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Havs- och Vattenmyndigheten

Remissvar på ”Förslag till ändringar i
föreskrifter för hantering av signalkräfta”
Bakgrund
En EU-förordning (1143/2014) trädde i kraft 2015 med syftet att förebygga,
minimera och mildra effekter av invasiva främmande arter på djur och natur,
människors hälsa och ekonomi. Signalkräfta omfattas av den första
unionsförteckningen som listar invasiva arter som trädde i kraft 3 augusti 2016
(2016/1141) och är därmed en invasiv främmande art inom EU, främst då den
sprider kräftpest som slår ut de inhemska kräftbestånden. I Sverige är den
inhemska flodkräftan rödlistad som Akut hotad, framför allt till följd av
kräftpestspridning och illegala utsättningar av signalkräfta. För arter på
unionsförteckningen krävs åtgärder på unionsnivå för att förhindra att den
etablerar och sprider sig. Signalkräfta är spridd i Europa men det finns länder och
regioner där den ännu inte är etablerad. Signalkräftan har enligt definition i EUförordningen en stor spridning i Sverige. Det är inte kostnadseffektivt, relativt
nyttan, att utrota arten. Förordningen tillåter att arter som definieras ha stor
spridning kan hanteras i förhållande till medlemsstaternas särskilda
omständigheter tex genom fiske. Detta förutsatt att det görs i enlighet med ett
nationellt hanteringsprogram och under förutsättning att signalkräftan inte
introduceras eller sprids till nya vatten. Havs- och Vattenmyndigheten (HaV)
beslutade förra året om ett hanteringsprogram och nya föreskrifter för hantering
av signalkräfta. Dessa trädde i kraft den 1 januari 2020.
Föreliggande remiss gäller förslag till ändringar i föreskrifter för hantering av
signalkräfta för att möjliggöra fiske av signalkräfta i vatten utanför
hanteringsområdet samt en mindre justering av fisket för signalkräfta i Vättern och
föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Vätternvårdsförbundet är en av de
direktställda remissinstanserna och ett remissvar ska vara Havs- och
vattenmyndigheten tillhanda senast den 25 maj 2020.
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Processen inom Vätternvårdsförbundet
Remissen har beretts inom arbetsgruppen ”Kräftgruppen” vars funktion är att
bereda sakfrågor till utskottet Samförvaltning Fiske Vättern. I Kräftgruppen ingår
representanter från Vätternvårdsförbundet, Länsstyrelsen, SLU, Fisketillsyn,
Fiskevattenrättsägarna, yrkesfiskarna och Vätterns Fritidsfiske- och
Fiskevårdsförbund.
Utifrån genomgången inom kräftgruppen har föreliggande förslag på
remissvar skickats ut till berörda organisationer inom Samförvaltningen (14
maj 2020). I detta skede har berörda organisationer inom Samförvaltningen
haft möjlighet att lämna synpunkter och bekräfta om de står bakom förslag
på yttrande eller inte (fram till 21 maj). Det har varit ett önskemål från
Samförvaltning Fiske:s deltagare att det ska framgå om någon organisation är
av avvikande åsikt. Vätterns Fritidsfiske och Fiskevårdsförbund reserverar sig
och har valt att inte stå bakom Samförvaltningens synpunkter i detta
yttrande. För synpunkter som inte tas upp i detta yttrande har berörda
organisationer möjlighet att yttra sig via sina centrala organisationer.
Kommunerna som ingår i Samförvaltningen är Habo, Jönköping och
Karlsborgs kommun. Vätternvårdsförbundets styrelse har fått ta del av
remissvaret.

Synpunkter och ställningstagande
Nedan presenteras synpunkter som Vätternvårdsförbundet bedömt vara
aktuellt för just Vättern att lyfta, i övrigt finns inga synpunkter.
Ändring i lydelse rörande allmänhetens fiske i Vättern.
1. Vissa år är det fem fredagar i augusti istället för fyra fredagar. Med nuvarande
lydelse innebär det att de år det är fem fredagar i augusti istället för fyra
försvinner en helg extra. Med föreslagen lydelse försvinner inte den femte
helgen i augusti de år det inträffar.
Remissynpunkt: Vätternvårdsförbundet styrker förslagen lydelse.
Markerad med ett kryss bekräftar att respektive organisation står bakom synpunkten.
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2. Ny föreslagen lydelse är att under en och samma fiskeresa får inte kräftburar
vittjas på både enskilt och allmänt vatten. Detta för att underlätta för
fisketillsynen av begränsning av antal fångade och behållna kräftor på högst 60
st.
Remissynpunkt: Vätternvårdsförbundet styrker förslagen lydelse. Påtalar
dessutom behovet av att den som fiskar vid kontroll ska kunna visa att man
fiskat på enskilt vatten.
Markerad med ett kryss bekräftar att respektive organisation står bakom synpunkten.
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Jönköping den 25 maj 2020

Annica Magnusson
Ordförande Samförvaltning Fiske
Vätternvårdsförbundet

Malin Setzer
Sakkunnig Fiske
Vätternvårdsförbundet
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