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Kom ihåg att bifoga karta där vattnet är
utmärkt.

Skicka ansökan till
Länsstyrelsen Gävleborg
gavleborg@lansstyrelsen.se

Ansökan om tillstånd för fiske på signalkräfta utanför
hanteringsområdet
Information
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Havs- och vattenmyndigheten har infört
ett så kallat hanteringsområde för signalkräftor i Sverige för att minimera spridning
av arten. I hanteringsområdet får signalkräfta fiskas och hanteras okokt. Området
omfattar Vänern och Dalälven och söder
ut. Öland och Gotland, liksom flera vatten
inom hanteringsområdet är skyddsområde
för flodkräfta. Här får signalkräfta inte fiskas eller hanteras.
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Norra Bohuslän, Värmland och Dalsland,
liksom hela Sverige norröver ligger utanför
~
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hanteringsområdet. Som huvudregel får
signalkräfta inte fiskas eller hanteras okokt
utanför hanteringsområdet. I vatten där
tillstånd tidigare har givits till utsättning och det finns ett fiskbart bestånd av signalkräfta kan fiske tillåtas utanför hanteringsområdet enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:21) om hantering av signalkräfta. Fiske kan
även tillåtas om det finns andra starkt vägande skäl.
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Ansökan om möjlighet till fortsatt fiske efter signalkräfta i ett vatten utanför hanteringsområdet ska skickas till länsstyrelsen senast den 6 mars 2020. Länsstyrelsen
gör en bedömning av ansökan och överlämnar denna med eget yttrande till Havsoch vattenmyndigheten.
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Ansökan om tillstånd för fiske på signalkräfta utanför
hanteringsområdet
Sökandens uppgifter
Namn på sökande/organisation/fiskevårdsområdesförening

Om kräftfisket arrenderas, ange namn på fiskevattenägaren/-arna
Kontaktperson

Adress

Postnummer & ort

Telefon dagtid

E-postadress

Uppgifter om vattnet
Vattnets namn

Koordinat RT 90 X Y

Förteckning ingående fastighetsbeteckningar

Kommun/kommuner

Län

Uppgifter om signalkräftan i berört vatten
Beviljade tillstånd för utsättning/-ar av signalkräfta (Länsstyrelsens diarienummer)

Tidpunkt för första utsättning

Beskriv beståndets utveckling och nuvarande beståndsstatus

Har det tidigare funnits flodkräfta i sjön. Om ja, när försvann den

Kan signalkräftan sprida sig naturligt från vattnet

Om nej, vilka hinder finns för att förhindra spridning

Uppgifter om fisket på signalkräfta
Beskriv fisket av signalkräfta i vattnet

Beskriv fiskereglerna och tidpunkt för fisket

Om fiske upplåtes till allmänheten, beskriv med vilka regler

Beskriv kort nuvarande bestånd av fisk och fiske

Beskriv friluftsliv och annat nyttjande av vattnet

Beskriv de åtgärder som vidtas för att minimera spridning av signalkräfta och kräftpest

Övriga upplysningar
Är övriga fiskevattenägare underrättade om ansökan till undantag för fiske av signalkräfta?

