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Kräftan och kräftfisket
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• Nationell tradition, viktig landsbygdsresurs och för 
yrkesfisket

• Kräftpesten – flodkräfta – försämrat fiske

• Import från Nordamerika 1969 

• Ökad spridning av kräftpest 

• Åtgärder för att förhindra spridningen av signalkräftan 
och kräftpesten



Lagliga utsättningar av signalkräftan
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…men det är framförallt illegala utsättningar har spridit 

signalkräftan och kräftpesten



Förekomster av signalkräfta 

och flodkräfta 
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• Antalet flodkräftlokaler i Sverige 

har under 1900-talet reducerats 

med ca 98%. 

• Antalet lokaler är idag 

uppskattningsvis färre än 1000. I 

början av 1900-talet fanns  det 

över 30 tusen lokaler.

• Flodkräfta är idag bedömd som 

Akut hotad (VU).

signalkräfta flodkräfta



Reglering och åtgärder för att hindra 

spridning av kräftpest

• Utsättningsstopp för signalkräfta till nya vatten 

sedan 1994

• Nationellt åtgärdsprogram för bevarande av 

flodkräftan och flodkräftfisket sedan 1998

• Nationellt rådgivande grupp för insjökräftor

• Import/införselstopp av levande kräftor från 

sedan 2003

• Möjlighet för länsstyrelsen att bilda speciella 

skyddsområden för flodkräfta och besluta om 

kräftpestdrabbat område sedan 2005



2019-11-25 6

EU-listad som en invasiv främmande art 

• Unionsgemensamma åtgärder i syfte att förebygga, minimera 

och mildra effekterna av invasiva främmande arter på djur och 

natur, människors hälsa och ekonomi.

• Förbud mot att bl.a. hålla, tillåta sig reproducera sig, sätta ut i 

naturen, användas

• Krav att utrota arter – men undantag, bl.a. för arter med stor 

spridning
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Arter med stor spridning

Medlemsländerna får hantera arter med stor spridning på ett sätt 

som är lämpligt i förhållande till landets särskilda omständigheter, 

t.ex. genom fiske, jakt fångst eller någon annan typ av skörd för 

förbrukning, förutsatt att aktiviteterna utförs inom ramen för ett 

nationellt hanteringsprogram. 

Hanteringsåtgärder:

• Utrota

• Populationsbegränsa

• Innesluta



Fortsatt möjlighet att fiska 
– process för framtagande av hanteringsåtgärder
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Remiss 
16 aug-20 sept. 2019Remiss jan-april 2018Framtagande 2017 Beslut i dec. 2019

Bl.a. behov av 

bemyndigande

Hemställan till 

regeringskansliet 

juni 2018

Ny nationell förordning för 

invasiva främmande arter

1 jan. 2019



Hanteringsområde för signalkräfta
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• Möjlighet att fiska i ett område där arten har stor spridning.

• Minimera risken för att signalkräftan sprids.

• Möjlighet att bilda skyddsområden för flodkräfta och kräftpestsmitta.



Hanteringsområde för signalkräfta
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Utanför hanteringsområdet 

• generellt förbud mot att fiska och hantera okokt 
signalkräfta

Inom hanteringsområdet 

• fiske och hantering får ske förutsatt att 
signalkräfta inte sprids.

• försäljning och annan överlåtelse av okokt 
signalkräfta endast av näringsverksamma

• biosäker transport till kokningsanläggningar

• generellt minimimått



Vättern och allmänhetens fiske

• Allmänhetens fiske 

• antal helger

• fångstbegränsning per fiskare och dygn
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Hur kan vi hjälpas åt…
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• Tillsammans sprida information om 
risker och regler

• Tillsammans med länsstyrelserna bilda 
skyddsområde för flodkräfta

…fortsatt kräftfiske och bevarande av 
flodkräftan 


