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Världsnaturfonden WWFs yttrande för 2092-19; Remiss gällande föreskrifter för 
hantering av signalkräfta 

 

Sammanfattning av WWFs synpunkter på remissen 

 

• WWF ser mycket positivt på de hanteringsåtgärder som myndigheten föreslår för att ytterligare begränsa 

spridning av signalkräfta och associerad kräftpest. Behovet av ytterligare åtgärder för att värna om den 

akut hotade flodkräftan framgår tydligt av den riskanalys som genomförts av Lunds Universitet.  

 

• WWF anser dock att skyddet av flodkräfta kan stärkas ytterligare genom att: 

- Hanteringsområdet justeras för att bättre reflektera det förslag på skyddszoner, buffertzoner och 

inneslutningszoner som rekommenderas i riskanalysen. Vi föreslår att Uppsala, Gävleborg och Dalarna 

exkluderas från hanteringsområdet eftersom dessa regioner fortfarande har en relativt liten andel 

signalkräfta och har klassats som skyddszoner i riskanalysen.    

- Allmänhetens fiske i Vättern förbjuds. I riskanalysen beskrivs en påtaglig risk för spridning av signalkräfta 

från Vättern. Det uppges vara mycket lätt att få tag på utsättningskräftor speciellt under de helger som 

allmänheten fiskar där. Risken för spridning från yrkesfisket i Vättern bedöms som låg.  WWF noterar att 

myndigheten beaktat detta i sitt förslag genom att begränsa den tid som allmänheten tillåts fiska till tre 

helger. Dock anser vi att allmänhetens fiske av signalkräfta bör förbjudas helt i Vättern, med tanke på den 

påtagliga spridningsrisken. 

- Undantag för förbud av fiske och hantering av okokt signalkräfta utanför hanteringsområdet ses över. 

WWF anser att tidigare beviljade tillstånd för fiske inte är ett godtagbart skäl för att bevilja ett fortsatt 

fiske av signalkräfta utanför hanteringsområdet, även om det lokalt kan finnas täta, fiskbara bestånd av 

signalkräfta. Riskanalysen visar på god kostnadseffektivitet i att begränsa/utrota signalkräfta i samtliga 

delar av landet som ligger utanför hanteringsområdet och därför bör insatser vara inriktade på detta. 

Myndigheten öppnar även upp för att fiske kan tillåtas om det finns vetenskapliga eller särskilda skäl som 

motiverar det. WWF ställer sig frågande till vad som anses som ”särskilda skäl” och är oroade att detta ger 

länsstyrelser för stort tolkningsutrymme. 
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