Ansökan om tillstånd till
utplantering av kräftor
Information
För att plantera ut kräftor i ett
vattenområde krävs tillstånd av länsstyrelsen
enligt förordningen (SFS 1994:1716) om
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.
Tillstånd att utplantera kräftor 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. Hav och
vattenmyndigheten beräknar att cirka 95
procent av det ursprungliga beståndet i
Sverige har försvunnit. Länsstyrelsen tar
därför hänsyn till om flodkräfta finns i
vattenområdet vid prövning av
utplanteringstillstånd för kräftor.

färgämnet melanin. Signalkräftan är då
bärare av kräftpest och kan smitta andra
kräftor. Flodkräftan saknar försvar och dör
om den infekteras av kräftpest. Att
signalkräftan skulle växa snabbare 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
Skåne. Med spridningen av signalkräfta har
kräftpesten permanentats i dem
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.

I Skåne finns många utrotningshotade grodarter. Kräftor 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 vattenområdet.

För mer information kontakta:

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

Beslut om tillstånd meddelas normalt inom
fyra veckor.

Länsstyrelsen tel 010 - 224 10 00.

Vår service

Länsstyrelsen fattar beslut om tillstånd när
vi fått in din fullständiga ansökan. Ansökan
som inte är komplett returneras.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till
Havs- och Vattenmyndigheten.
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utplantering av kräftor
Instruktioner
I ansökan ska kräftart och leverantör anges.
Utplanteringsplatsen ska ritas in på en kopia
av en ekonomisk karta skala 1:10 000 och
bifogas ansökan.

Ansökan skickas till:
Länsstyrelsen Skåne
Fiske
291 86 Kristianstad

Information om
personuppgiftslagen

Länsstyrelsen i Skåne 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 arbetsuppgifter. För info om hur
Länsstyrelsen Skåne behandlar
personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Ansökan om tillstånd till
utplantering av kräftor
Sökande

Namn/Organisation

Kontaktperson

Adress

Postnummer

Telefon dagtid

Personnummer

Ort

E-post

Utplantering avser

Kräftart

Tidpunkt

Antal

Vikt

Ålder

Antal

Ålder

Tidigare tillstånd i samma vatten

Diarienummer

Kräftart

Tidpunkt

Resultat
Vatten

Vattnets namn

Koordinat RT 90 X Koordinat RT 90 Y

Fastighetsbeteckning
Kommun/Kommuner
Stöd till damm

Har du fått stöd till dammen/anläggningen (t ex Miljöstöd / Projektstöd Ja
/ NOLA /NYLA )
Om ja vilket stöd och år

Nej

Ja

Nej

Är fiskerättsägarna underrättade om att utplantering ska ske
Karta skall bifogas med utplanteringsvattnet utmärkt
Vattnets nuvarande bestånd av kräftor och fisk

Flodkräfta

Signalkräfta

Fisk

Beskriv syftet med utplantering

Leverantör av utplanteringsmaterial

Namn
Adress

Postnummer

Telefon

Fax

Ort

E-post

Vatten varifrån utplanteringsmaterialet ska tas

Vattnets namn

Koordinat RT 90 X

Koordinat RT 90 Y

Kommun/kommuner
Transportör

Namn

Telefon

Övriga upplysningar

Underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande

Namnunderskrift

Postadress

Besöksadress

Telefon / Fax

E-post och webb

Sociala medier

205 15 Malmö

Södergatan 5

291 86 Kristianstad

Ö Boulevarden 62 A

010-224 10 00 vx

skane@lansstyrelsen.se

Facebook: lansstyrelsenskane

010-224 11 00

www.lansstyrelsen.se/skane

Twitter: @lstskane

