
Får vem som helst fiska signalkräfta i Värmland?
Nej, endast du som har fiskerätt eller fått fiskerättsägarens tillstånd får fiska signalkräfta inom hanteringsom-
rådet för signalkräfta.

Får jag fiska flodkräftaflodkräfta i Värmland?
Ja, om du är fiskerättsägare eller har fiskerättsägarens tillstånd i den sjö eller vattendrag du ska fiska i.

Var kan jag fiska signalkräfta i Värmland?
Du får fiska signalkräfta om du är fiskerättsägare och har fiskerätt eller har fiskerättsägarens tillstånd samt att 
sjön eller vattendraget ligger inom hanteringsområdet för signalkräfta. 

Vad betyder hanteringsområde för signalkräfta?
Det är det område där det är tillåtet att fiska och hantera levande/okokt signalkräfta, om du är fiskerättsägare 
och har fiskerätt eller har fiskerättsägarens tillstånd.

Hur får jag reda på om jag har fiskerätt?
Det brukar stå på lagfarten till fastigheten du äger, 
annars kan du kontakta Lantmäteriet.

Varför är det fiskeförbud på signalkräfta?
Sverige följer EU-förordningen, Europaparlamentets och rådets förordning om hantering och spridning av
invasiva främmande arter. Det innebär att Sverige inte får tillåta spridning av signalkräfta som är upptagen i
förordningen som invasiv art och bärare av kräftpest. Kräftpesten angriper den inhemska svenska flodkräf-
tan. Blir en sjö eller vattendrag med flodkräfta smittat av kräftpest så dör samtliga flodkräftor. Ett fiske efter
signalkräfta innebär en ökad risk för spridning av både signalkräfta och kräftpest. Därför har ett fiskeförbud
införts för att minska spridningen. Förbudet gäller överallt förutom inom hanteringsområdet och några sjöar 
utanför hanteringsområdet, där risken för spridning bedöms vara mycket låg.

Vanliga frågor
om fiske av 
signalkräfta

Var går gränserna för hanteringsområ-
de för signalkräfta?
Gränsen går vid väg 63 norr ut mot väg 26, väg 26 
norrut (med avvikelse vid sjöarna Lilla och Stora 
Horrsjön som inkluderas) mot väg 245. I Värmlands 
län avgränsas vidare hanteringsområdet norrut av 
delavrinningsområden mot Dalarnas län. Öster om 
denna linje är fiske tillåtet efter signalkräfta om du är 
fiskerättsägare eller har fiskerättsägarens tillstånd. 
Väster om linjen råder fiskeförbud efter signalkräfta 
(undantaget Värmeln, Bråtsjön, Gösjön, Klacksjön, 
Stor-Emsen där fiske är tillåtet med särskilda reg-
ler). En zoombar karta finns på Havs- och vatten-
myndighetens hemsida.

Karta över hanteringsområde för signalkräfta



Efter första juli 2020 har det blivit tillåtet att fiska efter signalkräfta i vissa sjöar 
(Värmeln, Bråtsjön, Gösjön, Klacksjön, Stor Emsen) utanför hanteringsområdet. 
Får allmänheten fiska signalkräfta i dessa sjöar?
Nej, allmänheten får inte fiska signalkräfta i dessa sjöar. Endast den med fiskerätt eller den som har fiskerätt-
sägarens tillstånd har rätt till fiske efter signalkräfta, förutsatt att man har fiskerätt i den sjö man fiskar i, samt
fiskar i det område man har fiskerätten. Fisket får ske under perioden 1 augusti- 15 september. Försäljning 
eller annan överlåtelse av okokt signalkräfta är inte tillåten. Signalkräftan ska kokas på fastighet som direkt 
ansluter till sjön eller på fastighet med fiskerätt i aktuell sjö.

Får alla (allmänheten) fiska signalkräftor i Vänern?
Nej, endast de som har fiskerätt eller fiskerättsinnehavarens tillstånd får fiska signalkräfta på enskilt vatten 
(från land och 300 m ut) i Vänern. Fisket får endast ske där du har din fiskerätt. Den med personlig fiskelicens 
(yrkesfiskare) får fiska signalkräfta i Vänern på allmänt vatten efter särskild dispens från Länsstyrelsen. För 
allt fiske med rörliga redskap t.ex. nät eller burar krävs ett personligt redskapsnummer som fås av Länssty-
relsen.

Jag är inte fiskerättsägare, hur gör jag då för att få fiska signalkräfta?
Det är bara i Vättern som allmänheten får fiska kräftor. I alla andra sjöar och vattendrag måste du vara fiske-
rättsägare eller ha fiskerättsinnehavarens tillstånd.Kräftfiske utan tillstånd på allmänt vatten i Vättern är tillå-
tet från fredag klockan 17.00 till söndag kl. 17.00 under tre på varandra följande helger med start den fjärde 
fredagen i augusti. Du får högst fiska 60 kräftor per person och dygn, det vill säga 120 kräftor per person och 
helg. Mer information om allmänhetens fiske i Vättern finns på Havs- och vattenmyndighetens webbsida.

www.snief.org
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Mer information
Havs- och vattenmyndigheten: Läs mer om 
vilka regler som gäller för fiske efter signalkräf-
ta inom hanteringsområdet på Havs- och vatten-
myndighetens hemsida och föreskrifter om hante-
ring av signalkräfta HVMFS 2019:21. 

www.havochvatten.se/fiskeregler-signalkrafta

www.varmlandsfiske.se

www.lansstyrelsen.se/varmland/djur/fiske

Kontakt
Jenny Monsén
jenny.monsen@lansstyrelsen.se, 010-224 70 00

Detta informationsblad är fram-
taget i Interreg Sverige-Norge 
projekt Svensk-norsk innsats 
for edelkreps/flodkräftor, vars 
mål är att förbättra förhållanden 
för flodkräftor i vattendrag i 
Norge och Sverige. Länsstyrel-
sen Värmland tillsammans med 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
är projektägare.


