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  SYNPUNKTER 

2016-11-22 

 

Havs- och vattenmyndigheten 

att. Sofia Brockmark 
     

 

Synpunkter åtgärdsprogram för flodkräfta  
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund vill framför några synpunkter på liggande förslag till 

åtgärdsprogram för flodkräfta.  

 

Allmänt 
 

Sveriges fiskevattenägareförbund ställer sig självfallet bakom ett åtgärdsprogram och kan 

även fortsättningsvis hjälpa till i arbetet med att bevara och utveckla landets kvarvarande 

flodkräftabestånd och potentiella vatten för flodkräfta. Emellertid ställer vi oss inte bakom 

åtgärdsprogrammets inledande skrivningar om att listningen av signalkräfta under EU:s 

förordning kommer att få konsekvenser som är till flodkräftans fördel. I sakens natur ligger 

också att svenska staten aldrig önskat en listning av signalkräfta. En EU-förordning om 

invasiva främmande arter kan aldrig någonsin rädda flodkräftan. Illegala och brottsliga 

utplanteringar av signalkräftor, som redan idag är förbjudna i svensk lag, upphör inte bara 

för att EU har upprättat en artlista. Förordningen får inte bli en förevändning för att försvåra 

och begränsa fiske och handel med signalkräftor. Sveriges fiskevattenägareförbund anser att 

kraftsamlingen för att skydda flodkräftan måste riktas på information och efterlevnad av 

befintliga regler, samt en översyn av det allmänna fisket i Vättern. I övrigt förutsätter vi att 

fiske, förvaltning, handel och konsumtion av de båda svenska kräftarterna får fortsätta som 

hittills till gagn för landsbygden och dess företagare. 

 

Information och rådgivning  
    

Vår uppfattning är att informationsmaterial, kampanjer och pressmeddelanden skulle vinna 

mycket på att ge en mer nyanserad och sann beskrivning av båda våra svenska kräftarter. 

Mycket fokus läggs idag enbart på hotet mot flodkräftan och det är mycket sällan medierna 

förmedlar korrekt historiebeskrivning kring kräftpesten, signalkräftan, dess viktiga betydelse 

för ett stort antal landsbygdsföretag och statens aktiva roll vid införseln av signalkräftan till 

Sverige. Bilden i media blir vanligen mycket ensidigt svartmålande av signalkräfta trots att 

den är en stor resurs för landsbygdens befolkning och företag. Det är inte bra. 
 

Vi ställer oss något frågande till informationsinsatsen riktad information till fiskerättsägare 

och särskilt att fiskerättsägare framställs som en särskilt viktig målgrupp. Denna slutsats var 

kanske relevant för 20 – 30 år sedan då staten uppmuntrade och beviljade utsättningstillstånd 

för signalkräfta även om sparsamma flodkräftabestånd fanns kvar i berörda vatten. Idag vill 

vi påstå att flertalet fiskerättsägare är mycket medvetna och har goda kunskaper om 

förutsättningarna för båda våra kräftarter, hur dessa förvaltas, för- och nackdelar med 

respektive art och vad illegala utsättningar kan få för konsekvenser. Det är nämligen 
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fiskerättsägarna själva som drabbas vid illegala utsättningar av signalkräfta i befintliga 

flodkräftsvatten. Fokus måste istället riktas mot allmänheten där okunskapen fortfarande är 

stor på många håll. Här utgör allmänhetens fria kräftfiske i Vättern det absolut största 

problemet och det är mot denna målgrupp informationen framförallt ska riktas. Det fria 

fisket har på många sätt urartat och det är från Vättern man kan härleda många av de olagliga 

utsättningar av signalkräfta som idag hotar värdefulla flodkräftsbestånd. Denna åsikt delas 

av SLU:s kräftforskare. 
 

Sveriges fiskevattenägareförbund förmedlar sedan lång tid tillbaka information och 

vägledning om våra svenska kräftarter och hur dessa förvaltas, bevaras och utvecklas på 

bästa sätt. Under 2015 producerade vi i samverkan med SLU exempelvis en ny kunskapsbok 

om både flodkräfta och signalkräfta – Bekräfta dina vatten. Kräftförvaltning ges 

kontinuerligt mycket utrymme i vår tidskrift Våra Fiskevatten och i digital 

medlemsinformation. Inom åtgärdsområdet information och rådgivning anser vi därför att 

programmet har mycket att vinna på att aktivt samverka med Sveriges fiskevattenägare-

förbund vid produktion av informationsmaterial och i övriga redovisade insatser. 

 

Förhindrande av illegal verksamhet 
    

Under åtgärder plan vid pestutbrott/illegal utsättning är det bra med följande tillägg: direkt 

till berörda fiskevårdsområdesföreningar och övriga förvaltare av enskilda fiskevatten. 

Fiskevatten förvaltas även av samfällighetsföreningar, större enskilda fiskerättsägare, bolag 

m.m. 

 

Omprövning av gällande bestämmelser 
    

Det står att transport och försäljning av levande signalkräftor bör begränsas i delar av landet. 

Vår uppfattning är att sådana begränsningar i så fall främst ska riktas mot allmänhetens fria 

kräftfiske i Vättern. Den absolut bästa åtgärden för flodkräftans bevarande är helt enkelt att 

stoppa allmänhetens fria kräftfiske i Vättern. Staten har förvaltningsansvaret här och fullt 

handlingsutrymme i frågan. 

 

Direkta populationsförstärkande åtgärder 
    

Vi anser att hela kostnaden, och inte bara ”åtminstone en del av kostnaden”, för 

återetablering av flodkräfta ska finansieras med allmänna medel. Återintroduktion av 

flodkräfta är ett riskfyllt projekt och fullständig finansiering behövs i många fall för att 

motivera fiskerättsägarna att satsa på detta. 
 

 

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  

mailto:thomas.lennartsson@vattenagarna.se
http://www.vattenagarna.se/
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Om Sveriges Fiskevattenägareförbund 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund är rikstäckande intresseorganisation för landets ägare och förvaltare av 

enskilda fiskevatten. Vår värdegrund är att ägandet är den bästa förutsättningen för att den begränsade 

resursen fiskevatten ska nyttjas uthålligt men där ägandet också innebär ett tydligt ansvar. Vi arbetar för en 

stark äganderätt, för ett ansvarsfullt och engagerat ägande och för att resursen fiskevatten skall öka i värde. 

Vår kärnverksamhet är näringspolitisk bevakning, service och rådgivning till våra medlemmar. 


