
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Information 
 
För att plantera ut kräftor i ett vattenområde 
krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt förord-
ningen (SFS 1994:1716) om fisket, vatten-
bruket och fiskerinäringen.  
 
Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för 
bestämmelser som reglerar tillstånd att sätta ut 
flodkräfta i naturen. Se Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter om att sätta ut 
eller flytta fisk i naturen (HVMFS 2021:7). 
 
Tillstånd att utplantera flodkräftor gäller i ett år 
och för den mängd kräftor som står i beslutet. 
Utplanteringen behöver inte ske vid ett tillfälle 
utan kan delas upp i omgångar.  
 
Det finns två arter av kräftor i Sverige: den 
inhemska flodkräftan och den importerade 
signalkräftan. Flodkräftan är utrotningshotad 
och listad som sårbar (VU) i rödlistan för 
hotade arter. Man beräknar att cirka 95 procent 
av det ursprungliga beståndet i Sverige har för-
svunnit. Gotland har förutsättningar att bevara 
flodkräftan och signalkräfta får ej planteras ut i 
länet. Länsstyrelsen ger därför endast tillstånd 
till utplantering av flodkräfta som hämtas från 
gotländska bestånd och från odlare som är 
anslutna till Jordbruksverkets 
vattenbruksregister och omfattas av 
hälsotillsyn.  
 
Flodkräftor äter groddjur och påverkar därför 
förekomsten av grodor i vatten. Vid prövning 
av din ansökan tar därför Länsstyrelsen hänsyn 
till om utrotningshotad grodart finns i vatten-
området. 
 

Utplanteringstillstånd till flodkräfta ges om det 
inte finns utrotningshotad grodart i området. 
Utplanteringstillstånd till signalkräfta ges 
aldrig.  
 
Varför inte signalkräfta? 
Felaktigt har signalkräftan lyfts fram som en 
snabbväxande kräfta som är resistent mot 
kräftpest. Även signalkräftan kan drabbas av 
kräftpest under stressande förhållanden. Men 
signalkräftan kan kapsla in pesten i färgämnet  
melanin. Signalkräftan är då bärare av kräft-
pest och kan smitta andra kräftor. Flodkräftan 
saknar försvar och dör om den infekteras av 
kräftpest. Att signalkräftan skulle växa snabb-
are än flodkräftan stämmer bara till viss del. 
Skillnaden mellan signal- och flodkräftor är 
marginell om arterna föds upp under likvärdiga 
förhållanden. Det som styr hur snabbt kräftor 
växer är tillgången på gömslen och mat. 
 
Signalkräftan har fått snabb spridning i 
Sverige. Med spridningen av signalkräfta har 
kräftpesten permanentats i de vattenområden 
där signalkräftan har planterats ut. I de få 
vattenområden där signalkräfta och flodkräfta 
lever sida vid sida tränger signalkräftan med 
tiden undan flodkräftan. Det är därför viktigt 
att signalkräfta inte planteras ut i områden som 
fortfarande har flodkräfta. 
 
 
Gotland skyddsområde för 
flodkräfta 
Flodkräftan är hotad i hela sitt 
utbredningsområde. Hoten är bland annat 
försämringar i miljön, men framförallt 
kräftpesten som är dödlig för europeiska 
kräftor. Den från Amerika införda 
signalkräftan bär i regel på svampen och 
spridning av signalkräfta genom olagliga 
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utsättningar hotar kvarvarande 
flodkräftbestånd. 
 
Gotland har bland de bästa förutsättningarna i 
Europa att bevara flodkräftan. År 2007 beslöt 
Länsstyrelsen att inrätta hela Gotlands län som 
skyddsområde för flodkräfta och därmed stärka 
skyddet. Inom skyddsområdet är det förbjudet 
att 

1. saluhålla, sälja, köpa eller 
transportera okokta kräftor som 
inte härrör från området 

2. i områdets sötvatten använda fisk 
som betesfisk om den har fångats 
i sötvatten utanför området,  

3. i områdets sötvatten utan 
föregående desinfektering 
använda fiskeredskap, båtar, 
maskiner och andra föremål som 
har använts i sötvatten utanför 
skyddsområdet och  

4. utplantera signalkräfta 
 
Gotland var det första skyddsområdet för 
flodkräfta i Sverige och genom att omfatta hela 
länet också det största. 
 
 
 

För mer information kontakta: 
Peter Landergren 010-223 92 56  
e-post peter.landergren@lansstyrelsen.se 
eller  
Andreas Pettersson 010- 223 93 18 
e-post andreas.pettersson@lansstyrelsen.se 
 
Vår service 
 
Peter Landergren och Andreas Pettersson är 
ansvariga handläggare på Länsstyrelsen i 
Gotlands län och förklarar gärna eventuella 
oklarheter per telefon eller e-post. 
 
Länsstyrelsen fattar beslut om tillstånd när vi 
fått in din fullständiga ansökan. Ansökan som 
inte är komplett returneras.  
 
Beslut om tillstånd meddelas normalt inom 
fyra veckor. För att vi ska kunna hålla vår 
handläggningstid vill vi att du lämnar in en 
fullständig ansökan med nödvändig bilaga. 
 
Länsstyrelsens beslut kan överklagas till  
Havs- och Vattenmyndigheten.
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Instruktioner 
 
I ansökan ska leverantör anges. 
Leverantören ska vara ansluten till 
Jordbruksverkets vattenbruksregister. Uppfylls 
inte detta krav får fisk eller flodkräftor inte 
sättas ut eller flyttas till andra vatten. 
 
Utplanteringsplatsen ska ritas in på en kopia av 
en ekonomisk karta skala 1:10 000 och bifogas 
ansökan. 
 
Ansökan skickas till: 
Länsstyrelsen i Gotlands län 
Miljö- och vattenenheten/Fiske 
621 85 VISBY 
 

Information om  
personuppgiftslagen 
Länsstyrelsen i Gotlands län registrerar och  
behandlar de personuppgifter som du lämnar 
till oss för att vi ska kunna hantera din ansökan 
på ett smidigt sätt och fullgöra våra arbets-
uppgifter. Vi behandlar personuppgifterna 
enligt bestämmelserna i personuppgiftslagen 
(SFS 1998:204). Syftet med lagen är att 
skydda människor mot att deras personliga 
integritet kränks genom felaktig behandling av 
personuppgifter. Du har rätt att efter skriftlig 
ansökan få besked om hur dina 
personuppgifter behandlats. Upptäcker du 
felaktigheter är vi skyldiga att på din begäran 
rätta uppgifterna. 
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Sökande  

Namn/Organisation 
 

Kontaktperson  
 

Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

Telefon dagtid 
 

Fax 
 

E-post 
 

 
Utplantering avser 

Kräftart  
 

Tidpunkt 
 

Antal 
 

Vikt Ålder 

 
Tidigare tillstånd i samma vatten 

Diarienummer 
 

Kräftart 
 

Tidpunkt Antal 
 

Ålder 

Resultat 

 
Vatten  

Vattnets namn 
 

Sjönummer 
 
 

Vattensystem enligt SMHI 
 
 

Fastighetsbeteckning 
 

Kommun/Kommuner  

 
Är fiskerättsägarna underrättade om att utplantering ska ske?      
 
Vattnets nuvarande bestånd av kräftor och fisk  

Flodkräfta 
 

Signalkräfta 
 

Fisk 
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Beskriv syftet med utplantering 

 
 
 

 

 

 
Leverantör av utplanteringsmaterial  

Namn 

Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 
 

Telefon  
 

Fax 
 

E-post 
 

 
Vatten varifrån utplanteringsmaterialet ska tas 

Vattnets namn 
 

Vattensystem enligt SMHI 
 

Kommun eller kommuner 
 

 
Transportör  

Namn 
 

Telefon 
 

 
Övriga upplysningar 

 

 

 
 

 
Underskrift 

Ort och datum 
 

Namnförtydligande 

Namnunderskrift 
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