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  REMISSYTTRANDE 

2020-05-18 

 

Ert datum  2020-04-29          

Ert dnr 01719-2020          

 

Havs- och vattenmyndigheten 

    Box 11 930 

404 39 Göteborg 
     

 

Förslag gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta  
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har tagit del av förslaget till föreskrifter för hantering av 

signalkräfta och lämnar följande kommentarer och synpunkter.   

 

Sammanfattning 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund vidhåller sin uppfattning att hanteringsområdet även bör 

omfatta Värmland, Dalsland och norra Bohuslän och att modellen med skyddsområden för 

flodkräfta istället kan säkerställa de flodkräftaförekomster som finns i berörda landskap. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund välkomnar och tillstyrker förslaget om utvidgning av 

hanteringsområdet till att omfatta ytterligare delar av Dalarnas län och Värmlands län. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker att fiske efter signalkräfta medges i föreslagna 

sjöar och vattendrag i Västra Götalands län, Värmlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län 

innebärande att dessa vatten tas upp i en ny bilaga till föreskriften, bilaga 2 ”Vatten utanför 

hanteringsområdet för signalkräfta där fiske efter signalkräfta är tillåtet”.     

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har inga invändningar mot att de vatten i Gävleborgs- och 

Värmlands län, där ansökan grundar sig i ett utrotningsfiske, lämnas utanför bilaga 2. För 

övriga vatten där fiske efter signalkräfta ej föreslås bli tillåtet anser vi att det underlag och de 

motiveringar som redovisas i remisshandlingarna är för bristfälliga för att vi ska kunna ta 

ställning. Därför avstyrker vi förslaget att fiske efter signalkräfta inte medges i dessa vatten.  

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund är mycket starkt kritiskt till de regler för hantering av 

signalkräfta inom hanteringsområdet som saknar legitimitet och som enbart försvårar 

förvaltningen av signalkräfta som landsbygdsresurs. Vi yrkar därför att Havs- och 

vattenmyndigheten avskaffar minimimåttet för fångst av signalkräfta inom 

hanteringsområdet. Vi yrkar även på att definitionen av flyttning av signalkräfta modifieras i 

föreskrifterna så att flyttning blir möjlig till en annan del av en damm, sjö eller ett vattendrag 

om det saknas vandringshinder inom nämnda vattenområden.   
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Allmänt om hanteringsområdets geografiska omfattning 

 

Vid remissbehandlingen av de nya föreskrifterna om hantering av signalkräfta avstyrkte 
Sveriges Fiskevattenägareförbund att Värmland, Dalsland och norra Bohuslän exkluderades 

från det föreslagna hanteringsområdet. Vi ansåg att den ursprungliga principen i 

hanteringsprogrammet skulle gälla innebärande att gränsdragningen för hanteringsområdet 

följer det utsättningsförbud som varit gällande sedan 1988.    

 

För att värna flodkräftan i den berörda regionen förordade vi den metod som redan kan 

tillämpas och där länsstyrelsen i samverkan med berörda fiskerättsägare har möjlighet att 

fastställa skyddsområden för flodkräfta med tillhörande regler för att hindra spridning av 

kräftpest. Denna inneslutningsåtgärd bygger på lokal förankring och är dessutom rättssäker 

till skillnad från den undantagsmodell som nu blivit gällande. Modellen med skyddsområden 

är fullt tillräcklig och den absolut bästa vägen att gå om myndigheterna eftersträvar ett 

konstruktivt och verkligt engagemang för flodkräftans bevarande. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund vidhåller sin uppfattning att hanteringsområdet även bör 

omfatta Värmland, Dalsland och norra Bohuslän och att modellen med skyddsområden för 

flodkräfta istället kan säkerställa de flodkräftaförekomster som finns i berörda landskap.    

 

 

Utökning av hanteringsområdet för signalkräfta 

 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att hanteringsområdet utvidgas till att dels omfatta två 

korta sträckor av Oreälven vid Orsa och Skattungen i Dalarnas län samt dels till att omfatta 

ett specificerat område i östra delarna av Värmlands län. Föreskrifternas bilaga 1 som 

innehåller en karta över hanteringsområdet föreslås justeras med de utvidgade områdena. 

 

Havs- och vattenmyndighetens motivering är bland annat att den föreslagna utökningen 

möjliggör hantering av signalkräftan på ett proportionellt sätt, i förhållande till risken för 

negativ påverkan av signalkräfta på återstående flodkräftpopulationer samt på ett sätt som är 

lämpligt i förhållande till hittillsvarande fiske i området. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund välkomnar förslaget och tillstyrker utvidgningen. 
 

 

Vatten utanför hanteringsområdet för signalkräfta där fiske av signalkräfta är tillåtet 

 

Efter inkomna ansökningar och handläggning föreslår Havs- och vattenmyndigheten att fiske 

efter signalkräfta tillåts i följande vatten utanför hanteringsområdet: Näsölen, Nären, Holmsån 

(Kvarnälven), Ånimmen och Ärrsjön i Västra Götalands län. Värmeln, Bråtsjön, Gösjön, 

Klacksjön och Stor Emsen i Värmlands län. Västerdalälven från Sälenbron till bron mot 

Grossheden, Noret och Busjön i Dalarnas län. Södra Dellen, Norra Dellen och Bergviken i 

Gävleborgs län. 

 

Dessa vatten tas upp i en ny bilaga till föreskriften (HVMFS 2019:21), bilaga 2 ”Vatten 

utanför hanteringsområdet för signalkräfta där fiske efter signalkräfta är tillåtet”. Havs- och 

vattenmyndigheten föreslår att följande villkor ska gälla i dessa vatten (villkor för fiske 

utanför hanteringsområdet): 
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- Fiske får endast bedrivas från den 1 augusti till den 15 september. 

- Försäljning och annan överlåtelse av okokt signalkräfta är inte tillåten. 

- Signalkräfta ska kokas på fastighet som direkt ansluter till sjön eller vattendraget eller 

på fastighet med fiskerätt i aktuell sjö eller vattendrag. 

- Utöver detta gäller vad som anges om transport m.m. i 11 och 14 §§ i dessa 

föreskrifter. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund tillstyrker förslaget. 

 

 

Vatten utanför hanteringsområdet för signalkräfta där fiske inte föreslås vara tillåtet 

 

Efter inkomna ansökningar och handläggning föreslår Havs- och vattenmyndigheten att fiske 

efter signalkräfta inte tillåts i följande vatten utanför hanteringsområdet: 

 

Gävleborgs län 

 

- Hasselasjön i Nordanstigs kommun 

- Ljusnans avrinningsområde i Bollnäs kommun (undantag Bergviken) 

- Voxnans avrinningsområde i Bollnäs kommun 

- Milsön, Gunnarsbosjön, Storsjön och Bäckesjön i Ljusdals kommun 

- Vatten inom Kopparfors fastigheter och vatten som ägs av Stora Enso Skog & Mark 

AB utan närmare precisering. 

 

Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att eventuellt utrotningsfiske (som det tycks vara 

fråga om) kan hanteras av länsstyrelsen och att det i övrigt inte finns underlag som visar att 

förhållanden för undantag föreligger. 

 

Värmlands län 

 

- Stora Le, inklusive Foxen i västra Dalsland och Värmland 

 

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att fiske inte bör tillåtas i dessa vatten då detta skulle 

innebära en risk för spridning av signalkräfta till Norge. 

 

- Bysjön, Eda kommun 

- Enån, Hagfors och Munkfors kommun 

- Glafsfjorden, Arvika kommun 

- Delar av Klarälven 

- Lilla Smalsjön, Filipstads kommun 

- Mellan-Fryken, Kil och Sunnes kommun 

- Nysockensjön, Arvika och Eda kommun 

- Racken, Arvika kommun 

- Stor-En, Hagfors kommun 

 

Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att fiske och övrig hantering i dessa vatten, som 

ligger nära vatten med förekomst av flodkräfta, skulle innebära en stor risk för att signalkräfta 

sprids till vatten med flodkräfta. 

 

- Horrsjöälven, Karlstad kommun 
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- Långtjärn, Eda kommun 

- Fjällsjön, Eda/Arvika kommun 

- Aspen, Säffle kommun 

- Näsrämmen, Filipstads kommun 

 

Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att det saknas skäl för att tillåta fiske och hantering 

i dessa vatten. Det har bedrivits ett organiserat utrotningsfiske i dessa sjöar vilket länsstyrelsen 

avser att fortsätta med i dialog med fiskevattenägarna vilket är fullt möjligt enligt 

föreskrifterna. 

 

Västra Götalands län 

 

- Valboån i sydvästra Dalsland 

 

Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att fiske och övrig hantering inte bör vara tillåtet då 

det innebär en betydande risk att signalkräfta sprids till vatten med flodkräfta. 

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har inga invändningar mot att de vatten i Gävleborgs- och 

Värmlands län, där ansökan grundar sig i ett utrotningsfiske, lämnas utanför bilaga 2. För 

övriga vatten där fiske efter signalkräfta ej föreslås bli tillåtet anser vi att det underlag och de 

motiveringar som redovisas i remisshandlingarna är för bristfälliga för att vi ska kunna ta 

ställning. Därför avstyrker vi förslaget att fiske efter signalkräfta inte medges i dessa vatten.  

 

 

Allmänhets fiske i Vättern 

 

Havs- och vattenmyndigheten föreslår en föreskriftförändring avseende kräftfisket i Vättern 

innebärande att burar under en och samma fiskeresa inte får vittjas på både enskilt vatten och 

allmänt vatten.  

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund har inga invändningar mot förslaget.  

 

 

Övrigt - Hantering av signalkräfta inom hanteringsområdet  

 

Vid remissbehandlingen av de nya föreskrifterna om hantering av signalkräfta har Sveriges 

Fiskevattenägareförbund med eftertryck varnat för och avstyrkt regler som saknar legitimitet 

och som enbart försvårar förvaltningen av signalkräfta som landsbygdsresurs. 

 

Trots detta infördes en generell regel om minimimått på 10 cm för fångst av signalkräfta. 

Minimimåttet begränsar mycket starkt möjligheterna att vårda och förvalta befintliga 

signalkräftabestånd och detta utan att generera någon som helst nytta i ansträngningarna att 

skydda och bevara flodkräftavatten.  

 

I stort sett alla fiskevårdsområdesföreningar och övriga förvaltare av enskilda vatten med 

signalkräfta har i normalfallet redan idag ett lokalt beslutat minimimått på minst 10 cm. 

Minimimåttet kan emellertid behöva justeras såväl uppåt som nedåt. Detta är en naturlig 

ingrediens i aktiv lokal förvaltning av kräftbeståndet. Flera vatten har problem med 

fördvärgade bestånd och har ett behov av att gallra bort småkräftor för att öka på tillväxt och 

storlek på kräftbeståndet som helhet. Sådana insatser, vanligen i fiskevårdsområdets regi, 
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omöjliggörs nu av det införda minimimåttet på signalkräftor. Det bör påpekas att även kräftor 

under 10 cm är lokalt konsumtionsbara (man kan bland annat ta hand om de kokta 

kräftstjärtarna, göra fond och kräftsmör). Ett generellt lagstadgat minimimått har ingen som 

helst betydelse för spridningsrisken och ett eventuellt lagbrott är redan befäst i föreskrifterna 

och begås oberoende om den otillåtna hanteringen berör en 9 eller 11 cm signalkräfta. Dylika 

”lager på lager regler” skapar enbart irritation och skickar signaler om att myndigheten inte 

litar på berörda förvaltare och resursinnehavare. Kort och gott saknar ett generellt minimimått 

relevans och förankring i verkligheten. Det ställer bara till oreda och bakbinder förvaltningen 

av en landsbygdsresurs.      

 

I föreskrifterna infördes även bestämmelsen om att signalkräftor inte får flyttas till en annan 

del av en damm, sjö eller ett vattendrag genom definition av flyttning av signalkräfta. Även 

detta är en regel som saknar relevans då kräftorna på egen hand kan förflytta sig inom nämnda 

vattenområden om det saknas vandringshinder. Bestämmelsen försvårar enbart kräftfisket, 

saknar logik och är pedagogiskt omöjlig att förklara.  

 

Sveriges Fiskevattenägareförbund yrkar därför att Havs- och vattenmyndigheten avskaffar 

minimimåttet för fångst av signalkräfta inom hanteringsområdet och modifierar definitionen 

av flyttning av signalkräfta i föreskrifterna så att flyttning blir möjlig till en annan del av en 

damm, sjö eller ett vattendrag förutsatt att det saknas vandringshinder inom nämnda 

vattenområden. 

 

 

   

 

Med vänlig hälsning 

                  

SVERIGES FISKEVATTENÄGAREFÖRBUND 

 

 

 

Thomas Lennartsson 

Förbundsdirektör 

Sveriges fiskevattenägareförbund 

Lilla Böslid  

305 96 Eldsberga 

Tel. 0702-70 83 24 

Epost. thomas.lennartsson@vattenagarna.se 

www.vattenagarna.se  
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