
  2020-06-24 

Sida 1 av 13 
 

 

 

Läges-/delrapport – Interreg Sverige Norge 
 

Instruktioner 
 
En gemensam läges-/delrapport ska skickas in tillsammans med varje ansökan om utbetalning. 
Ansökan om utbetalning görs i systemen minansokan.se respektive regionalforvaltning.no, och 
lägesrapporten bifogas där. Datum för rapportering finns i tilsagnet/beslutet. 
 
Projektledarna i Sverige och Norge ansvarar för att ta fram en gemensam lägesrapport för hela 
projektet. Projektledarna ska sammanfatta och analysera projektets utveckling under den aktuella 
perioden med fokus på hur genomförda aktiviteter har bidragit till att nå målsättningar och 
resultat. Fokusera på att analysera projektets utveckling snarare än på att få med alla detaljer. 
 
Delrapporten legger grunnlaget for en vurdering av prosjektets framdrift og er et verktøy for å 
samle opp prosjektets resultater. Det er viktig at delrapporten er skrevet på en måte som er lett å 
forstå og og som lett kan formidles. 
 
1. Allmän information 
Projektnamn Delområde Ärende-ID og Tilsagsnr. 
Svensk-norsk handlingsplan för sötvattenkräftor Natur- och kulturarv  20202378 

Redovisningsperiodens start Redovisningsperiodens slut Lägesrapportnummer 
15 november 2019 30 april 2020 2 

 

 

2. Mål och resultat 
 
Analyser oppnådde resultat og mål i siste rapporteringsperiode. Ta utgangspunkt i forventede 
resultat og mål i prosjektets tilsagn/beslut. Gjør rede for hvordane resultatene i perioden leder 
mot prosjektets sluttmål. Vær ærlige og realistiske når dere beskriver aktuell situasjon/nuläge i 
prosjektet. 
 
Bedøm og gjør rede for om dere vil nå sluttmålene innen prosjektslutt. Forklar eventuelle avvik. 
Gjør også rede for og analyser eventuelle uventede resultat.  
 
Analys av periodens mål och resultat: 
 
Projektets övergripande mål är att förbättra förhållandena för flodkräftan och bekämpa 
signalkräftor/kräftpest samt att minska regionala hot på kort och lång sikt. Detaljerade mål är 
kopplade till våra delprojekt.  
 



  2020-06-24 

Sida 2 av 13 
 

1. Ta fram en verktygslåda för att lokalisera, förhindra fortsatt spridning av och eliminera 
kräftpest och signalkräftor.  
    a. Kräftpest. Testa och vidareutveckla metoder för att både lokalisera och eliminera i 
gränsöverskridande områden med förekomst av flodkräfta.  
    b. Signalkräftor. Kartlägga och vidareutveckla befintliga åtgärder för att förhindra spridning av 
signalkräftor samt för att eliminera dessa i gränsöverskridande områden med förekomst av 
flodkräfta.  
 
Det har under period två genomförts filtrering av vatten i fält, filtren har skickats till SVA för eDNA-
analys. Metodutvecklingen inom eDNA kommer framförallt att göras lite senare i projektet med 
realtids-PCR. Detta för att kunna se hur metoden fungerar genom att analysera prover direkt i fält. 
Det er tatt kontakt med amerikansk leverandær av portabel PCR for nakefelse på norsk og svensk 
side. Som følge av Corona er det oppståt forsinkelse med leveranse av PCR. Denne vil bli anskaffet 
senere i sommer 2020. 
 
Mycket av arbetet för att nå målen inom delprojekt 1a och 1b kommer att genomföras genom 
fältarbete som genomförs i projektperiod 3 och framåt. Bland annat planeras en undersökning vid 
vattendraget Billan gällande hur högt opp i vassdraget flodkräftor finns kvar på norsk sida. Detta 
genomförs med vattenkikare och därefter elfiske. Vid Vrångsälven Växan och Buåa har det tidigare 
satts upp ett hinder för signalkräftor. Arbetet med att undersöka hur det ser ut idag har påbörjats 
och kommer fortsätta över sommaren 2020.  
 
 
2. Ta fram en handlingsplan inklusive ansvarsfördelning för hur man agerar vid utbrott av 
kräftpest i gränsöverskridande svensk-norska vatten.  
 
Här pågår arbetet inom delprojekt 1a och 1b som kommer vara underlag till handlingsplanen. Det 
har analyserats befintliga handlingsplaner för att hitta förbättringsmöjligheter. Arbetet med 
förankring med företrädare för markägare och fiskerättsägare har inte kunnat genomföras som 
önskat på grund av covid-19, men planeras att genomföras när det är möjligt.  
 
3. Ta fram områdesvisa beredskapsplaner för ett urval av gränsöverskridande 
avrinningsområden med förekomst av flodkräftor.  
 
Arbetet med att ta fram områdesvisa beredskapsplaner har påbörjats genom att ha genomfört en 
kartläggning av vandringshinder i gränsvattendrag. Det har gjorts en sammanställning av vad vi vet 
om gränsvattnen och vilka undersökningar som behöver genomföras i projektet under våren och 
sommaren 2020. Framtagande av ett GIS-skikt över kräftförekomster i gränsområden har 
påbörjats, vilket kommer ge underlag till framtida beredskapsplaner. Mer fokus för att arbeta med 
att nå detta målet kommer att ske senare i projektet när det gjorts en tillräckligt bra översikt över 
området.  
 
4. Utreda orsaker till förekomst av svaga flodkräftbestånd och möjliga åtgärder för att stärka 
bestånden.  
 
För att utreda orsaker till svaga flodkräftsbestånd har exempelvis två pH-loggar lagts ut i januari 
2020 i Skacksjön i Sunne kommun. En är placerad strandnära och en vid utloppet. Sjön är okalkad 
och har bedömts att ej har varit i behov av kalkning. Kräftbeståndet har sedan 1990-talet succesivt 
minskat, man fångar endast enstaka individer numera. Därför undersöker projektet nu med flera 
pH-loggar för att kartlägga pH-värdet i sjön för att ta reda på om det är en förändring i pH-värdet 



  2020-06-24 

Sida 3 av 13 
 

som är en möjlig orsak. Därefter kan man gå vidare med att identifiera möjliga åtgärder för att 
stärka beståndet.  
 
Det er også lagt ut fire pH loggere i innsjøen Setten på norsk side. Disse er lagt ut i et område hvor 
det er lagt ut kalkstein som et biotopjusterende tiltak for å motvirke forsuring. Foreløpige 
resultater viser meget oppløftende effekt i området med kalkstein hvor surstøt på våren inn i 
litoralsonen hvor edlkreps oppholder seg ble nøytraliset. I referanseområder vår det tydelig tegn 
på surstøt om våren i strandsonen. Disse resultatene gir grunnlag for at en kan gå videre med å 
vurdere dette som et tiltak for å motvirke stress fra forsuringsepisoder på edelkreps. Spesielt 
gjelder dette om våren når en andel av hunnene bærer rogn.  
 
I tillegg er det påbegynt et arbeide med å sammenstille intrenasjonal og nasjonale erfaringer i 
forhold til hva som kan være årsaken(e) til at en del edelkrepsbestander har gått tilbake.  
 
 
5. Samverkansforum inom gränsvattendrag.  
 
Arbetet med en samverkansform inom gränsvattendrag löper parallellt med övriga delprojekt och 
innefattar det samarbete som projektet bidrar till. Under perioden har fortsatt samverkan inom 
projektet genomförts men på grund av hindret som spridningen av covid-19 satt upp har vissa 
planerade fysiska möten flyttats framåt i tiden. Att samverka med lokala aktörer är svårt då det ej 
är möjligt att träffas. Det behöver också göras i person och ej online och därför kommer arbetet 
med samverkansform att intensifieras när det är möjligt att göra fysiska möten igen.  
 
 
 

 

 

3. Tid- och aktivitetsplan 
 
Redogör kortfattat för periodens aktiviteter utifrån beslutad tid- och aktivitetsplan. Nämn och 
förklara eventuella avvikelser från denna (t.ex. försening/forsinkelse, ändringar i arbetspaketen). 
 
Aktivitet Kort redogörelse av periodens aktiviteter Start- och 

slutdatum 
Andel 
genom- 
fört (%) 

Projektledning Planeringsarbete för de olika delprojekten 
har genomförts och flertalet mindre 
möten med projektdeltagare har ägt rum.  
 

2019-05-
15 – 2022-
05-15 

30 % 

Kommunikation Under perioden har 
kommunikationsarbetet fortsatt efter 
kommunikationsplanen för projektet. 
Projektets Facebook sida har satts upp 
och det har kontinuerligt publicerats 
inlägg för att visa resultat i projektet och 
föra en dialog med följarna. 
Kommunikationsmaterial har tagits fram 

2019-05-
15 – 2022-
05-15 

30 % 
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och projektets hemsida har satts upp: 
www.snief.org .  
  

Delprojekt 1a. Kräftpest  
 

Under perioden har en kartläggning av 
förekomsten av kräftpest i vatten inom 
projektområdet genomförts. Utifrån 
kartläggningen har det beslutats om vilka 
undersökningar i fält som behöver 
genomföras vår och sommar 2020.  
 
I februari deltog representanter för 
projektet under en eDNA workshop på 
Statens Lantbruksuniversitets institution 
för akvatiska resurser, där deltagandet 
var från olika delar av Europa. Mötet gav 
en möjlighet att diskutera frågeställningar 
kring eDNA samt en delning av 
erfarenheter mellan deltagarna.  
 

2019-05-
15 – 2022-
05-15 

30 % 

Delprojekt 1b. Signalkräfta  
 

Under perioden har en kartläggning av 
förekomsten av signalkräfta i vatten inom 
projektområdet genomförts. Utifrån 
kartläggningen har det beslutats om vilka 
undersökningar i fält som behöver 
genomföras vår och sommar 2020.  
 
På svensk sida har ett arbete med att 
upphandla en PCR maskin för att kunna 
upptäcka kräftpest i fält påbörjats men 
försenats något på grund av Corona-
situationen då den främsta leverantören 
är ett amerikanskt företag. 
Förhoppningen är att upphandlingen 
genomförs sommaren 2020 och leverans i 
augusti 2020. På norsk sida har det förts 
diskussioner att göra sitt inköp 
tillsammans med veterinärinstitutet, men 
det är fortsatt tidigt i 
diskussionsprocessen. På norsk sida har 
det förts diskussioner att göra sitt inköp 
tillsammans med veterinärinstitutet. 
Siktemålet er å anskaffe en PCR i løpet av 
sommeren 2020 med utprøving høsten 
2020. 
 
 

2019-05-
15 – 2022-
05-15 

30 % 

Delprojekt 2. Svensk-norsk 
handlingsplan  
 

Dette arbeidet er påbegynt ved at 
eksterende handlingsplaner er anlysert 
med tanke på finne forbedringer. 
Hovedvekt på arbeidpakke 2 vil komme 

2020-01-
15 – 2022-
05-15 

10 % 

http://www.snief.org/
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senere i prosjektet.  
Förankringsprocessen för detta delprojekt 
planlades att starta under våren 2020, 
men har ej kunnat genomföras på grund 
av covid-19 situationen. Det kommer att 
starta upp och genomföras så snart det är 
möjligt. 
 

Delprojekt 3. Svensk-norska 
beredskapsplaner  
 

Under projektperiod 2 har en kartläggning 
vandringshinder i gränsvattendrag 
påbörjats, samt att ta fram ett GIS-skikt 
över kräftförekomster i gränsområden. 
Det är en förberedande del i 
framtagandet beredskapsplaner för 
gränsöverskridande vatten. 
 

2019-12-
01 – 2022-
02-15 

15 % 

Delprojekt 4. Årsaker og 
mulige tiltak for svake 
edelkrepsbestander  
 

Två pH-loggar ligger sedan januari 2020 
ute i Skacksjön i Sunne kommun. En är 
placerad strandnära och en vid utloppet. 
Kräftbeståndet har sedan 1990-talet 
succesivt minskat, man fångar endast 
enstaka individer numera. Därför 
undersöker projektet nu med flera PH-
loggar för att kartlägga PH-värdet i sjön. 
Hittills har det fungerat mycket bra. 
Loggarna kommer ligga ute hela året. Ev. 
kommer fler loggar köpas in för placering 
i kalkad sjö/vattendrag. 
 
Det er også lagt ut fire pH loggere i Setten 
på norsk side i et område hvor en har lagt 
ut kalkstein som et biotopjusterende – og 
et tiltak for å motvirke forsuring. 
Resultatene gir grunnlag for at en kan gå 
videre med å vurdere dette som et tiltak 
for å motvirke stress fra 
forsuringsepisoder på edelkreps. Spesielt 
gjelder dette om våren når en andel an 
hunnene bærer rogn.  
 

2019-12-
01 – 2022-
05-15 

30% 

Delprojekt 5. 
Samverkansforum inom 
gränsvattendrag  

 

Arbetet med en samverkansform inom 
gränsvattendrag löper parallellt med 
övriga delprojekt och innefattar det 
samarbete som projektet bidrar till. 
Under perioden har fortsatt samverkan 
inom projektet genomförts. På grund av 
hindret som spridningen av covid-19 satt 
upp har vissa planerade fysiska möten 
flyttats framåt i tiden, men kommer 
genomföras online om det ej går att 

2019-05-
15 – 2022-
05-15 

30% 
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träffas fysiskt. Samverkansforumet är 
också samling av projektets 
informationskanaler och aktiviteter och 
går därför tätt ihop med 
kommunikationsplanen och 
informationsarbetet.  

 

 

4. Ekonomistatus 
 
Beskriv hvordan prosjektet går i forhold til prosjektets vedtatte/beslutade budsjett. Analyser og 
kommenter eventuelle avvik mellom budsjetterte og rapporterte/redovidsade kostnader. 
 
Analys av ekonomistatus: 
 
Svensk sida: Projektet följer planerad budget relativt bra och de uteblivna kostnaderna vid 
projektets start har tagits igen på personalkostnader men det är fortfarande lite lågt spenderat på 
externa kostnader om man tittar på en linjär budget. Under projektperiod 3 under 2020 är 
fältsäsongen igång och projektets konsult kommer då genomföra mycket arbete. Vi kommer även 
att göra vissa inköp och trycka kommunikationsmaterial vilket medför mer externa kostnader och 
utrustning.  
 
Norsk side: Prosjektet har enda et underforbruk i forhold til budsjett, men det er forventet at 
dette vil komme i balanse når feltarbeid, utredinger og innkjøp av portabel PCR med uttesting 
gjennomføres senere i 2020. Dessverre ble prosjektsamlingen i mars avlyst på grunn av 
nedstenging av Norge ifm utbrudd av Corona-virus. Avlysningen ble foretatt dagen før samlingen.  
Alle kostnaden måtte betales selv om vi ikke fikk benyttet oss av samlingen. Årets bevilgning fra 
Miljødirektoratet ble overført som planlagt.  
 

 

 

5. Aktiviteter utanför programområdet 
 
Beskriv eventuella aktiviteter som genomförts utanför programområdet (utanför Sverige och 
Norge) under aktuell redovisningsperiod samt aktiviteternas syfte. Ange också kostnaden för 
respektive aktivitet. 
 
Inga aktiviteter utanför programområdet. 
 

 

6. Aktivitetsindikatorer 
 
För att mäta effekter av Interreg-programmet har ett antal indikatorer fastställts. För varje projekt 
står det i beslutet vilka dessa är och vilket utfall som förväntas.  
 
Fyll i tabellen nedan med utgångspunkt i ert beslut/tilsagn och kommentera utfallet hittills. 
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Aktivitetsindikatorerna ska även rapporteras in direkt i Min Ansökan i samband med ansökan om 
utbetalning. Se manual för Min Ansökan på interreg-sverige-norge.com. 
 
Aktivitetsindikatorer 
enligt beslut 

Mål-
värde 
enligt 
beslut 

Hittills 
uppnått 
sedan 
projekt-
start 

Kommentar 

Gemensamma 
förvaltningsprojekt för 
gränsöverskridande 
skyddade arter, 
naturområden, hav och 
vatten 

1 1 Projektet är ett gemensamt 
förvaltningsprojekt för gränsöverskridande 
skyddade arter och naturområden genom 
målet att bevara flodkräftan och begränsa 
spridningen av kräftpest.   

Gemensamma kulturarv 
där insatser för ökad 
tillgänglighet och 
hållbart bevarande har 
genomförts 

1 1 Projektets insatser stärker det gemensamma 
kulturarv som kräftfisket med sin långa 
historia både i Sverige och Norge är. Genom 
att bevara flodkräftan kommer projektet 
möjliggöra att fler kvinnor, män och barn samt 
kommande generationer ska få glädjen att ta 
del av kräftfiske och av att flodkräftan finns i 
vatten i Värmland og på norsk side. Projektet 
är i sitt första år och insatserna kommer 
fortsätta under projektets gång med specifika 
aktiviteter. 

Gemensamma naturarv 
där insatser för ökad 
tillgänglighet och 
hållbart bevarande har 
genomförts 

1 1 Projektet genomför insatser för att kräftpest 
och den invasiva arten signalkräfta inte ska 
finnas i vatten. Flodkräftan ska bevaras och 
arten ska förvaltas hållbart för framtida 
generationer. Projektet är i sitt första år och 
insatserna kommer fortsätta under projektets 
gång med specifika aktiviteter. 

 

 

7. Gränsöverskridande mervärde 
 
Beskriv vilket gränsöverskridande mervärde som uppnåtts genom projektet under aktuell 
redovisningsperiod. Ange konkreta exempel.  
 
Utgå ifrån de olika typerna av gränsöverskridande mervärde som finns inom programmet och som 
är identifierade i projektets beslut: överbryggande av gränshinder, gränsen som resurs och 
utnyttjande av kritisk massa.  
 
Analys av det gränsöverskridande mervärdet: 
 
Överbyggande av gränshinder:  
Ett ej fungerande samarbete mellan länderna är ett stort hinder för flodkräftans bevarande. 
Flertalet vattenområden med både flodkräfta och signalkräfta är gränsöverskridande och finns i 
både Sverige och Norge. Projektet har under period två fortsatt det gränsöverskridande 
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samarbetet mellan deltagande projektpartners och styrgruppsdeltagare. På svensk sida har till 
exempel fältundersökningar av förekomsten av signalkräftor och kräftpest genomförts i vattendrag 
fram till gränsen till Norge. Den stängning av gränsen som varit under våren 2020 har hindrat vissa 
av undersökningarna och den gränsöverskridande gemensamma insatsen som var planerad i sjön 
Billan kunde ej genomföras som planerat. Det har också medfört att projektarbetsgruppsmötet 
och styrgruppsmötet som var planerat ej kunde genomföras, vilket har gjort det utmanade att 
arbeta gränsöverskridande. Vissa möten har kunnat genomföras online, och 
projektarbetsgruppsmöte och styrgruppsmöte planerades om till mitten av maj och början av juni. 
Förhoppningen är att vi senare i projektet kan utveckla vårt samarbete över gränsen för att gynna 
arbetet med bevarandet av flodkräftan och hindra spridning av kräftpest och signalkräftor.  
 
Med många partners, kulturer och arbetssätt har internkommunikation fortsatt varit viktigt och en 
ej fungerande internkommunikation kan försvåra arbetet, av den grund har 
kommunikationsplanen lagt stor vikt vid gemenskap, inkludering, erfarenhetsutbyte och förståelse 
för projektets mål. 
 
Gränsen som resurs:  
Ett gemensamt arbete behövs då hotbilden mot flodkräftor i både Sverige och Norge har liknande 
problemställning och kräftpest sprids över landsgränsen via gemensamma vattendrag och fiske. 
Resurserna för arbetet är knappa och kompetens och arbetskraft från Sverige och Norge behövs 
för att kunna arbeta effektivt med frågan. Till exempel med metodutvecklingen inom eDNA-analys. 
 
Under projektets andra period har arbetet med att nyttja gränsen som resurs fortsatt fokuserat på 
att samla in erfarenheter från projektpartners och styrgruppsdeltagare. Till exempel har flera 
involverade i projektet deltagit under en workshop kring eDNA metodik. Det har också 
kontinuerligt genomförts möten mellan konsulterna och projektledarna för att dela med sig av 
erfarenheter. Detta görs för att kunna se vilka kunskaper som finns över gränsen och integrera 
dessa för att kunna nå målet om en gemensam handlingsplan som kommer vara tillämplig i 
samtliga svensk-norska vatten samt sötvattenkräftors hela utbredningsområde.  
 
 

 

 

8. Forventede effekter 
 
Hvordan jobber prosjektet for at resultatene skal kunne anvendes langsiktig? Hvordan skal 
prosjektets resultater implementeres og realiseres? Hva vil leve videre etter at prosjektet er 
avsluttet? Hvordan vil disse effektene det leve videre?  
 
Dere trenger ikke å bruke mye tid på å rapportere om forventede effekter tidlig i prosjektet. Men 
vi ønsker at dere har disse momentene i tankene gjennom hele prosjektet. Når prosjektet har 
pågått en stund skal dere reflektere og beskrive forventede effekter med utgangspunkt i 
spørsmålene ovenfor. 
 
 I sluttrapporten skal dere rapportere og analysere konkret omkring forventede effekter. 
 
Analys av förväntade effekter: 
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För att resultatet i projektet ska få god spridning både under och efter projektperioden arbetas det 
aktivt med att involvera intressenter på svensk och norsk sida i frågan. Exempel på hur detta 
fortsatt under projektets andra period är involverande av projektets styrgrupp och 
projektarbetsgrupp. Där involveras intressenterna kontinuerligt i projektet och är delaktiga i 
viktiga beslut och processer, vilket kommer att vara en fördel under fortsatt projektperiod för att 
förankra frågan och projektet för fortsatt arbete även efter projektets slut.  Arbetet med 
delprojekt 2 och den Svensk-norska handlingsplan kommer framförallt att kunna bidra till ett 
fortsatt gränsöverskridande arbete även efter projektet.  
 
Effekter som vi kan se redan nu är att det är enklare kontaktvägar när det rör frågor i 
gränsöverskridande vattendrag. Det finns en ökad förståelse för varandras sakområden. Ett 
exempel är den hanteringsprogram som Havs- och vattenmyndigheten tagit fram för signalkräfta. 
Tidigare låg hela Värmland utanför hanteringsområdet men efter diskussioner i som projektet varit 
delaktiga i har ett förslag från Länsstyrelsen i Värmland lämnats in, att östra delarna av Värmland 
kommer inkluderas i området. Vi väntar på beslut från HaV som troligtvis kommer under juni.  
 

 

 

9. Horisontella kriterier 
 
Beskriv hur projektets verksamhet och resultat bidrar till förbättring av hållbar utveckling, lika 
möjligheter och icke-diskriminering samt jämställdhet. Ge konkreta exempel. 
 
Projektets bidrag till de horisontella kriterierna:  
 
Hållbar utveckling: 
 
Av de horisontella kriterierna arbetar projektet till störst del med hållbar utveckling. Projektets 
arbete med att åtgärda invasiva arter som signalkräftan, som är ett stort hot mot den inhemska 
arten flodkräftan, är av vikt för en hållbar miljömässig utveckling. Projektet kommer arbeta för att 
skydda och förebygga en utrotning av flodkräftan samt stärka svaga bestånd. Arbetet för en 
hållbar utveckling följer också Länsstyrelsen Värmlands organisationsmål att arbeta för en hållbar 
utveckling i hela Värmland – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Arbetet ligger i linje med såväl 
svenska miljömål som med FN:s agenda 2030, liksom EU:s förordning om främmande invasiva 
arter (1143/2014). 
 
Förekomst av fiskbara bestånd av flodkräftor utgör vidare ett incitament för fiskerättsägare att 
vårda sitt vatten och bevarandeåtgärder. Då gynnar det samtidigt andra arter och ger bättre 
vattenkvalité i ett gränsöverskridande vattendrag. Att bevara flodkräftan och få fiskbara bestånd 
leder också till utveckling av gårds- og ekoturism och bevaring av natur- och kulturarv, som är en 
viktig aspekt inom området för hållbar utveckling. Under period två har kartläggningen av 
signalkräftor och kräftpest lagt grunden för det fortsatta arbetet med att nå ett hållbart bestånd av 
flodkräftor. Också insamlandet av data från PH-loggar för att titta på vattnets surhetsgrad under 
längre tid bidrar till viktig kunskap att ta med vidare i projektet.  
 
Lika möjligheter och icke-diskriminering 
 
Inom projektet behandlar vi frågan om lika möjligheter och icke-diskriminering genom att 
kontinuerligt arbeta aktivt med att vara inkluderande för intresserade, både internt och 
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externt. Hittills i projektet har det framförallt behandlats vid interna processer. Till exempel 
är projektets nya webb uppsatt med fokus på tillgänglighet för att göra informationen 
förståbar för så många som möjligt. Det finns en redogörelse för tillgänglighet på webbsidan 
där man kan se vad webben uppfyller. Vid framtagandet av informationsmaterial arbetar vi 
också med samma aspekter av tillgänglighet, exempelvis kontraster och bildförklaring.  
 
Vad det gäller projektdeltagande från våra olika intressenter så ska inte geografi, fysik eller 
familjesituation inte påverka möjligheten att delta aktivt i projektet. På möten kan man delta 
fysisk eller online.  
 
Lika möjligheter och icke-diskriminering är också en viktig aspekt som finns med vid 
rekrytering av personal både på svensk och norsk sida. Projektet genomförs med 
Länsstyrelsen Värmlands policy för mänskliga rättigheter/likabehandling i åtanke. Tilsvarende 
gjelder for Fylkesmannen i Oslo og Viken.  
 
Jämställdhet mellan kvinnor och män 
 
Projektet arbetar med frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män genom att till 
exempel vid rekrytering av anställda inom projektet, väga in jämställdhetsperspektivet. 
Länsstyrelsen Värmland har en länsstrategi för jämställdhetsintegrering (2018–2027) och har 
i uppdrag att verka för att de nationella jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet, 
samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen 
ska också integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Under framtida 
rekryteringar inom projektet kommer det strävas mot att lika många kvinnor som män 
arbetar i projektet, med invägning av kompetens som behövs.  
 
 

 

 

10. Informasjon og kommunikasjon 
 
Beskriv hvilke informasjonsaktiviteter dere har utført i rapporteringsperioden for å spre 
informasjon om prosjektet og prosjektets foreløpig oppnådde resultat, samt hvordan dere har 
synliggjort EUs medvirkning.  
 
Spesifiser gjerne hvilken målgruppe informasjonsaktivitetene er rettet mot. 
 
Prosjektets informationsaktiviteter under perioden: 
 
Kommunikationsplan: 
Fortsatt arbete utifrån kommunikationsplanen för projektet har genomförts.  
 
Sociala medier:  
Svensk-norsk innsats for edelkreps/flodkräftor @SNIEFprosjektet: En egen Facebook-sida för 
projektet har startats upp under period 2 för att nå fiskerättsägare och kräftutsättare som en del 
allmänheten som målgrupp. Se bifogad fil för statistik för Facebook-sidan.  
 
Webbsida: 



  2020-06-24 

Sida 11 av 13 
 

www.snief.org: Under april påbörjades uppsättningen av projektets webbsida för att kunna ha 
samlad information om projektet och dess aktiviteter. Det förenklar kommunikationsarbetet och 
kommer underlätta för projektpartners som kan länka till webbsidan. Det är en bra ingång för våra 
olika målgrupper och vi kommer att gå vidare med att sprida hemsidan i olika kanaler.  
 
Broschyr:  
För att nå målgruppen allmänhet och fiskerättsägare har en broschyr med allmän information om 
flodkräftor, kräftpest och signalkräftor påbörjats. Den kommer att spridas via olika kanaler under 
nästa period, sommaren 2020 då kräftsäsongen är igång. Broschyren är på svenska och kommer 
kunna översättas till norska för att också kunna spridas i Norge. 
 
Interna möten i projektet: 
 
9 januari, 2020:  Ett möte genomfördes av svensk projektledare med Havs- och 
vattenmyndigheten för att diskutera tolkning och riktlinjer för hur den nya handlingsplanen ska 
tolkas i Värmland.  
 
14 januari, 2020: Prosjektlederne i Länsstyrelsen Värmland och Fylkesmannen i Oslo og Viken  
möttes i Morokulien sammen med de to konsulterna på norsk og svensk side för att diskutera 
projektets aktiviteter i 2020. 
 
16 januari 2020: Länsstyrelsen Värmland och Fylkesmannen i Olso og Viken möttes i Karlstad för 
att planlägga och diskutera kommunikationsaktiviteter i projektet. 
 
Interna styrgruppsmöten Länsstyrelsen Värmland: För att säkra en god intern kommunikation i 
projektet har en intern styrgrupp på Länsstyrelsen Värmland satts samman. Den består av 
projektledare, projektkoordinator/kommunikatör, ekonom, enhetschef Miljöanalys och konsult 
inom projektet. Mötesfrekvens 1 gång i månaden för att diskutera aktuella frågor inom projektet. 
Under period 2 har det framförallt varit diskussionspunkter kring delprojekten, riskanalys och det 
fortsatta arbetet.   
 
Online-möte projektledare och konsultgruppen: Månadsvis från och med november genomförs 
ett möte mellan projektledarna på norsk och svensk sida tillsammans med konsulterna i projektet, 
detta för att gå igenom organisatoriska frågor.   
 
Externa möten:  
29 november, 2019: Closing meeting for the NRC-granted project (TARGET)”. Diskusjon rundt 
problemstillinger rundt bruk av eDNA. SNIEF representerades av projektledarna och 6 deltagare 
från projektarbetsgruppen.  
 
23 januari, 2020: möte med 13 deltagare inför bildandet av Eda Fiskevårdskrets, Charlottenberg. 
Informerade om projektet och planer framgent. 
 
4–5 februari 2020: Workshop om eDNA på Statens Lantbruksuniversitets institution för akvatiska 
resurser. Deltagare var forskare från hela Europa. Sverige ligger långt fram i metoden och vi 
projektet kunde dela med oss av våra erfarenheter till de internationella deltagarna som inte 
kommit lika långt i utvecklingen. Projektet representerades av projektledarna och 3 deltagare från 
projektarbetsgruppen. 
 

http://www.snief.org/
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11-12 mars 2020: Prosjektmøte med planlagt prosjektarrbeidsgruppemøte dag 2 i Halden avlyses 
pga Corona-virus og nedstenging av norsk ekstern aktivitet. 
 
Nyheter och media:  
 
9 december, 2019: Sverige-Norge projekt ska skydda flodkräftor publicerad på varmlandsfiske.se. 
Länsstyrelsen Värmland står bakom webbsidan och den används som en kanal för att presentera 
projektet för en viktig målgrupp: fiskare, fiskerättsägare och allmänhet i Värmland. 
 
12 december, 2020: Länsstyrelsen i Värmland skickade ut ett pressmeddelande om projektet samt 
publicerade en nyhetsartikel på sin externa webbsida. 
 
12 december, 2020: P4 Värmland ett radioinslag om projektet.  
 
14 december, 2020: En artikel publicerades på den värmländska tidningen NWT:s hemsida och en 
tryckt artikel publicerades som var kombinerad med Havs- och vattenmyndighetens information 
från ett pressmeddelande rörande den nya handlingsplanen för  
 

 

11. Spørsmål til sekretariatet 
 
Eventuella frågor om projektets genomförande, förändringar av budget, tidsplan eller andra 
förändringar av projektet. Observera att avvikelser från beslutet om stöd måste tas upp med 
sekretariatet innan de genomförs. 
 
Eventuella frågor till sekretariatet: 
 
Diskussioner förs inom projektet om en eventuell förlängning som följd av Corona och svårigheter 
med fysiskt samarbete över gränsen. Det lutar åt att projektet kommer ansöka om förlängning 
efter sommarsäsongen när vi vet mer hur vi står budget och aktivitetsmässigt på både den svenska 
och norska sidan.  
 
Projektmötet som var planerat i Halden i mars blev ej av på grund Corona-situationen. Vissa 
kostnader behövde projektet ändå betala.  
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