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Olagligt, korkat och dessutom lönlöst sätta ut signalkräfta i norr

2009-12-18
– Det är otroligt korkat! Dels
utplånar man då det befintliga
flodkräftfisket, och dels är
chansen för att signalkräftan kan
etablera ett bestånd så långt
norrut obefintlig, säger Lennart
Edsman, biolog på Fiskeriverket
och ansvarig för det nationella
åtgärdsprogrammet för
flodkräfta.

Kartan nedan visar kända olagliga
utsättningar av signalkräfta som
upptäckts 2007-2009. Det är 117
stycken och enbart på grund av
dessa har kräftpesten spridit sig
till mer än 800 vatten*.
– De illegala utsättningarna av
signalkräfta är i princip den enda
orsaken till att flodkräftan slås ut
av kräftpest. Om folk kunde sluta

Beräknad etableringsförmåga för ett bestånd signalkräfta som lagligt
planteras ut i söder, någonstans i höjd med Växjö, respektive i mellersta
Sverige, i höjd med Borlänge. Beräkningarna baseras på provfisken från
154 vatten.

bära med sig hinkar och spilla ut
signalkräftor skulle inte kräftpesten spridas, säger Lennart Edsman.
Signalkräftan klarar inte fortplantning i kyla
En ny undersökning som Fiskeriverket gjort tillsammans med Lunds universitet visar dessutom att
signalkräftan inte är lämpad för kalla vatten och långa vintrar. Inte ens 15 procent av de lagliga
utsättningarna i södra Dalarna lyckas. Återfångsten minskar för varje år eftersom kräftorna inte lyckas
fortplanta sig.
– Tretton år efter
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– Det här är sabotage, det blir enorm ekonomisk skada för
fiskerättsägarna. I sjön Stor-Emsen i Värmland investerade
kommunen och fiskerättsägare 1,2 miljoner i ett flodkräftfiske som
kunnat ge en vinst på många gånger insatsen. Allt spolierades av
en enda hink signalkräftor som någon hällde i, säger Lennart
Edsman och berättar att Stor-Emsen är bara ett av många
liknande, eller än värre exempel.
Fortfarande hopp för flodkräfta i norr
Flodkräftan är mer ekonomiskt värdefull, den betingar ett
mångdubbelt högre kilopris på marknaden än signalkräftan.
Flodkräftan är vår inhemska, ursprungliga art och den ger lika stora
fångster i södra Sverige och i norr är det bara flodkräftan som kan
etablera sig.
– I Värmland, Dalsland, Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och
norrut har vi fortfarande bra och produktiva fisken på flodkräfta.
Här har vi tidigare varit förskonade från signalkräftan och
kräftpesten och det finns fortfarande möjlighet att bevara ett rikt
flodkräftfiske, säger Lennart Edsman.
Gotland skyddsområde
På Gotland finns också goda förutsättningar för flodkräfta. Gotland
är sedan 2007 skyddsområde för flodkräfta. De signalkräftor som
planterats ut illgalt har utrotats. Kräftpesten kan inte överleva utan
värddjur, ett par veckor efter att sista signalkräftan
försvunnit är också vattnet fritt från smitta.
* Antalet pestförklarade vatten 2007-2009.
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