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Angående signalkräftan och förordningen om invasiva arter 
 

Sveriges Fiskevattenägareförbund ser med stor oro på förslaget om att införa signalkräftan 

på listan över invasiva arter under Förordningen om förebyggande och hantering av 

introduktion och spridning av invasiva och främmande arter. Signalkräftan är en mycket 

viktig landsbygdsresurs med ett fångstvärde på över 300 miljoner kronor per år. Vi hoppas 

och utgår från att Sverige i genomförandet av förordningen med kraft motsätter sig att 

signalkräftan införs på listan. 

 

4000 legala bestånd 

 

Signalkräftan infördes till Sverige med början år 1959 på initiativ och uppdrag av 

regeringen. Både Fiskeristyrelsen och Domänverket deltog i projektet. Signalkräftan spreds 

sedan med starkt stöd av statliga fiskeritjänstemän. Därefter har signalkräftan etablerat sig 

och finns nu i över 4 000 legala bestånd i Götaland och Svealand, allt från de största sjöarna 

Vänern, Vättern och Hjälmaren till små sjöar och dammar. 

 

I yrkesmässigt fiske i de stora sjöarna omsätter signalkräftan 25 miljoner kronor om året. Det 

sammanlagda fångstvärdet från enskilda fiskevatten uppgår till minst 300 miljoner kronor. 

Många landsbygdsföretag säljer kräftfiskeupplevelser och konsumtionskräftor är en stor 

handelsvara och inkomstkälla för småskaliga landsbygdsföretag. 

 

Tre tunga skäl 

 

För det första är det omöjligt att utrota signalkräftan eller ens minska dess utbredning. 

Enstaka försök har gjorts för att utrota begränsade bestånd, bland annat i kalkbrott på 

Gotland. Efter stora insatser tycks man ha lyckats i några fall, men varje enskild insats 

kräver mycket tid och omfattande användning av gifter. I sjöar kan utrotning betraktas som 

näst intill utsiktslös. 

 

För det andra är signalkräftan en etablerad och värdefull art som i ett helhetsperspektiv inte 

ens är önskvärd att få bort i dagens läge. Den svenska kräftkulturen och traditionen 

förutsätter ett utbud av kräftor som inte kan tillgodoses på annat sätt. 

 

För det tredje, som redan nämnts, är signalkräftan underlag för en omfattande 

landsbygdsnäring som skapar både sysselsättning och ekonomisk bärkraft åt många 

landsbygdsföretag.  
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Sammanfattningsvis vill Sveriges fiskevattenägareförbund att Sverige med kraft arbetar för 

att signalkräftan inte införs på listan under invasiva arter. I andra hand, om arten ändå införs, 

måste Sverige få ett undantag när det gäller signalkräftan 
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