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Er referens 2092-19

Havs- och vattenmyndigheten

Remissyttrande till Havs- och vattenmyndighetens Förslag – Föreskrifter för
hantering av 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
Generellt sett är förslaget välformulerat och har en god avvägning mellan kräftfiskets
betydelse för landsbygdens näringar och skyddet för flodkräftan. Dock anser vi att det i
handlingen tydligare ska framgå hur förslaget harmoniserar med Sveriges
livsmedelsstrategi(prop 2016/17:104) samt Landsbygdspropositionen(SOU 2017:1) och
dess mål: ”En livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete,
boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet” där
hållbar tillväxt, cirkulär och biobaserad ekonomi samt hållbart nyttjande av naturresurser
samt attraktiva livsmiljöer i Sveriges landsbygder särskilt är relevanta i detta ärende.
Vi finner det även av vikt att områden med tillståndsgivna vatten med förekomst av
signalkräfta framöver ska likställas oavsett om de ligger inom eller utom området för
hanteringsprogrammet. Detsamma gäller möjligheten till stödjande utsättning i
tillståndsgivna vatten som behöver vara tillåtet då det dels inte har någon inverkan på
den invasiva artens spridning i landet och dels då det för landsbygdens näringar är av
stort kommersiellt intresse att vid perioder av sviktande fiske kunna genomföra denna
åtgärd. I fall av stödjande utsättning av signalkräfta torde länsstyrelsen i sitt
dispensbeslut även kunna ge dispens avseende kräftornas storlek.
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Beträffande allmänhetens fria fiske av signalkräfta i Vättern anser vi att detta på grund av
spridningsrisken ska upphöra.
Föreslagna ändringar
5 § behöver ändras med innebörden att länsstyrelsen kan ge dispens för flytt av
signalkräfta mellan tillståndsgivna vatten då stödjande utsättning är behövlig.
11 §, bör utgå. I 10 § framgår att endast tillståndspliktigt fiske får ske i Vättern så någon
ytterligare ändring behövs ej.
16 §, ändras till följande lydelse. ”Utanför hanteringsområdet är fiske och övrig hantering av
okokt signalkräfta förbjuden. Oavsiktliga bifångster av signalkräfta får inte återutsättas utan ska
omedelbart avlivas och omhändertas på sådant sätt att spridning av kräftpest förhindras.
Länsstyrelsen ska meddela generella undantag från förbudet i första stycket för fiske och
transport av signalkräfta i vissa vattenområden då fiske sker i vatten där tillstånd tidigare har
givits till utsättning och det finns ett stabilt bestånd av signalkräfta. Länsstyrelsen får även ge
tillstånd då:1. Det finns vetenskapligt skäl att tillåta fiske. 2. Det finns andra särskilda starkt
vägande skäl för att tillåta fiske. Första och andra stycket gäller inte för utrotningsåtgärder som
en länsstyrelse eller i förekommande fall en kommun vidtar med stöd av förordning 2018:1939
om invasiva främmande arter”
19 § behöver antingen förtydligas eller tas bort då den idag blir obegriplig och riskerar att
tolkas olika av landets länsstyrelser.

Vi ansluter oss även till yttrande från Sveriges fiskevattenägareförbund.
Sveriges Jordägareförbund
Göran Falkenberg
Ordförande Vatten- och fiskerättskommittén
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