av dessa föreskrifter till polis- eller åklagarmyndigheten och äger med 

stöd av Polislagen SFS 1984:387 rätt att, om situationen så kräver, använda visst våld för att 

kunna utföra tillsynen. Personer över 18 år, som är laglydiga medborgare och har insikt i 

fiskefrågor och i fiskelagstiftningen, kan ansöka om att få bli tillsynsman. Den som förordnas 
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av fiskeriverket som fisketillsynsman ska genomgå utbildning hos länsstyrelsen, vilka sedan 

utfärdar utbildningsbevis efter genomför utbildning. Utbildningen är kostnadsfri och hur 

många fisketillsynsmän, om några, som behövs inom ett område för att kunna utföra en 

fullgod tillsyn bedöms av Länsstyrelsen. Tillsynsmannen ska bära legitimation med sig som 

bevis att han har befogenhet att utföra kontroller och är skyldig att visa denna om någon 

frågar (FIFS 1985:3). 

 

4.3.2  Kräftpestbegränsning 

Då kräftpesten är en så otroligt smittsam sjukdom med allvarliga konsekvenser har 

Fiskeriverket valt att regleringen för att motverka spridning ska vara statlig och därmed lika 

för hela landet. Det är enligt förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, SFS 

1994:1716, förbjudet att; använda fiskeredskap som använts i annat vatten utan föregående 

desinfektering, att förvara, eller kasta kräftor eller delar av kräftor i annat vatten än där de 

fångats och dessutom rengöra eller kasta förvaringskärl för kräftor i annat vatten än det som 

kräftorna fångats i (SFS 1994:1716). 

 

Länsstyrelsen kan för att förhindra spridningen av kräftpest besluta att ett vattenområde ska 

förklaras kräftpestsmittat. Detta innebär att särskilda regler gäller för vattenområdet. Om att 

vatten förklarats smittat är det förbjudet att; fånga kräftor i vattnet, saluhålla, sälja, köpa eller 

transportera okokta kräftor från eller till området och att använda fisk som betesfisk från eller 

i annat vatten än där det fångats. Dessutom får inte fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra 

föremål som använts i ett kräftpestsmittat område flyttas och användas i ett annat vatten utan 

att först desinfekteras5. Man får inte heller någonsin flytta fisk eller kräftor från något vatten 

till ett annat utan tillstånd av Länsstyrelsen (SFS 1994:1716). 

 

                                                
5 Länsstyrelsens föreskrifter för desinfektering: 

• Alla redskap och föremål som använts kan torkas till fullständig torrhet exempelvis i bastu vid minst 

+70° C, stora föremål i minimum 5 h och små föremål 1 h. Det går även bra att soltorka eller lufttorka 

föremålen under lång tid. 

• Redskapen och andra föremål som använts kan tvättas med T-röd, mindre föremål ska helt nedsänkas i 

en blandning av tre delar sprit och en del vatten i minst 20 minuter. 

• Det går bra att frysa ner föremålen i minst -10° C under ett dygn eller längre tid. 

• Desinfektering kan även ske genom kokning under lock i minimum 5 minuter (Länsstyrelsen, Internet 

2003). 
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5  LOKALA FÖRHÅLLANDEN 

Råneå är ett litet samhälle som tillhör Luleå kommun, med ca 2200 invånare i centrala Råneå 

och ca 4200 med närliggande byar, (för karta över Råneå, och fiskekortsområdet: se bilaga 1). 

Råneälven är en av Sveriges största orörda skogsälvar. Den rinner upp strax söder om 

Gällivare och sträcker sig sedan ca 210 km ner till Bottenviken (Allt om Råneå, Internet 

2003-01-16). 

 

5.1  Resursens bakgrundshistoria  

Flodkräftan har inte etablerat sig i Råneälvens vattenområde på naturlig väg. 1955 

inplanterades tvåtusen levande kräftor, importerade från Finland, i den nedersta delen av 

älven. Initiativet till inplanteringen av denna i norrbotten då nästan helt okända varelse, togs 

av Råneå Hushållningssällskap. Nio år senare, 1964, fiskade man kräftor för första gången. 

Detta år såldes fem kort för 20 kr styck. Det startade mest som ett experiment, men det visade 

sig att älven var en mycket bra livsmiljö för kräftan, som förökade sig och spred sig mer och 

mer. Spridningen uppströms har dock fått lite hjälp på traven, man har ett par gånger under 

åren flyttat delar av beståndet till platser högre upp längs älvfåran. Den har idag kommit så 

långt upp som till Niemisel, men högre upp längs älven tycks berggrunden innehålla mindre 

kalk och pH-värdet i vattnet blir då för lågt för att kräftan ska överleva (Wikberg 2002:100). 

 

Det organiserade fisket startade i liten skala under slutet av 1960-talet och har sedermera 

utvecklats till dagens omfattning allt eftersom populariteten ökat. Under 1980-talet var trycket 

det hittills största som fisket upplevt, då hundratals människor satt i kö i timmar för att få 

köpa ett av de åtråvärda fiskekorten. Idag har hysterin kring fisket minskat, men man har inte 

några problem med att få alla kort man släpper sålda. Under de senaste tio åren har föreningen 

i Råneå släppt 300 fiskekort varje år och detta antal tycks vara den belastning som beståndet 

kan bära. Varje kort tillåter fiske med fyra burar (Lundberg, intervju 2003-03-18). 

 

Kräftfisket är en aktivitet som passar alla åldrar. Barn, föräldrar likaväl som farmor och farfar 

kan njuta av att umgås ute i naturen. Det är ett enkelt nöje, man behöver egentligen bara något 

att grilla vid brasan för att vara del av gemenskapen. Den sociala samvaron mellan människor 

över generationsgränserna tycks vara viktigare än att få någon ekonomisk vinning av sitt 

fiske. Det är vanligt att personer med anknytning till bygden planerar sina semestrar med 

hänsyn till kräftfiskepremiären. I Prästholms fiskeområde har man t.o.m. delat upp fisket på 

två tillfällen, en i vanlig tid och en senare, för att hemvändare i anslutning till älgjakten ska 
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kunna närvara. Det förekommer endast vid enstaka tillfällen längs Råneälven att någon fiskar 

kräftor för att sälja dem. De kräftor som tas upp varje år är för privat bruk, att ätas på 

kräftskivan i goda vänners lag (Lundberg, intervju: 2003-03-18). 

 

5.2  Lokala biologiska förhållanden 

I Råneälv är surt pH-värde ett problem vid vårflödet, men då det gäller en relativt kort period 

tycks det inte påverka beståndet nämnvärt, trots att mätningar faktiskt visat att pH-värdet vid 

enstaka tillfällen varit så lågt att kräftorna egentligen inte borde överleva. Dock tar kräftorna 

ett helt år längre tid på sig att växa till den för fiske tillåtna storleken 10 cm. Att de trots allt 

överlever verkar bero på det rinnande vattnet, som är mycket syrerikt. PH-värdet återhämtar 

sig dock ganska snabbt när snösmältningsperioden är över då berggrunden från Niemisel och 

nedströms innehåller kalk. Det finns inga planer på att genomföra någon kalkning i 

Råneälven. Det skulle bli enorm dyrt då det är ett stort vattenområde och det rinnande vattnet 

innebär stora svårigheter (Lundberg, intervju 2003-03-18). 

 

I Rånbyns samfällighetsförenings fiskerättsområde fångas omkring trettio minkar varje år. För 

att motverka detta problem utbetalar man en fångstersättning på 150 kronor för varje fångad 

mink. Minken kan inte ensam helt utrota ett kräftbestånd, men i kombination med människans 

fiske kan beståndet minska så pass mycket att risken för illegal inplantering av signalkräftor 

ökar (Lundberg, intervju 2003-03-18). 

 

5.3  Lokal organisation och reglering, användarnivå 

Det är byarnas gränser som utgör de olika fiskeområdena längs älven. Varje by organiserar 

själva sitt kräftfiske, och annat fiske, i sitt fiskerättsområde. Fiskerätterna i området innehas 

av de personer som äger mark med tillhörande vad som kallas mantal. I mantal satt jord är en 

gammal skatteenhet som sattes i förhållande till gårdens storlek och skatteförmåga. Genom 

mantalet bestämdes sedan skattebördans storlek och hur mycket som skulle betalas för t.ex. 

vägunderhåll eller fattigvård i byn (Norstedts svenska ordbok 1995:599). För att få del av 

fiskerätten måste man äga i mantal satt jord, d.v.s. en gammal gård. Det räcker inte med att 

bara äga mark. I ägandet ingår också rätten att arrendera ut fisket och jakten eller delar av 

dem till andra. Det fungerar likadant längs hela älvdalen. Kräftfisket i Böle sköts av de som 

äger mantal inom den byns gränser, Prästholms fiske av dess fiskerättsinnehavare o.s.v. 

(Lundberg, intervju: 2003-03-18). 
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I vissa byar har fiskerätterna skiftats och delats upp mellan mantalsägarna så att varje person 

fått en speciell geografiskt utmärkt del. Detta har dock inte gjorts i Råneå där man då istället 

har en samfällig oskiftad gemensam fiskerätt. Alla medlemmarna äger här ett antal procent 

motsvarande sitt mantal av det totala området och bildar därför en samfällighetsförening 

istället för en fiskevårdsförening (Tengelin, ”Projekt Astacus”, Internet 2002). 

 

Det är de personer som äger del i fiskerätten som gemensamt med Länsstyrelsen beslutar om 

reglerna som ska gälla för området. Naturligtvis måste de följa Fiskeriverkets och då 

egentligen Riksdagens rekommendationer. Ordförande i samfällighetsföreningen är den valda 

byaåldersmannen. Han eller hon har en viss representativ uppgift, som att t.ex. svara på frågor 

rörande samfällighetsföreningens verksamhet (Lundberg, intervju: 2003-03-18). 

 

Reglerna, som man förbinder sig att följa när man löser ett fiskekort, gäller inom det område 

som man köpt kort för. Om man löser ett kort för fiske i Råneå så gäller det inom Rånbyns 

samfällighetsförenings fiskerättsområde, d.v.s. från älvmynningen upp till gränsen mot Böle 

fiskerättsområde (karta, bilaga 1). Vem som helst som löser fiskekortsavgiften har därmed rätt 

att fiska kräftor inom området som kortet gäller. Alla har lika möjligheter att nyttja resursen, 

men antalet kort och hur många burar som får användas per kort är begränsat. Varje 

fiskerättsområde har sina egna regler, som exempelvis när fisket sker. Dock försöker 

föreningarna att samarbeta så långt det går i att i alla fall ha premiärfisket samma helg 

(Lundberg, intervju: 2003-03-18). 

 

Hur många fiskekort som föreningen släpper har prövats fram, anpassats och utvecklats med 

hänsyn till tillgången och efterfrågan på kräftorna under ca 50 års tid. Så om ingenting 

oförutsett skulle hända som påverkar beståndet negativt, exempelvis en kräftpestsepidemi, 

finns inga planer på att ändra antalet kort och per kort tillåtet antal burar (Lundberg, intervju: 

2003-03-18). 

 

Övervakning av resursen sker genom fyra utbildade fisketillsynsmän, vilka alla är medlemmar 

i samfälligheten d.v.s. mantalsmarkägare. Kräftans naturliga beteende gör dock att tjuvfiske 

inte är något problem och att resursen blir väldigt lättbevakad. Kräftan är, som tidigare 

nämnts, väldigt passiv under större delen av året och då näst intill omöjlig att fånga under 

andra perioder än då det är tillåtet att fiska. Det tjuvfiske som eventuellt förekommer är så 

marginellt att det inte kan påverka beståndet. Vid upptäckt av brott mot reglerna, om någon 
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skulle tas på bar gärning, sker en polisanmälan och redskap och eventuell fångst beslagtas av 

fisketillsynsmannen enligt fiskelagen, SFS 1993:787.  

 

Den som nu fiskar utan kort under vilken tid på året som helst, gör sig skyldig till olovligt 

fiske. Detta var dock inte fallet före Sveriges inträde i EU. Det var då förbjudet i lag att fiska 

kräftor under större delen av året, om man fiskade under förbudstiden utan kort blev man 

skyldig till både olaga fiske och olovligt fiske. Det innebar ett strängare straff än idag. Nu 

tilldöms överträdaren endast bötesbelopp efter i hur stor omfattning tjuvfisket bedrivits 

(Lundberg, intervju: 2003-03-18). 
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6  TRADITIONER OCH KRÄFTAN I HISTORIEN  

Lars O. Lagerqvist och Ernst Nathorst-Böös skriver i förordet till sin bok En liten bok om 

kräftor: 

 

Om vi skulle välja ett djur som symboliserar vårt land skulle vårt val stanna vid kräftan. […] med 

försiktig reservation för julgrisen finns det inget djur som kan få det fosterländska hjärtat att 

klappa som kräftan […].                                           (Lagerqvist, Nathorst-Böös 1980:7).                                   

 

Kräftfisket och kräftskivan har en alldeles särskild plats i den svenska folksjälen om man får 

tro citatet ovan. I Sverige har kräftor ätits vid festliga tillfällen ända sedan 1500-talet och 

traditionerna kring förtärandet är väl förankrade. Wasakungarna visade stort intresse för 

import och ombesörjde även de, vad man tror, första inplanteringarna av flodkräftan i Sverige. 

Både Erik XIV och brodern Johan III serverade de nya läckerheterna vid sina fester. Olaus 

Magnus skriver 1555 i sin krönika Historia om de nordiska folken att kräftorna till och med 

utgjorde problem när människorna under fastan ville blötlägga torrfisk i bäckarna. Kräftorna 

passade då på att smörja kråset ordentligt (Westman, Ackefors 1992:12). 

 

Man kan ta Albert Engströms berömda affisch och sedermera talesätt, ”Kräftor Kräva Dessa 

Drycker”, som lanserades inför spritförbudsomröstningen 1922 som exempel för att visa vår 

uppskattning av kräftan. Kräftan i litteraturen befinner sig i mycket gott sällskap, August 

Strindberg, Werner von Heidenstam, Birger Mörner och Fritiof Nilsson Piraten har alla skrivit 

om kräftfångst och fest. Carl Michael Bellman skriver hyllningar till kräftan vid ett flertal 

tillfällen, bl.a. i Fredmans sång nr 14, där drömmer han om lyx, om tjänstefolk, kusk och lakej 

och dessutom mumsa på kräftpastej (Lagerqvist, Nathorst-Böös 1980:36,51,55-65). 

 

Under 1800-talet blev kräftan så populär att äta att fiskandet måste begränsas. Man införde 

regleringar, s.k. fredningstid, och kräftan fick i och med dessa endast fångas under vissa 

tidsperioder. Det är i samband med att regleringarna infördes som festligheterna och 

traditionerna kring kräftsupén uppstod. Det skulle firas när kräftan blev lovlig! Trots att lagen 

om fredningstid för kräftan ändrades 1994 och frysta kräftor säljs i butik under hela året sedan 

1993, äts 99 % av alla kräftorna under augusti. Traditionen sitter djupt rotad. (Vår Bostad, 

Internet 2003-08-09) Själva uttrycket ”kräftskiva”, kom dock inte till förrän drygt hundra år 

senare och lanserades av Dagens Nyheter i Stockholm 1931 (Lagerqvist, Nathorst-Böös 

1980:51). 
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7  ANALYS OCH DISKUSSION 

Per Olsson och Carl Folke fann med sin undersökning av kräftfisket i sjön Racken att 

kräftfisket inte innebar några särskilda ekonomiska vinster för fiskerättsinnehavarna. Istället 

sköttes förvaltningen av resursen för att bevara det stora värdet i kräftfisket som 

sammanbindande ritual i samhället.  

 

Under kräftfisket 2005 tillfrågades ett tjugotal fiskare i Råneå varför de fiskade och alla 

svarade att det är en tradition. Man ska helt enkelt fiska kräftor varje år, det är lika självklart 

som att fira jul. Kräftfisket är en fest för stora och små, en aktivitet där flera generationer kan 

delta tillsammans. Kräftorna som fiskas är till för att ätas tillsammans med släkt och vänner 

på den traditionella kräftskivan. Det är viktigare att äta dem i goda vänners lag än att sälja 

dem i kommersiellt syfte. Detta skapar ett intresse för att bevara fisket, så att man kan komma 

tillbaka år efter år, kanske t.o.m. för framtida generationer. Man vill kunna fiska kräftor med 

sina barn och barnbarn, som man själv gjort med sina föräldrar och far- och morföräldrar, 

kusiner och vänner. 

 

Råneå passar även in i beskrivningen av flera lyckade situationer som undersökts under åren 

av bl.a. Elinor Ostrom. Det är ett litet samhälle där människor stannat kvar. Ofta tillhör 

innevånarna generationer av Rånebor och dessa har gift sig inom byn. ”En alla känner alla 

situation”. Ett sådant samhälle innehar ofta mycket starka normer om hur man beter sig och 

därför finns redan ett försprång till fungerande formella institutioner. Normer, som en del av 

det sociala kapitalet, ökar även de formella institutionernas effektivitet eftersom de fungerar 

som ett slags smörjmedel. 

 

Ett exempel på en sådan norm är företeelsen att det är förbjudet plocka kräftor med grilltång 

men en oskriven regel säger att man kan se åt ett annat håll om barnen, som tycker att det är 

spännande att gå och lysa med ficklampa sedan det blivit mörkt, plockar några stycken. Det är 

dock inte accepterat beteende av vuxna och definitivt inte av utomsocknes vuxna.  

 

”Under 1980-talet fiskade under flera år ett stort utomsocknessällskap på samma plats varje 

år, och det misstänktes av bl.a. markägare att de inte följde reglerna. Det pratades om att 

dessa icke-rånebor ”tog allt som de fick upp hur smått det än var”. Dessutom klädde sig de 

vuxna männen i vadarbyxor sedan det blivit mörkt och plockade kräftor med tång i skenet av 

starka ficklampor. Flera gånger kontrollerades sällskapet av fisketillsynsmän men de kunde 
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inte tas på bar gärning. Så ett år hade männen fått ”ett par innanför västen” när de drog på 

sig vadarbyxorna och gav sig ut i älven. En av männen föll pladask i vattnet och hans 

kamrater hade mycket svårt att bärga honom med både sina egna och dennes byxor fulla med 

vatten. Detta spektakel väckte stor förtjusning hos de som fiskade i närheten vilka alla 

gapskrattade ut hela sällskapet. Sällskapet återkom inte året därpå” (egen upplevelse). 

 

Det är inte på något sätt säkert att dessa Kirunabor, som det rörde sig om, inte återkom 

följande år p.g.a. att de blivit utskrattade. Men möjligheten finns i alla fall att ett problem som 

inte kunde lösas genom de officiella sanktionerna fick sin lösning genom att de andra 

användarna visade att så gör man inte här.  

 

Vad som vidare tycks vara en mycket utbredd uppfattning i Råneå med omnejd är att kräftor 

riskerar att drunkna om man efter en längre tid på land slänger ner dem i vattnet för hastigt. 

Denna uppfattning lärs ut till de nya generationerna som en vedertagen kunskap. Detta har 

dock under researcharbetet med denna uppsats inte gått att verifiera biologiskt. Dock hittades 

ett diskussionsforum för just denna fråga på Internet (Robsoft, Internet 2005-09-13). Det var 

många deltagare som hört detta av gamla kräftfiskare och den gängse uppfattningen verkar 

vara att eftersom kräftans gälar sitter under skalet så bildas luftbubblor under ryggskölden. 

Dessa luftfickor måste kräftan göra sig av med innan den kan ta upp syre ur vattnet igen och 

därför skulle det bästa vara att låta kräftan själv krypa ner i vattnet från stranden. Vidare finns 

denna information nedtecknad i häftet med berättelser från Råneå som togs fram av Böle 

bygdeförening i samband med en studiecirkel för ett par år sedan. Kräftodlare Leif Lindgren i 

Södra Prästholm varnar i en tidningsintervju i Norrländska Socialdemokraten (NSD) 2005-08-

03 för risken att kräftorna drunknar och dessutom svarade 18 av 20 intervjuade fiskare under 

kräftfisket 2005 att de hade hört talas om detta. De flesta visste inte om det fanns någon 

sanning bakom påståendet men de följde i alla fall rekommendationerna för säkerhets skull.  

 

En del av den lokala kunskapen om resursens dynamik som bättre tas till vara på sedan EU 

inträdet är att fiskerättsägarna själva kan besluta utifrån årets speciella väderförhållanden om 

att senarelägga kräftfiskepremiären. Detta har lett till att fångsterna blivit jämnare. Förr kunde 

en dålig sommar med låga vattentemperaturer leda till att kräftorna under fångstperioden 

precis ömsat skal och därför låg nedgrävda i botten (Lundberg, intervju: 2003-03-18). 
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Elinor Ostrom med kollegor har under lång tids forskning hittat åtta (sju) designprinciper som 

hjälper till att skapa nog flexibla institutioner för en hållbar förvaltning av gemensamma 

resurpooler. Institutionerna som reglerar resursen kräftfisket i Råneälv tycks stämma väl 

överens med Ostroms principer 

 

1. Klart definierade gränser: 

Resursens gränser utgörs av Rånbyns gränser. Fisket och dess regler gäller inom 

byns fiskevattensområde. Fiskerätten innehas av de markägare som äger i mantal 

satt jord. Varje by organiserar själva sitt fiske och sätter sina egna regler 

tillsammans med Länsstyrelsen. 

 

2. Balans mellan kostnader för uttag och nytta: 

Kostnaderna för uttaget d.v.s. fiskekortspriset sätts av de som innehar fiskerätten 

tillsammans med Länsstyrelsen på direktiv från Fiskeriverket. Under senare år har 

antalet kort satts till 300 stycken, vilket verkar vara det uttag ur resursen som 

kräftbeståndet kan bära. Alla kort säljs varje år så balansen mellan nytta och 

kostnad tycks vara god. Dock får varje fiskare själv avgöra hur mycket arbete som 

de vill lägga ner för att fiska kräftor, i form av transport av båt eller kanot o. dyl. 

Vissa fiskare bygger vindskydd av presenningar och börjar förberedelserna flera 

dagar innan fisket, medan andra bara gör upp en eld. Kostnaderna för 

bevakningen av resursen är låga då kräftan själv bidrar med att vara väldigt 

svårfångad under större delen av året. 

 

3. De som berörs av reglerna bör också vara de som bestämmer dem: 

Markägarna har i och med den nya lagstiftningen vid EU - inträdet fått största 

delen av bestämmanderätten, dock i samarbete med Länsstyrelsen. Den nya 

lagstiftningen berör numer endast kräftpestbegränsning och regler för 

övervakning och sanktioner mot brott. Detta ger även fiskerättsägarna rätt att 

själva bestämma fiskeperioder m.m. 

 

4. De som övervakar och kontrollerar resursen är ansvariga inför användarna 

eller är användarna själva: 

Resursen övervakas och kontrolleras av fisketillsynsmän, dessa utses efter 

ansökan hos Fiskeriverket eller Länsstyrelsen och får genomgå utbildning hos 
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Länsstyrelsen. I Råneå finns det totalt fyra fisketillsynsmän som alla själva är 

markägare och användare. 

 

5. Användarna kan själva tillämpa graderade former av bestraffningar för de 

som överträder reglerna: 

Då straffen för överträdelser av reglerna är centralt föreskrivna i fiskelagen, och 

tillsynsmannens uppgift är att bevaka att fiskelagen följs inom hans 

tjänstgöringsområde, är det inte möjligt att tillämpa graderade sanktioner. 

Överträdelser måste anmälas till polis- eller åklagarmyndigheten och fiskeredskap 

och eventuell fångst skall beslagtas av tillsynsmannen. Dock finns möjligheten att 

fiskare, som inte är tillsynsmän, själva kan reglera vissa överträdelser genom att 

helt enkelt få dem som gjort överträdelsen att skämmas.  

 

6. Systemet för eventuell konfliktlösning bör vara snabbt och billigt: 

Som nämnts ovan är systemet för konfliktlösning centralt föreskrivet i fiskelagen 

och då finns inga möjligheter till officiella lokala avvikelser. 

 

7. Användarna måste tillåtas skapa egna underorganisationer 

Organisationen av hur ett fiskeområde utformas, vilka regler som gäller 

exempelvis skapandet av ett fiskevårdsområde är centrala. Reglerna för 

begränsning av kräftpesten är centrala, men hur fiskevårdområdet eller 

samfällighetsföreningen sedan sköter organisationen tillsammans med 

Länsstyrelsen kan ses som skapande av underorganisationer. Det är Länsstyrelsen 

och Fiskeriverket som är den centrala organisationen, varje fiskerättsområde som 

då har möjligheten till egna regler för den lokala organisationen blir då 

underorganisationer. 

 

Imperials modell tillsammans med IAD - framework för organisationen av det institutionella 

systembygget och dess utveckling trycker hårt på att analysen av en gemensam resurspools 

förvaltning börjar i resursens fysiska, biologiska natur. Det tycks vara i resursens fysiska 

förutsättningar som man finner en stor del av svaret på att kräftfisket i Råneälv som resurs 

inte hotas av allmänningarnas tragedi. Kräftan är i sin biologi en väldigt lättbevakad resurs. 

Den är passiv under större delen av året och ligger då stilla i sitt gömsle. Detta gör den väldigt 

svår, för att inte säga helt omöjlig, att fånga under de perioder den exempelvis ömsar skal. 
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Vidare skyddas resursen av central lagstiftning när det gäller det största hotet i form av 

kräftpest. Att detta i princip är vad som återstår av den centrala regleringen visar hur viktig 

begränsningen av kräftpesten är och även här finns ursprunget till regleringen att finna i 

biologin och resursens fysiska natur. Tidigare innan Sveriges inträde i EU fanns det många 

fler statliga regleringar bl.a. var fiskeperioderna statligt lagfästa. Dock påverkade resursens 

fysiska förhållanden institutionerna så att många vid en utvärdering upptäcktes vara onödiga 

och togs därför bort.  

 

Den ersättning som utgår för varje dödad mink är vidare ett direkt försök att skydda resursen 

mot ytterligare ett biologiskt hot. Minken som rovdjur livnär sig på kräftor och de utgör inte 

sällan över 80 % av minkens föda under en sommar. Det är då lätt att förstå vilken skada en 

hel minkstam kan ställa till med. 

 

Till detta kommer det sociala kapitalet som skapas genom de traditioner som förknippas med 

fisket och festen. När man ser att vi i Sverige sätter i oss 99 % av 3000 ton under kräfthelgen 

börjar man förstå hur viktig traditionen med kräftor är för oss svenskar. Även om man inte går 

så långt som författarna till En liten bok om kräftor och kallar kräftan för vårt nationaldjur så 

måste man ändå hålla med om att det fosterländska hjärtat klappar lite extra under kräftskivan. 

Svenska nationalskalder som Bellman, Strindberg och Werner von Heidenstam har alla hyllat 

vår alldeles egna högtid. Det finns åtminstone starka indikationer på att kräftfisket är 

förknippat med socialt kapital. Dock återstår frågan om det är institutionerna som skapat 

tillgången på socialt kapital eller om det är det sociala kapitalet som utformat institutionerna. 

Vem kom först; hönan eller ägget? 
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BILAGA 2 

 

INTERVJUFRÅGOR 

 

Intervju: 2003-03-18 med Ove Lundberg; byaåldersman, ordförande och talesman för 

samfällighetsföreningen i Råneå 

 

• Berätta litet om bakgrunden till kräftfisket. När planterades kräftorna in? Vem initiativ låg 

bakom inplanteringen? När började man fiska regelbundet? Har reglerna ändrats mycket 

under denna tid? 

• Hur ser organisationen runt fisket ut? Hur ser gränserna mellan fiskeområdena ut? Hur 

sköts eventuellt samarbete mellan byarna längs älven? Hur tas besluten rörande fisket? 

• Vilka lokala regler finns och vilka föreskrivs av Länsstyrelsen och Fiskeriverket? 

Fungerar samarbetet bra? Vem kommer med incitament till ändringar av reglerna? Hur 

sätts priserna på korten och hur många kort som får säljas? 

• Vilka hotbilder finns mot kräftbeståndet i Råneälven? Är försurning ett stort problem? 

Minkar? Kräftpesten? 

• Finns det några pågående åtgärdsprogram i området? I så fall vilka? Finns det några 

planer på framtida åtgärder, t.ex. kalkning? Hur finansieras eventuella åtgärdsprogram? 

• Hur sköts övervakningen av att reglerna och begränsningarna efterlevs? Finns det 

fisketillsynsmän inom samfällighetsföreningen? Finns det andra som får göra kontroller? I 

så fall vilka? Är det ofta användare inte sköter sig eller betalar de flesta och följer 

begränsningarna? 

• Hur hanteras överträdelser och brott mot reglerna? Finns det möjlighet till lokala 

alternativ till de centrala bestämmelserna i fiskelagen? 

• Hur viktiga tror du att traditionerna och festligheterna är runt fisket för dem som fiskar? 

 

Intervju med ett tjugotal fiskare under kräftfisket 2005-09-13 

 

• Varför fiskar du? 

• Hur många kort och burar fiskar ni med? 

• Har du hört talas om att kräftor kan drunkna? 

• Tänker du fortsätta fiska i framtiden? 

 

 




