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EU kräver stopp för 
kräftpestspridning
VÄ STSVERIGE

EU kräver en hand-
lingsplan för att stoppa 
fortsatt spridning av sig-
nalkräftor och kräftpest i 
svenska vatten. Hav- och 
vattenmyndigheten har 
ett halvår på sig att pre-
sentera en plan.  

På tisdagen, den 8 augusti, 
var det kräftpremiär - alltså 
enligt gamla tiders regler. 

– Man tog bort fiskebe-
gränsningen på krav av fiske-
vattenägare. Men man förut-
såg kanske inte att intresset 
för sötvattenkräftorna skulle 
avta när premiären försvann, 
säger kräftforskaren Lennart 
Edsman på Sveriges lant-
bruksuniversitet, SLU. 

DET ÄR 57 år sedan man bör-
jade sätta ut signalkräftor i 
svenska vatten.

– Många trodde att den 
skulle växa snabbare och ge 
mer avkastning för fisket, 
konstaterar Edsman.

Men med signalkräftan 
spreds pesten mycket snab-
bare och slog ut massor av 
bestånd av inhemsk flod-
kräfta. Särskilt illa är det just 
nu i Dalsland och Värmland.

– Det har delats ut drygt 4 
000 tillstånd för utsättning 
av signalkräfta genom åren, 
men det har nu varit stopp 
för utsättningstillstånd i 20 
år. Problemet är att många 
planterar ut signalkräfta il-
legalt och det är det som EU 
vill sätta stopp för, säger Len-
nart Edsman.

Men han tillägger att en 
plan för att stoppa illegal 

utsättning inte är detsam-
ma som kräftfiskestopp, 
säljstopp för dessa kräftor 
eller generellt förbud mot 
signalkräftan.

– Det är vanligt att man 
tror det. Men Sverige har 
redan förhandlat med EU-
kommissionen om fortsatt 
fiske och försäljning av sig-
nalkräfta. Men det kan bli 
restriktioner mot både trans-
porter och fiske av levande 
signalkräftor, till landsändar 
i Sverige där den inte redan 
finns lagligt.

– DET ABSOLUT största hotet 
mot den svenska kräftskivan 
är den illegala utsättningar 
av signalkräftor som fort-
sätter att äga rum till nya 
vatten. Bara i Värmland har 
det på 17 år försvunnit 215 av 
drygt 400 flodkräftsbestånd 
på grund av olaglig utsätt-
ning av signalkräfta.

– Då har det ändå rått ett 
utsättningsstopp för signal-
kräfta till nya vatten sedan 
1994. Nu skärper EU tonen 
och vill se åtgärder för att 

förhindras fortsatt utsätt-
ning.

– En sådan hanteringsplan 
ska vi få fram till EU-kom-
missionen senast i februari 
nästa år. Planen ska också 
innebära tillsyn och att od-
ling av signalkräfta inte äger 
rum, säger utredaren Martin 
Karlsson vid Hav- och Vat-
tenmyndigheten.

KRÄFTPESTEN KOM TILL Sve-
rige redan 1907, men sprid-
ningen av utslagningen av 
flodkräftorna ökade drama-
tiskt när signalkräftan intro-
ducerades och sattes ut i stor 
skala på 1970- och 80-talen.    

ULF BLOMGREN
0522-992 39 ub@bohuslaningen.se

Fakta: Signalkräftan
*	Introducerades i stor skala i 
Sverige under 1960 - 70-talen.
*	Finns i ytterligare 22 EU-
länder.
*	Är en av 37 invasiva (främ-
mande) arter som EU vill ha 
stopp på spridningen av. Syftet 
är att skydda den biologiska 
mångfalden i länderna.
*	Klassas som en invasiv främ-
mande art i hela EU, eftersom 
den bär på¨kräftpest.
*	Kan bli upp till 16 cm lång 
och rödbrun färg och likna vår 
inhemska flodkräfta som dock 
är mörkare i färgen.
*	Härstammar ifrån Nordame-
rika.
*	I februari nästa år ska EU-
kommissionen ta ställning till 
en svensk åtgärdsplan med 
syftet att förhindra mer utplan-
tering inom landet.
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Den svenska flodkräftan har 
varit hotad av pest i decen-
nier. Nu kräver EU-kommissi-
onen åtgärder.

Tabascobråk - elev pistol-
hotade lärare i matsal
UDDEVALLA

Läraren bad eleven ställa 
tillbaka tabascoflaskan 
- efteråt ska eleven ha 
hotat läraren med ett 
 pistolliknande föremål. 
Nu döms eleven vid 
Uddevalla tingsrätt.

Det hela ska ha ägt rum i 
en skolmatsal i Västsverige 
i våras. En lärare på skolan 
vittnade under rättegång-
en, som hölls vid Uddevalla 
tingsrätt för några dagar 
sedan, att han skulle ta 
tabasco krydda till sin mat. 

När han såg att tabascon 
inte stod där den ska, utan 
istället vid en elevs bord så 
gick han dit för att säga till 
eleven.

Enligt flera vittnesmål bad 
läraren sedan bestämt att 
den 16-årige eleven skulle 
ställa tillbaka flaskan på den 
plats där tabascon ska stå, så 

att andra i matsalen skulle 
kunna ta del av den. Där-
efter satte sig läraren med 
sina kollegor för att äta.

Tio minuter efter tabasco-
dispyten ska eleven ha kom-
mit fram till lärarens bord. 
Eleven bad då läraren att 
följa med ut ur matsalen. 
I rättegång har läraren be-
rättat att han blev illa till 
mods och gick till matsalens 
 personal för att be dem avisa 
eleven från matsalen.

När läraren till slut läm-
nade matsalen ska eleven ha 
stått utanför och väntat på 
honom. Läraren ska då ha 
frågat eleven om han verkli-
gen vill slåss. 

Enligt läraren ska eleven 
då ha svarat med att öppna 
upp sin jacka och i byxlin-
ningen visat upp ett gult 
föremål med ett handtag 
liknande en revolver.

Eleven själv uppger att lä-
raren kommit fram till ho-
nom och skrikit att han skul-

le ställa tillbaka tabascon.  
Det är däremot så långt  deras 
historia överensstämmer. I 
rättegången berättar eleven 
att läraren sagt att han skulle 
göra allt för att eleven skulle 
återvända till sitt hemland. 
Eleven menar att han därför 
åt upp maten snabbt och 
 sedan lämnade matsalen. 
Han förnekar att han haft 
ett revolverliknande föremål 
i byxlinningen.

Vittnen till händelsen har 
dock berättat att händelse-
förloppet stämmer överens 
med lärarens version av 
händelsen, och tingsrätten 
ser ingen anledning till att 
inte lita på dessa vittnen. Vi-
dare menar tingsrätten att 
föremålet i elevens byxor 
uppenbart visades upp för 
att framkalla en allvarlig 
rädsla och dömer honom till 
ungdomstjänst för olaga hot. 
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Priserna gäller t.o.m 13/8 så långt lagret räcker

Fler erbjudanden:  Annonsblad i butiken eller på www.ica.se/spara

Skuren sallad 
i påse ICA. 125-300 g.  
Flera olika sorter.

4995
/kg

Sprillans ny 
godisavdelning!

148 sorter

 Superklipp
Mums! Lösgodis

Vid köp över 1 kg:

15:-
/st

10:-
2 för

20:-
2 för

Tuggummi  
Extra 
Extra. 29-35 g.

4490
/kg

Flintastek 
ICA. Sverige. Ca 800 g.

4990
/kg

Fläskfilé 
Danish Crown.  
Danmark. Ca 500 g.  
Max 2 köp/hushåll.

129:-
/kg

Rostbiff i skivor
ICA. Sverige. Av nöt.

99:-
/kg

Smaksatt ost 
Boxholm. Ca 350-500 g.

Odengatan 3, Uddevalla 0522-65 39 39 www.ica.se/spara

ÖPPET ALLA DAGAR 7-23

Svensk gruka 
Odlarna.se. Klass 1. 
Max 2 köp/kund.

Ordpris 79:95

20:-
/st

Pizzakit/pizzadeg
Pop bakery. 260-600g

28:-
2 för

30:-
2 för

Orangina/ 
Schweppes
140-150 cl

Chips/rings/
ostbågar
Estrella. 225-275 g.

Chokladkaka
Marabou. 180-200 g.  
Gäller ej Premium.

35:-
2 för


