Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern 2017-2022

Signalkräfta
MÅL FÖR ARTEN: Arten har ett värde som nyttjanderesurs.

Beståndet bör beskattas hårt men hållbart (maximal hållbar
avkastning eftersträvas), så länge det inte äventyrar ekosystemets höga värden (arter och
habitat).
BESTÅNDSSTATUS

Beståndsstatus för signalkräfta bedöms som god. Fångsterna steg fram till 2008 med kraftigt
ökad redskapsinsats för att därefter minska. Sedan 2013 har fångsterna varit relativt stabila
(Figur 16). Signalkräfta utgör ingen ursprunglig art i Vättern. Återfinns i dagsläget runt hela
Vättern där det finns lämpliga förhållanden. Den ekonomiskt värdefullaste arten i Vättern
sett till flertalet kategorier av nyttjare (yrkesfiskare, fiskerättsägare och fritidsfiskare med
mängdfångade redskap).
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Från och med 3 augusti 2016 är
signalkräftan upptagen på listan kopplad
till EU:s
förordning om invasiva, främmande arter.
Sverige har fram till den 3 februari 2018 på
sig att ta fram ett hanteringsprogram för
signalkräftan i Sverige. För arter med stor
spridning finns inget krav på utrotning.
Hanteringsprogrammet kommer fokusera
på hur man ska förhindra ytterligare
spridning av signalkräfta som
kräftpestbärare och kan medföra
förändringar i förvaltningen av Vätterns
signalkräftbestånd.

Figur 1. Totala fångster av signalkräfta (ton)
från yrkesfisket 1990-2015.

UTTAG OCH UTTAGSPOTENTIAL:
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Figur 2. TV: Fördelning mellan fångst av signalkräfta från yrkesfisket respektive fritidsfisket 2000, 2003, 2010
och 2015. TH: Uttaget (ton) från yrkesfisket och fritidsfisket för signalkräfta 2000-2015.
Uttagspotentialen för signalkräfta bedömd av SLU, kategorierna yrkesfisket och fritidsfisket. Den slutliga bedömningen
är att det totala uttaget från fisket inte bör öka i förhållande till 2015 års nivåer.

SLU

Yrkesfisket

Fritidsfisket

Slutlig bedömning









DELMÅL, INDIKATOR OCH MÅLTAL
TYP AV
DELMÅL

DELMÅL

INDIKATOR

Stabil beståndsstorlek

1, 3, 13

Vara en nyttjanderesurs som ska beskattas
Minimera spridning till andra vatten

13
24

INDIKATORER

MÅLTAL

1

Fångst (N/kg) per ansträngning i provfisken

I nivå med jämförelseperioden

3

Storleksstruktur i provfisken/fisket

I nivå med jämförelseperioden

13

Fångst (N/kg) per ansträngning i fisket

I nivå med jämförelseperioden

Antal informerade personer

Nå minst 75% av berörda intressenter med
information om nya regler rörande signalkräfta
som effekt av EU:s förordning om invasiva
främmande arter

24

ÅTGÄRDSBEHOV: Utreda signalkräftans effekter på Vätterns ekosystem. Minimera spridning av

signalkräfta, förslag i den kommande hanteringsplanen ska beaktas i framtida
åtgärdsarbete.
Vill du ta del av hela förvaltningsplanen hittar du denna via följande länk!

