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Havs- och vattenmyndigheten

Remissyttrande till Havs- och vattenmyndighetens Förslag – Hanteringsprogram
för signalkräfta
Sveriges Jordägareförbund (härefter förbundet) representerar de 500 största privata
jordegendomarna i Sverige. Förbundets medlemmar skapar nytta för människor och
miljö genom ett långsiktigt förvaltande av förnyelsebara naturresurser. Vi erbjuder ett
helhetsperspektiv på modernt landsbygdsföretagande eftersom våra medlemmar ofta
bedriver lant-, skogs- och vattenbruk i större skala på samma fastighet. Genom stärkt
landsbygdsföretagande och äganderätt vill vi utveckla näringslivet på den svenska
landsbygden.
Allmänt
Hanteringsåtgärder ska baserars på en kostnads-/nyttoanalys där åtgärdernas
kostnadseffektivitet ska styra prioriteringen. När det gäller begränsning av
stödutsättning av signalkräfta i vatten med befintlig population så uppnår den inget
ifråga om minskning av spridningsrisken men däremot får den stor ekonomisk effekt på
möjligheten att fortsatt bruka den resurs som fiske på signalkräftan idag utgör. Därför
borde det även fortsättningsvis vara möjligt och tillåtet med stödjande utsättning av
signalkräfta. Således bör dagens system med ansökan och tillstånd från Länsstyrelsen
fortsatt få praktiseras. Genom denna relativt enkla administrativa åtgärd torde kravet på
kontroll vara tillgodosett och möjligheten till fortsatt vattenbruk på signalkräftan säkras.
Vi hänvisar här till förordningen, nr 1143/2014, där det i art 19 punkt 2 sägs:
”Kommersiell användning av redan etablerade invasiva främmande arter kan tillfälligt
tillåtas inom ramen för hanteringsåtgärder….om det är synnerligen motiverat och
förutsatt att alla lämpliga kontroller har gjorts i syfte att undvika ytterligare spridning”.
I handlingen sägs att det endast skulle vara illegala bestånd av signalkräfta som finns
norr om Dalälven. Detta är felaktigt och bör korrigeras. Följaktligen ska dessa legitima
bestånd fortsatt kunna förvaltas på samma sätt som övriga legitima signalkräftsbestånd
söder om Dalälven. Den praktiska lösningen av detta lämnar vi till myndigheten att
utforma.
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Under rubriken ”Ekosystemtjänster” sägs: ”I de flesta vatten där flodkräfta ersatts med
signalkräftan är fisket sämre idag jämfört med när man fiskade på den inhemsta arten.”
Det är ett alltför generellt och svepande uttalande som inte stämmer med de
erfarenheter som förbundets medlemmar har. Signalkräftan utgör en betydande resurs i
landsbygdens näringar samt som livsmedel. I detta stycke sägs även: ”Fisketurismen
kopplad till kräftor i Sverige är stor, men det är svårt att avgöra hur stor påverkan
signalkräftan har på den typen av fiske, eftersom fisket av kräftarterna sker på samma
sätt.” Signalkräftan har en avgörande betydelse för fisketurismen vilken vore helt
marginaliserad om inte inplantering skett.
Stycket ”Ekonomi” behöver förtydligas så att det framkommer att inplanteringen av
signalkräftan har varit ett väsentligt ekonomiskt tillskott för landsbygdens näringar och
såväl fångst för avsalu som turism och härlighetsvärden. Vikten av livskraftiga bestånd
av signalkräftan är svår att överskatta när det gäller landsbygdens attraktivitet.
Möjlighet till kräftfiske har en tydligt positiv effekt när en fastighets marknadsvärde och
efterfrågan ska värderas. Signalkräftan har även ett stort värde genom möjligheten till
ekonomiskt kompletterande verksamheter för landsbygdsföretag samt resurs som högt
värderat livsmedel med högt förädlingsvärde.
Länsstyrelsernas framtagande av förvaltningsplan för flodkräfta ska ske i samverkan
med berörda fiskevattenägare. Områden med legitima bestånd av signalkräfta ska ej
kunna komma ifråga för utpekande som skyddsområde eller förklaras som
kräftpestsmittat.
Slutligen kan förbundet instämma i att fisket och nyttjandet av signalkräftan är viktigt
för Sverige då signalkräftan har ersatt fisket på den inhemska flodkräftan. Med ovan
anförda synpunkter skulle ett fortsatt brukande av denna för landsbygden viktiga resurs
kunna säkerställas och signalkräftans stora kulturella, ekonomiska och rekreativa
värden långsiktigt utvecklas i enlighet såväl med Sveriges livsmedelsstrategi som den
nyligen presenterade Landsbygdspropositionen med målet ”En livskraftig landsbygd
med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete boende och välfärd som leder till en
långsiktigt hållbar utveckling i hela landet”. Detta mål skulle konkret manifesteras om
förbundets föreslagna förbättringsförslag beaktas. Propositionens alla tre delmål,
hållbar tillväxt, cirkulär och biobaserad ekonomi och hållbart utnyttjande av
naturresurser samt attraktiva livsmiljöer i Sveriges landsbygder, skulle på så sätt få
konkret tillämpning.
Vi ansluter oss även till yttrande från Sveriges fiskevattenägareförbund.
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