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Till 
Havs- och vattenmyndigheten 
havochvatten@havochvatten.se. 
 
 
 
 

Yttrande över Dnr: 2092-19 Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta  
 
Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund har givits tillfälle att yttra sig över rubricerade remiss och avger härmed 
följande svar: 
 
Vi har noterat att myndigheten har genomfört en omfattande analys av regelverket från EU och dess ägnande 
till skydd för flodkräftan, men även analys av dess påverkan på fiskeföretagen. 
Analysen har trots en svår utmaning avseende EU:s regelverk utmynnat i ett välbalanserat förslag som ger 
styrka i skyddet av flodkräftan, samtidigt som förslaget har tagit hänsyn till fiskeföretagens verksamhet. 
 
Av detta skäl tillstyrker vi med nöje remissen med följande tillägg: 
 

1. Alla grupper bör registreras inför fisket och alla grupper bör redovisa fångsten. 
Skälet är att detta ger möjlighet för forskning och myndighetsutövning att veta omfattningen av totala 
fångsten så att en grund till god förvaltning erhålles.  
Särskilt årsvisa förändringar i övrigt fiske, utöver det väldokumenterade yrkesfisket, medför risker för 
kunskapsbrister i förvaltningen. Denna synpunkt är generell för allt fiske, utöver det redan 
väldokumenterade yrkesfisket, i vatten under statlig förvaltning. 

 
2. I §13 finns ett förbud mot försäljning av levande kräftor. Detta förbud hanterar på ett bra sätt risken 

för spridning av signalkräfta. Ett förbud även för kokt kräfta från allt fiske skulle tillika skona riket från 
den för riket så skadliga skatte- och momsfria försäljningen. Myndigheten kan på så sätt även beakta 
tillkortakommanden som försvårar arbetet för andra statliga förvaltningar såsom skatteverket och 
polismyndigheten. 

 
 

3. Vid möten i samband med framtagandet av remissen har vi tydligt klargjort att allmänhetens fiske 
endast kan tillåtas om tillsynen är av sådan beskaffenhet att konflikt inte uppstår mellan yrkesfisket 
och allmänhetens fiske samt att tillsynen klarar av att avvärja illegal förflyttning av sättkräftor. 
 
Avsevärd konflikt har funnits genom att kriminell verksamhet dolts i den i övrigt ordningsamma 
allmänhetens fiske, vilket bland annat framkom som ett tydligt problem vid Vätterdagarna 2009. Alltså 
för 10 år sedan. 
 
Sedan dess har förvaltningen vid upprepade tillfällen hävdat att konflikten med avseende på tjyvfiske 
är på väg att lösas genom kraftfullare tillsyn. 
 
För närvarande finns endast en tillsynsman som tillsammans med viss hjälp av sjöpolis gör den insats 
som kan förväntas av denna ringa styrka. 
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Vätterförvaltarens insats avseende tillsyn är otillfredsställande. Som ett gott exempel kan nämnas sjön 
Bolmen, där förvaltarna anser sig ha en tillsyn som är tillfyllest. Omvandlat per ytenhet skulle 
motsvarande tillsyn i Vättern inneha 22 st tillsynsbåtar och 162 tillsynsmän på likartad deltid som 
Bolmen. 

 
Av fiskelagens förarbeten framgår att vid en konflikt mellan olika kategorier fiskande skall yrkesfiskets 
skäliga krav tillgodoses i första hand. 
I fiskelagen anges inte kräftan som del av allmänhetens fiske. Undantag har gjorts för medgivande av 
allmänhetens fiske med hänvisning till kräftans myckenhet i Vättern. 

 
Med hänvisning till vad som anges i fiskelagen och dess förarbeten, samt att vi inte ser att nödig 
förstärkning av tillsynen kommer att ske inom de tidsramar som krävs för att skydda flodkräftan, anser 
vi att allmänhetens fiske bör avvecklas. 

 
4. Våra medlemmar fiskar huvudsakligen i de av staten förvaltade stora sjöarna.  Avseende förhållanden i 

enskilda vatten hänvisas därför till synpunkter i remissvar från Sveriges Fiskevattenägarförbund.  
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