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Fastställande av åtgärdsprogram för 
Flodkräfta (Astacus astacus)

Beslut
Fiskeriverket och Naturvårdsverket beslutar att fastställa bifogade åtgärdsprogram för flodkräfta. Programmet skall styra 
insatserna för artens bevarande under åren 1998 - 2000 varefter programmet skall omprövas.

Fiskeriverket och Naturvårdsverket har bland annat i respektive verks aktionsplan för biologisk mångfald åtagit sig att 
fastställa åtgärdsprogram för bevarande av hotade akvatiska organismer och deras livsmiljöer. Verken har därför beslutat 
att tillsammans utarbeta en serie åtgärdsprogram för att bevara sådana arter och deras miljöer. I åtgärdsprogrammen skall 
redovisas artens status, utbredning, ekologi och hotfaktorer samt nödvändiga åtgärder för artens bevarande.

Flodkräftan är hotad inom hela sitt naturliga utbredningsområde i norra Europa. Det största hotet är kräftpesten, som 
när den når ett vattenområde, tar död på hela beståndet. Andra allvarliga hot är försurning och övergödning. Försök med 
att återintroducera flodkräfta i pestdrabbade vatten, eller områden som försurats, har oftast misslyckats. Det har i andra fall 
tagit mycket lång tid innan bestånden återhämtat sig. Trots att arten för närvarande tillhör hotkategorin “hänsynskrävande” 
är det med hänsyn tagit till ovanstående av största vikt att detta åtgärdsprogram genomförs. 

Göteborg den 18 juni 1998  Stockholm den 18 juni 1998

För Fiskeriverket   För Naturvårdsverket

Per Wramner   Rolf  Annerberg
Generaldirektör   Generaldirektör
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Åtgärdsprogram för bevarande av

Flodkräfta
Astacus astacus L.

Hotkategori: HÄNSYNSKRÄVANDE

Förslag till program har utarbetats av Björn Söderbäck och Lennart Edsman, Fiskeriverket, Sötvattenslaboratoriet.
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Systematik och artbeskrivning

Flodkräftan, Astacus astacus (L.), är det enda sötvattenslevande tiofotade kräftdjuret (Decapoda) som förekommer 
naturligt i Sverige. Av de mer än 500 arter av sötvattenskräftor som finns i världen förekommer bara fem arter 
naturligt i Europa. Samtliga dessa tillhör familjen Astacidae och de uppdelas på två släkten, dels Astacus med tre 
tillhörande arter och dels Austropotamobius med två arter. Flodkräftan kan i sällsynta fall bli ända upp till 19 cm 

lång och den kan i Sverige endast förväxlas med den introducerade signalkräftan. Flodkräftan har vid en jämförelse ett 
något mörkare skal med vårtor och utskott och den har, i skåran på vardera sidan av huvudskölden, en karakteristisk tagg 
som signalkräftan helt saknar. Signalkräftan har proportionellt sett större klor med en rödare undersida än flodkräftan och 
har ofta en vit fläck i “tumvecket” på klorna.

Geografisk utbredning

Flodkräftans ursprungliga utbredningsområde omfattade hela Nord- och Centraleuropa utom Storbritannien. 
Inga fossila fynd av arten har gjorts i Sverige, men det mesta talar ändå för att den har invandrat till Skandinavien 
på naturlig väg under Ancylustiden (9500-8000 f  Kr). Flodkräftan bör därför betraktas som en ursprunglig art 
i vår fauna. Kräftor har en dålig förmåga att sprida sig mellan olika vattensystem. De svenska vattendragens 

huvudsakligen öst-västliga riktning har därför, tillsammans med klimatet, begränsat flodkräftans naturliga utbredning 
till landets södra delar. Gränsen för utbredningen gick ursprungligen genom mellersta Värmland, sydöstra Dalarna 
och södra Hälsingland. Inom detta område var dock förekomsten sparsam i många vattensystem som mynnar direkt i 
Östersjön eller Västerhavet. Under de senaste 500 åren har omfattande inplanteringar av flodkräfta ägt rum, och artens 
utbredningsområde har utvidgats till att omfatta också ett område längs Norrlandskusten ända upp till finska gränsen. 
Flodkräftan förekommer även relativt långt upp i vissa älvar inom detta område.

Ekologi/biologi

Flodkräftan förekommer i många olika typer av vatten, från stora sjöar till små bäckar. Genom inplanteringar 
har arten också spridits till många isolerade dammar och vattenfyllda stenbrott. Avgörande för flodkräftans 
möjligheter att etablera sig i ett vatten är de lokala temperaturförhållandena, vattenkemin, samt bottenstrukturen. 
Vid låga vattentemperaturer under sommaren fördröjs kläckningen av kräftynglen. Om ynglen inte hunnit 

kläckas före juli månads utgång överlever knappast denna årsklass till påföljande sommar. Självreproducerande 
flodkräftpopulationer har konstaterats i vattendrag där temperaturen överstiger 15 °C under minst 55 dagar, eller 10 °C 
under minst 110 dagar. I sjöar krävs troligen något längre perioder med hög temperatur för att reproduktionen ska lyckas. 
Detta temperaturberoende begränsar flodkräftans utbredning mot norr och mot högre höjdlägen. Flodkräftan är mycket 
känslig för lågt pH och lågt kalciuminnehåll i vattnet. Kräftbeståndens täthet påverkas redan i vatten där pH är lägre än 6 
och i gravt sura vatten saknas flodkräfta helt.

Flodkräftan lever främst i strandnära och relativt grunda områden. Förekomsten påverkas starkt av tillgången till 
skyddsmöjligheter. Lämpliga miljöer för arten är t ex områden med stort inslag av sten av lämplig storlek, rötter m m, 
eller områden dominerade av fasta bottnar i vilka kräftan själv kan gräva skyddande hål. Dessa miljöer finns ofta rikligt 
i näringsfattiga sjöar och rinnande vatten, men förekommer sparsamt i övergödda sjöar där en kraftig sedimentation, 
orsakad av hög växtplanktonproduktion, leder till att skyddande hålrum på hårdbottnar fylls igen och blir otillgängliga för 
kräftor.

Flodkräftan blir könsmogen vid 6-8 cm längd vilket motsvarar en ålder av 3-7 år. Efter det att könsmognad har 
inträtt parar sig som regel hanarna varje år. Under gynnsamma förhållanden kan de flesta honorna producera rom 
varje år, men det är vanligt att en del av honorna står över parningen och parar sig vartannat eller t o m vart tredje 
år. Parning sker på hösten och den induceras troligen av sjunkande vattentemperaturer. Beroende på varierande 
klimatförhållanden inträffar parningen under perioden från slutet av september till november i olika delar av landet. 
Vid parning placerar hanen spermiekapslar i närheten av honans könsöppningar och befruktning sker när honan lägger 
rommen 1-4 veckor efter parningen. Honan bär sedan rommen under stjärten ända fram till kläckningen, vilken beroende 
på temperaturförhållanden, inträffar omkring midsommar i södra Sverige och i mitten eller slutet av juli i norra Sverige. 
Rommängden ökar med honans storlek. Antalet inre romkorn kan uppgå till flera hundra, medan antalet fastsittande rom 
strax före kläckning vanligen är färre än 150. Ynglen lämnar honan ca tre veckor efter kläckningen. De har då ömsat skal en 
gång och är omkring 13 mm långa.

Tillväxten hos kräftor sker genom skalömsningar och tillväxthastigheten bestäms av tillväxten per ömsning och av 
ömsningsfrekvensen. Skalömsningsfrekvensen avtar med ökande storlek. Yngel kan troligen ömsa skal ända upp till 7 
gånger under första sommaren, medan könsmogna flodkräftor ömsar skal bara 1-2 gånger per sommar. Könsmogna 
kräftor växer mellan 2 och 8 mm per skalömsning. Trots att längdökningen vid en skalömsning är mindre än 10% kan 
viktökningen uppgå till så mycket som 40-50%. Könsmogna hanar växer snabbare än honor, och viktökningen per 
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Flodkräfta

Känd förekomst av flod- och 
signalkräfta i Sverige 1996, 
redovisad i 10x10 km-rutor. 
Uppgifterna baseras huvudsak-
ligen på enkätundersökningar 
genomförda 1992 och 1996, och 
omfattar både naturvatten och 
dammar/odlingar.
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ömsning är större hos hanar än hos honor pga en större klotillväxt. Tillväxten varierar kraftigt mellan olika vatten beroende 
på temperaturförhållanden och tillgång till föda. Det fångas sällan större flodkräftor än 13 cm, men den maximala 
storleken uppgår till 17-19 cm. Den maximala åldern är omöjlig att fastställa, men troligen kan flodkräftor bli mer än 20 år 
gamla.

Liksom andra kräftarter är flodkräftan i alla stadier en omnivor, dvs såväl djur och växter som delvis nedbrutet 
organiskt material, ingår i födan. Andelen djur i födan tycks avta med ökande storlek hos kräftan. Många studier har visat 
att sötvattenskräftor är nyckelarter när det gäller att strukturera flora och fauna i sjöars grundområden och i vattendrag. 
Vid hög täthet kan kräftor starkt begränsa bottenvegetationens utbredning, både genom betning och genom rent mekanisk 
påverkan utan att växterna utnyttjas som näring. Det finns många exempel på att vegetationen ökat kraftigt när kräftor 
försvunnit från ett vatten, tex efter utbrott av kräftpest, eller att den reducerats efter att kräftor blivit introducerade. Bland 
bytesdjuren är speciellt snäckor känsliga för predation från kräftor, men också andra evertebraters täthet och/eller relativa 
förekomst kan påverkas. Kräftan kan också spela en viktig roll i ekosystemet genom att den omsätter och bryter ned dött 
organiskt material. Därigenom frigörs näringsämnen som kan bli tillgängliga för ny alg- och makrofyttillväxt.

Kräftan utgör en viktig födoresurs för många rovfiskar. De fiskarter i Sverige som utgör de främsta predatorerna på 
kräfta är troligen abborre, gädda, ål och lake. Förekomsten av ett tätt kräftbestånd kan sannolikt, åtminstone när det gäller 
abborre och lake, starkt påverka både individuell tillväxt och populationsstruktur hos dessa arter. Predatorisk fisk kan 
också begränsa tillväxt och förekomst av flodkräfta i ett vatten, både som en direkt effekt av att kräftor blir uppätna, men 
också som en indirekt effekt av de beteendeförändringar som kräftor uppvisar i närvaro av rovfisk. Som en anpassning 
till predationsrisken är kräftor i huvudsak nattaktiva, och detta beteende förstärks när predationsrisken är stor. Dessutom 
gäller generellt att kräftor minskar sin aktivitet och koncentreras till områden med goda skyddsmöjligheter vid närvaro av 
rovfisk, och dessa beteendeförändringar kan påverka både tillväxt och överlevnad hos kräftorna.

Hotstatus

Under det senaste århundradet har förekomsten av flodkräfta minskat dramatiskt i hela dess utbredningsområde. 
Den främsta orsaken till artens tillbakagång är kräftpesten, en sjukdom orsakad av en sötvattenssvamp som är en 
mycket specifik parasit på kräftor. Även försurning och andra miljöförändringar har bidragit till minskningen. 
Årsfångsten av flodkräfta i Sverige, som enligt uppskattningar uppgick till 600-1000 ton vid sekelskiftet, 

har under 1900-talet reducerats med över 95%. Vid en enkätundersökning som genomfördes 1996 rapporterades 
flodkräfta förekomma på minst 1 596 lokaler i Sverige. Dessa lokaler omfattar 943 sjöar, 356 vattendragssträckor och 
297 dammar/odlingar. Årligen drabbas dock flera nya flodkräftpopulationer av kräftpest, samtidigt som försurning och 
annan miljöpåverkan utgör fortsatta hot i många områden. Detta innebär att flodkräftan uppvisar en ständigt minskande 
förekomst, såväl i Sverige som i övriga Europa, och artens långsiktiga överlevnad i dess naturliga utbredningsområde i 
Sverige måste anses som långt ifrån säkrad. Flodkräftan infördes 1993 på den svenska rödlistan under hotkategori 4 dvs 
hänsynskrävande.

Orsaker till hot/tillbakagång
Kräftpest

Det allvarligaste hotet mot flodkräftan är kräftpesten. Kräftpestsvampen (Aphanomyces astaci) har sannolikt 
sitt ursprung i Nordamerika och den upptäcktes år 1860 då en epidemi utbröt i Po i norra Italien. Orsaken 
till detta utbrott är inte klarlagd, men en trolig orsak är att pestsvampen kom till Europa tillsammans med 
någon amerikansk kräftart som infördes med ballastvatten till Italien. Samtliga fem europeiska kräftarter 

har en mycket låg motståndskraft mot pestsvampen och dödligheten i en smittad population är snabb och närmast total. 
Efter den första epidemin i Italien spreds kräftpesten snabbt över stora delar av Europa och idag har utbrott förekommit 
i samtliga europeiska länder. År 1907 kom kräftpesten till Sverige via Finland och först drabbades Mälarens vattensystem. 
Den omfattande kräfthandeln, tillsammans med bilismens intåg och människors ökade rörlighet, bidrog till kräftpestens 
spridning i Sverige. Under slutet av 1920- och början av 1930-talen drabbades många vatten i södra Sverige och sedan dess 
har kortare perioder med många utbrott omväxlat med perioder med få.

Idag har utbrott av kräftpest rapporterats från samtliga huvudavrinningsområden från Dalälven och söderut, med 
undantag för några mindre avrinningsområden på västkusten. Norr om Dalälvens vattensystem har utbrott av kräftpest 
konstaterats i två avrinningsområden, dels upprepade gånger i Gavleåns vattensystem där det senaste utbrottet skedde 
under 1996, och dels i Ljusnans vattensystem under 1985-86. Bland de större områden i Sverige som helt undgått att 
drabbas av kräftpest finns, förutom landets norra delar, även Öland och Gotland. Under 1995 rapporterades utbrott av 
kräftpest i ca 90 lokaler med flodkräfta, belägna i 19 olika vattensystem.

Kräftpestsvampen tillhör ett släkte vattensvampar som omfattar drygt 20 arter. Många av dessa arter är liksom 
kräftpestsvampen specifika parasiter på en speciell värdorganism och därmed starkt beroende av sina värdar, och många 
saknar också sexuella stadier. Detta innebär att strukturer för långsiktig överlevnad utanför värden saknas eftersom sådana 



10
Flodkräfta

11
Flodkräfta

enbart bildas på könlig väg hos dessa svampar. Kräftpestsvampen är hänvisad till att bilda förökningskroppar på asexuell 
(könlös) väg. Dessa kroppar, som kallas zoosporer, sprider pesten vidare från en infekterad kräfta till en oinfekterad. 
Zoosporer är mycket kortlivade och överlever endast något dygn om de inte finner någon kräfta. Ett flodkräftbestånd som 
utsätts för kräftpestsvampen kan dödas på några veckor, varpå också svampen försvinner pga brist på näringssubstrat. 
Kräftpestsvampen tar i så fall död på sig själv. I komplexa vattensystem och i rinnande vatten går spridningen långsammare 
och kräftpestsvampen tycks därför ofta “leva kvar” under en begränsad period. I själva verket pågår också här samma 
förlopp, dvs svampen infekterar och dödar kräftor, men processen går mycket långsammare än i täta och samlade bestånd. 
Svampen kan också överleva under längre tid i ett vattensystem genom spontan invandring av kräftor från t ex avsnörda 
vikar eller från icke pestdrabbade vatten i systemet. För att kräftpestsvampen ska stanna kvar permanent i ett vatten krävs 
dock att signalkräftor eller andra amerikanska kräftarter finns närvarande och ger svampen ett lämpligt substrat (se nedan).

Det finns mycket lite belagt om hur pesten sprids från ett vattensystem till ett annat, och även hur den sprids inom ett 
vattensystem. Helt klart är dock att en smittad kräfta, levande eller nyligen död, avger zoosporer och därigenom smittar 
andra kräftor. Detta innebär att den absolut viktigaste smittkällan är pestdrabbade flodkräftor eller delar därav, samt 
signalkräftor som bär pestsvampen i skalet. Spridning inom ett vattensystem sker därför främst genom att kräftor smittar 
varandra. Det faktum att vandringshinder eller kräfttomma sjöar i ett vattensystem stoppat pesten, temporärt eller för 
gott, är ett bevis för detta. Till nedströms liggande vattendrag och sjöar kan sporer transporteras med vattnet. Hur pesten 
sprids mellan vattensystem är ofta betydligt svårare att förklara, men troligen orsakas de flesta utbrott av att pestdöda eller 
smittade kräftor eller smittade kräftdelar förflyttas av människor, fåglar eller däggdjur till andra vatten. Vid förflyttning av 
fiskeredskap från ett vatten till ett annat kan smittade kräftdelar följa med och dessutom kan troligen kräftfiskeredskap som 
kommit i kontakt med smittade kräftor föra smittan vidare om de används i andra vatten utan föregående desinficering 
eller torkning. Det är nog ingen överdrift att dra slutsatsen att människan är och har varit den effektivaste smittspridaren 
genom att förflytta pestsmittade kräftor eller redskap från ett vatten till ett annat. Idag är troligen utplantering av 
pestsmittade signalkräftor den viktigaste orsaken till spridning av kräftpest.

Andra möjliga spridningssätt för kräftpesten är transport av stora vattenvolymer från ett vatten till ett annat, t ex 
vid fiskutsättningar, liksom användandet av betesfisk från smittade vatten. Det har visats att sporer av pest kan överleva 
tillfälligt på t ex regnbågslax, vilket kan innebära en risk för smittspridning vid fiskutsättningar. Risken för att smittan 
sprids med betesfisk kan dock elimineras helt genom att fisken fryses innan den används.

Signalkräftan
Det hot som kräftpesten utgör mot flodkräftan hänger nära samman med förekomsten av den introducerade signalkräftan. 
Signalkräftan infördes till Sverige 1960 med syftet att hitta en kräfta som kunde ersätta flodkräftan i de vatten som drabbats 
av kräftpest. Arten kommer ursprungligen från de västra delarna av Nordamerika och den är både utseendemässigt 
och ekologiskt mycket lik flodkräftan. Efter en försöksperiod med signalkräfta i ett mindre antal sjöar gav dåvarande 
Fiskeristyrelsen 1969 tillstånd till mer omfattande utplanteringar. En import organiserades och utsättningar genomfördes 
i ett sextiotal sjöar. Ungefär samtidigt startades ett kläckeri för signalkräftor i Simontorp i Skåne. Utsättningsmaterialet 
utgjordes fram till 1980-talets början, bortsett från direktimporten 1969, uteslutande av yngel från Simonstorpodlingen. I 
takt med att bestånd etablerats har sedan en allt större del av utsatta kräftor utgjorts av vildfångade könsmogna kräftor.

Den främsta anledningen till att signalkräftan utgör ett hot mot flodkräftan är att kräftpestsvampen förekommer 
som parasit hos i stort sett alla signalkräftpopulationer. Genom att signalkräftan under lång tid har samexisterat med 
kräftpestsvampen har det, liksom hos alla andra amerikanska kräftarter som undersökts, utvecklats ett normalt parasit/
värd-förhållande dvs parasiten dödar inte sin värd annat än i undantagsfall, när immunsystemet hos kräftan försvagats. 
Signalkräftor är alltså bärare av kräftpest och inplantering av signalkräfta i ett vatten innebär därför att pestsvampen 
blir permanent förekommande i det aktuella vattenområdet. Därmed omöjliggörs återetablering av flodkräfta i hela 
vattenområdet för överskådlig framtid. I några få fall där pestfria signalkräftor har förekommit tillsammans med 
flodkräftor under längre tid har det visat sig att signalkräftan även i frånvaro av kräftpest har förmåga att tränga undan 
flodkräftan genom en högre konkurrensförmåga.

Inplantering av signalkräfta i ett vatten har alltid krävt tillstånd. Fram till 1982 var dåvarande Fiskeristyrelsen 
tillståndsgivande myndighet och därefter har fiskenämnderna och senare länsstyrelserna hanterat tillståndsprövningar. 
Lagstiftningen när det gäller inplantering av signalkräfta har ändrats ett flertal gånger, men den har hela tiden syftat till att 
skydda kvarvarande bestånd av flodkräfta. Efter utbrott av kräftpest gavs dock ända fram till 1994 regelmässigt tillstånd till 
inplantering av signalkräfta, och under 1980-talet och början av 90-talet gavs också i många fall tillstånd till inplanteringar 
i vatten med glesa bestånd av flodkräfta. Denna praxis infördes också i lagstiftningen 1988 då utsättning av signalkräfta 
förbjöds i vatten med “fiskbara bestånd” av flodkräfta. Fiskbara bestånd definierades 1991 av dåvarande Fiskeristyrelsen 
som bestånd där fångsten översteg en kräfta per redskap och natt. Möjligheten att plantera in signalkräfta i vatten med 
glesa bestånd av flodkräfta gav utrymme för ett visst godtycke vid tillståndsprövningar, och det bidrog till att signalkräftan 
fick mycket stor spridning i vissa delar av södra Sverige. För att skydda flodkräftan förbjöds utsättning av signalkräftor 
på Öland och Gotland 1985 och 1988 infördes samma regel för områden norr om Dalälven. Före dessa årtal hade dock 
tillstånd beviljats för åtminstone två dammar på Öland och för två lokaler i naturvatten norr om Dalälven. 1994 skärptes 
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lagstiftningen avsevärt när det gäller inplantering av signalkräfta, bl a genom att tillstånd inte får ges för vattenområden där 
arten saknas idag.

Under senare år har det framkommit förslag om förbud mot utsättning av pestbärande signalkräftor i syfte att 
minska risken för spridning av kräftpest. Ett sådant förbud är dock knappast motiverat eftersom signalkräftor alltid 
måste betraktas som potentiella spridningsvektorer för kräftpest, oavsett om de är pestfria vid utsättningstillfället. Det 
är dessutom mycket svårt att visa att ett bestånd är garanterat fritt från kräftpest. Bestånd som har etablerats genom 
utsättning av pestfria signalkräftor kommer också med stor sannolikhet att förr eller senare smittas av kräftpest, med 
permanent förekomst av pest i det aktuella vattenområdet som följd. Den viktigaste åtgärden för att öka förutsättningarna 
att långsiktigt bevara flodkräftan är att förhindra spridning av signalkräftan till nya områden. Eftersom signalkräfta 
sedan 1994 inte får planteras ut i vattenområden där arten saknas idag, skulle ett förbud mot utsättning av pestbärande 
signalkräftor inte innebära något utökat skydd för flodkräftan.

De legala utsättningar av signalkräfta som skett i Sverige har starkt begränsat de områden där det är möjligt att på 
längre sikt bevara flodkräftan. Det största hotet mot flodkräftan idag är dock de illegala utsättningar som skett och som 
fortfarande sker i stor omfattning. Genom den stora betydelse som kräftfisket har i Sverige, både ekonomiskt och socialt, 
tilldrog sig introduktionen av signalkräftan till landet ett enormt intresse. Detta intresse upprätthölls genom ett stort antal 
mer eller mindre okritiska rapporter och tidningsartiklar om signalkräftans tillväxt- och produktionspotential, samtidigt 
som information om konsekvenserna av signalkräftintroduktion i eller i närheten av vatten med flodkräfta inte nådde 
ut till allmänheten. I takt med att tillgången till vildfångade signalkräftor ökade, ökade också antalet illegala utsättningar. 
Det finns ingen samlad bild över hur omfattande detta problem är, men troligen har illegala utsättningar skett i de flesta 
huvudvattenområden från Dalälven och söderut, och i vissa områden är omfattningen mycket stor. En  stor del, kanske 
huvuddelen, av de kräftpestutbrott som inträffat i vatten med flodkräfta sedan början av 80-talet har troligen orsakats av 
illegala utsättningar av signalkräfta.

Vid den enkätundersökning som genomfördes 1996 rapporterades signalkräfta förekomma på minst 2 697 lokaler i 
Sverige. Dessa lokaler omfattar 1 042 sjöar, 319 vattendragssträckor och 1 336 dammar/odlingar. Troligen utgör siffrorna 
för sjöar och vattendrag en underskattning av det verkliga antalet eftersom det är omöjligt att få en total bild över antalet 
illegala utsättningar. Arten är spridd över i stort sett hela södra Sverige upp till och med Dalälvens vattensystem och 
utbredningen omfattar i stort sett samma områden som de som någon gång drabbats av kräftpest. Vidare har signalkräfta 
rapporterats från minst tre lokaler på Gotland, minst tre lokaler på Öland och två lokaler norr om Dalälven. Av de 59 
huvudavrinningsområden (avrinningsområden större än 200 km²) som är belägna på fastlandet söder om Dalälven har 
förekomst av signalkräfta rapporterats från samtliga utom tre. Alla dessa tre, Bäveån, Strömsån och Enningdalsälven, är 
belägna på västkusten nära gränsen mot Norge.

Inom de flesta huvudavrinningsområden finns dock fortfarande delavrinningsområden som både är fria från 
signalkräfta och har förekomst av flodkräfta. I de flesta fall utgörs dessa områden av någon eller några sjöar och 
vattendragssträckor långt uppströms i vattensystemen. Det finns också några mindre avrinningsområden (<200 km²) 
som mynnar direkt i havet, där flodkräfta förekommer och signalkräfta saknas. När det gäller södra Sveriges fastland 
utgör dessa, till ytan oftast små, signalkräftfria områden, de refugier där det på sikt är möjligt att bevara flodkräftan. Vid 
kräftpestutbrott i sådana begränsade vattenområden bör det i de flesta fall vara möjligt att återetablera ett flodkräftbestånd 
så länge inte signalkräfta introducerats. Det största hotet mot flodkräftan är därför en fortsatt spridning av signalkräftan till 
nya, hittills signalkräftfria, vattenområden med permanent förekomst av kräftpest i området som följd.

Kräftor har en dålig naturlig spridningsförmåga och signalkräftan sprids huvudsakligen genom utsättningar av 
människan. Den naturliga spridningen inom ett vattensystem sker långsamt, särskilt uppströms, och vandringshinder i 
form av vattenfall eller dammar, liksom sträckor som består av olämpliga kräftbiotoper, stoppar oftast vidare spridning. 
För att spridning mellan vattensystem ska ske krävs i princip att människan flyttar kräftor. Under senare år har dock 
vuxna signalkräftor vid flera tillfällen påträffats i Östersjöns kustområden, flera kilometer från närmaste vattendrags 
mynning. Försök har visat att signalkräftor inte klarar skalömsningen i bräckt vatten, men uppenbarligen kan vuxna kräftor 
överleva under lång tid mellan skalömsningar. Detta har också visats i Kalifornien, USA, där signalkräftor förekommer 
i deltaområden med tidvis bräckt vatten. Om det visar sig att signalkräftan kan sprida sig mellan vattensystem genom 
vandringar i kustområden, skulle detta på sikt kunna utgöra ett allvarligt hot mot flodkräftans existens även i norra Sverige.

I Nordamerika är det mycket vanligt att fritidsfiskare använder kräftor som fiskbete. I vissa delar av norra USA 
och södra Kanada utgör försäljning av kräftor till fiskbete en väsentlig del av den lokala ekonomin. Dessa kräftor 
transporteras ofta långa sträckor från försäljningsställe till fiskevatten och efter avslutad fisketur töms ofta överblivna 
kräftor i det aktuella vattnet. Detta har orsakat stora problem genom att några få dominanta kräftarter sprids över allt 
större områden och tränger undan de naturligt förekommande arterna. I Sverige finns ingen motsvarande tradition när 
det gäller att använda kräftor som fiskbete. Problemet kan dock bli aktuellt även här inom en snar framtid. Många bestånd 
av signalkräfta som etablerades under 1970- och 80-talen uppvisar tendenser till fördvärgning, dvs en väldigt liten del av 
fångsten utgörs av kräftor i konsumtionsstorlek. Om det går att skapa en marknad för småkräftor till fiskbete är det inte 
osannolikt att en del fiskevattensägare kommer att utnyttja detta.
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Försurning
Utsläppen av svavel och kväve till atmosfären resulterar i surt nedfall. För närvarande beräknas mer än 20 000 svenska 
sjöar och vattendrag vara utsatta för en sådan omfattning av surt nedfall att ekosystemen i dessa påverkas negativt. 
Flodkräftan är mycket känslig för lågt pH i vattnet. Kräftbeståndens täthet påverkas redan då pH faller under 6 och i 
gravt sura vatten saknas flodkräfta helt. Denna känslighet gäller framför allt de yngsta stadierna i livscykeln. Redan vid 
pH-värden mellan 5,6 och 5,8 har fysiologiska störningar noterats på rom och yngel med ökad dödlighet som följd. Vid 
romläggningen som sker under hösten medför surt vatten att rommen inte kan fästa på undersidan av honans stjärt på 
normalt sätt. Efter kläckningen av rommen har kräftynglen ett stort behov av att snabbt förkalka sitt skal. Detta sker 
genom att kalcium tas upp från det omgivande vattnet via gälarna. Denna process är mycket pH-känslig beroende på att 
lågt pH hindrar upptaget av kalcium. Vid pH-värden under 6 är kalciumupptaget reducerat och vid pH 5 är det i stort sett 
helt blockerat. Samma förhållande gäller för vuxna kräftor, där skalömsningen utgör det skede i livscykeln då känsligheten 
för lågt pH är störst. Det krävs också en viss kalciumhalt i ett vatten för att flodkräftor ska kunna leva där, men vilken 
denna miniminivå är har inte dokumenterats i några studier.

De svenska begränsningarna av svavelutsläppen har hittills varit omfattande, medan kväveutsläppen beräknas öka 
i framtiden. Sverige kommer dessutom under lång tid framåt att påverkas av surt nedfall som har sitt ursprung i övriga 
Europa. Försurningen utgör därmed det allvarligaste miljöhotet mot flodkräftans existens. De vatten som är mest 
försurningskänsliga är oftast de som är belägna längst upp i vattensystemen. Förekomsten av signalkräfta och därmed 
kräftpest i de nedre delarna av nästan samtliga vattensystem i södra Sverige gör försurningshotet extra allvarligt, eftersom 
det är just de övre delarna av vattensystemen som i framtiden kan utgöra refugier för flodkräftan.

Antalet svenska flodkräftlokaler som slagits ut av försurning är inte känt. Hittills är det i första hand vatten i södra 
och mellersta Sverige som drabbats av försurningsskador och försurningens utbredning sammanfaller till stora delar med 
flodkräftans utbredning. I det svenska kalkningsprogrammet ingick under perioden 1983-88 totalt 442 försurningsskadade 
vatten med dåvarande eller tidigare kräftförekomst. Flodkräftan hade försvunnit från ca 40% av dessa vatten, och det är 
troligt att försurning var orsak till försvinnandet i de flesta fall. Den nedskärning av kalkningsverksamheten i Sverige som 
diskuteras idag kan resultera i återförsurning av ett antal kalkade vatten. Om inte vatten med flodkräfta prioriteras vid en 
eventuell nedskärning av kalkningsverksamheten kommer försurningen i framtiden att utgöra ett ännu allvarligare hot mot 
flodkräftan.

Fysiska ingrepp i sjöar och vattendrag
Flodkräftan förekommer främst i strandnära områden där det finns gott om sten som kan utgöra skydd. I flertalet sjöar 
förekommer sådana områden enbart inom ett begränsat djupintervall omfattande högst 2-3 m, och ofta är intervallet ännu 
mindre. Flodkräftan är därför mycket känslig för vattenståndsförändringar, och onormala variationer kan få allvarliga 
konsekvenser. Säsongsreglering av vattenståndet omfattande så lite som 2 m och dygnsreglering omfattande 1-2 dm 
kan leda till allvarliga skador på kräftbestånden. Permanent sjösänkning kan göra att de strandnära bottnarna blir helt 
otillgängliga för kräftor och som regel minskar kräftbeståndet efter en sjösänkning.

Korttidsreglering av flödet i vattendrag kan medföra allvarliga skador på kräftbestånden, dels genom att vegetationen 
och den övriga bottenfaunan påverkas negativt, men också pga ökade problem med frysning eller underkylning av vattnet 
vintertid. Bortledning av vatten i samband med elproduktion eller bevattning, och ingrepp som förändrar bottensubstratet, 
t ex uträtning, rensning eller muddring, kan också utgöra hot mot flodkräftan.

Övergödning och förgiftning
I sjöar och vattendrag som utsätts för hög näringsbelastning förekommer kräftor mycket sparsamt. Anledningen till detta 
är främst den kraftiga sedimentationen som orsakas av en hög växtplanktonproduktion, och som leder till att skyddande 
hålrum på hårdbottnar blir otillgängliga för kräftor pga igenfyllnad och syrgasbrist. Samtidigt expanderar ofta de för 
kräftor olämpliga mjukbottnarna in mot strandzonen. Övergödda sjöar är oftast omgivna av jordbruksmark och där 
tillkommer ytterligare ett hot mot flodkräftan. Kräftor är nämligen mycket känsliga för olika typer av bekämpningsmedel, 
särskilt insektgifter. Små mängder som driver med vinden eller dräneras till ytvatten kan orsaka mycket stora skador på en 
kräftpopulation.

Problemen med hög näringsbelastning, både från kommunala utsläpp och genom läckage från jordbruksmark, 
är ofta störst i vattensystemens nedre delar och då främst i södra Sveriges jordbruksområden. I dessa områden har 
flodkräftan även historiskt varit sparsamt förekommande, och i de flesta vatten som utgör lämpliga biotoper för kräftor har 
inplanteringar av signalkräfta ägt rum. I Sverige är därför hotet mot flodkräftan från övergödning och förgiftning närmast 
historiskt eftersom dagens förekomst av signalkräfta i dessa områden i de flesta fall på sikt omöjliggör ett bevarande eller 
återskapande av flodkräftpopulationer.
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Import av levande kräftor för konsumtion och akvariebruk
Den lagstiftning som finns idag rörande import av levande kräftor skall i princip förhindra att främmande kräftarter och 
kräftsjukdomar kan nå naturvatten. I praktiken är det dock mycket svårt att kontrollera efterlevnaden av de lagar och 
förordningar som finns, och import av levande kräftor innebär alltid en risk för spridning av både sjukdomar och av 
främmande kräftarter. Exempelvis är artbestämning av kräftor ofta svår för en icke-expert och vid eventuell importkontroll 
föreligger det stor risk för förväxling av arter. Dessutom har riskerna ytterligare ökat, i och med förändringen av reglerna 
för import av konsumtionskräftor 1997, då gränskontrollen numera bara gäller kräftor från länderna utanför EU. När det 
gäller import av arter för akvariebruk får importören garantera att arten ifråga inte kan reproducera sig i Sverige. Detta är 
dock mycket svårt att kontrollera, och även om en art inte kan reproducera sig finns alltid en risk för sjukdomsspridning. 
Vidare har många kräftarter stor förmåga att klättra och är mycket benägna att rymma. Vid förvaring av kräftor är det 
därför svårt att helt gardera sig mot rymningar. Kräftor har möjlighet att överleva på land under lång tid (veckor), förutsatt 
att gälarna hålls fuktiga, vilket innebär att rymlingar kan nå naturvatten även om förvaringsplatsen ligger relativt långt från 
sådana vatten. Det är också mycket svårt att garantera att personer som är inblandade i hanteringen av importerade kräftor 
inte bidrar till att dessa sprids till naturvatten. Möjligheten till import av levande kräftor innebär därför ett stort hot mot flodkräftan.

Ett exempel på hur svårt det är att kontrollera efterlevnaden av lagstiftningen är att den amerikanska sumpkräftan 
(Procambarus clarkii) vid flera tillfällen har sålts i svenska akvarieaffärer trots att arten inte får importeras till Sverige. Denna 
art har mycket stor reproduktionsförmåga och är, liksom signalkräftan, bärare av kräftpest. Den är etablerad i många 
europeiska länder, bl a Tyskland, Holland och Storbritannien, och utgör där ett allvarligt hot mot de inhemska kräftarterna. 
Det går inte att utesluta möjligheten att arten kan reproducera sig även i södra Sverige.

Överfiskning
Kvarvarande flodkräftpopulationer är i många fall hårt exploaterade. Ett alltför hårt fisketryck kan starkt reducera 
förekomsten av kräftor och återhämtningen hos en flodkräftpopulation efter överfiskning kan ta många år. Det kan synas 
motsägelsefullt att lagstiftningen tillåter en hård exploatering av en art vars framtida existens är allvarligt hotad. Sannolikt 
är det dock nästan omöjligt att helt utrota ett kräftbestånd genom ett alltför intensivt fiske, och kräftfisket utgör därför 
knappast ett direkt hot mot flodkräftan. Möjligheten att fiska flodkräfta kan till och med ge bättre förutsättningar för 
att bevara arten på lång sikt genom att det bidrar till att skapa ett lokalt intresse för bevarandet. Det är därför knappast 
motiverat att, annat än i mycket speciella fall, införa förbud mot fiske efter flodkräfta. Överfiskning kan dock indirekt 
utgöra ett hot mot flodkräftan, eftersom minskande fångster i ett vatten kan öka risken för illegal utsättning av signalkräfta.

Före 1994 var kräftfisket i Sverige reglerat i lagstiftningen. Det var förbjudet att fiska både flod- och signalkräftor från 
den 1 januari till början av augusti och det fanns också ett fångstminimimått på 
9 cm. Ett av de viktigaste motiven till dessa bestämmelser var att minska risken för överfiskning. Genom regleringen 
säkerställde man att huvuddelen av kräftorna hann reproducera sig åtminstone en gång innan de fångades, och dessutom 
att årsynglen hunnit släppa från honorna före fiskesäsongens start. Den 1 januari 1994 togs dessa bestämmelser bort och 
idag finns ingen allmän reglering av kräftfisket. Många fiskevårdsområden har egna bestämmelser som är ganska lika den 
tidigare regleringen, och ofta förekommer också en begränsning av antalet tillåtna redskap. När det gäller vatten som inte 
berörs av sådana lokala bestämmelser, och där det förekommer ett omfattande fiske, finns dock en risk för överfiskning.

Mink
Tillsammans med predatoriska fiskarter utgör mink (Mustela vison) den viktigaste predatorn på flodkräfta i Sverige. Minken 
är införd till Europa från Nordamerika för att födas upp i pälsfarmer. Under de senaste decennierna har förrymda 
exemplar gett upphov till fasta vilda bestånd i nästan hela Skandinavien. Idag är minken mycket vanlig i större delen av 
Sverige. Där kräftor förekommer utgör de ofta en mycket viktig del av minkens föda, särskilt i näringsfattiga vatten, och 
det är huvudsakligen vuxna kräftor som konsumeras. Det finns inga undersökningar som har kvantifierat betydelsen 
av minkpredation på flodkräfta, men eftersom en mink kan fånga flera tiotals kräftor per dag är det sannolikt att 
minkpredation kan medföra en kraftig decimering av ett flodkräftbestånd. Minken kan knappast utrota flodkräftan från ett 
vatten, men på samma sätt som överfiskning kan minkpredation utgöra ett indirekt hot mot flodkräftan genom en ökad 
risk för illegal utsättning av signalkräfta.

Genom att minken rör sig längs sjöar och vattendrag kan den också fungera som en vektor för kräftpesten. Detta 
gäller speciellt vid ett akut pestutbrott när pesten stoppats vid ett vandringshinder. Eftersom det då finns en hög täthet av 
zoosporer nedströms vandringshindret är det stor risk att en mink som passerar uppströms kan föra med sig zoosporer 
förbi vandringshindret.
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Mål för åtgärder

Det övergripande målet är att säkra flodkräftans långsiktiga överlevnad i Sverige. I första hand ska detta ske  
genom att bevara livskraftiga populationer i så stor del som möjligt av artens historiska utbredningsområde.

Flodkräftan förekommer fortfarande på ett stort antal lokaler som är spridda över större delen av 
dess historiska utbredningsområde. På en okänd, men troligen mycket stor del av dessa lokaler är dock ett 

långsiktigt bevarande av arten omöjligt, eftersom signalkräftan är etablerad inom samma vattenområden. Innan det gjorts 
en detaljerad kartläggning av områden i vilka det finns förutsättningar för att långsiktigt bevara flodkräftan, är det inte 
möjligt att ange realistiska och kvantifierbara mål för bevarandearbetet. Under perioden 1998-2000 är därför de viktigaste 
delmålen:
•  att kartlägga och avgränsa de vattenområden där det finns förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av flodkräftan
•  att genom åtgärder minska risken för spridning av signalkräfta och kräftpest till sådana vattenområden
•  att anpassa lagstiftningen så att det finns stöd för åtgärder och regleringar som avser att skydda flodkräftan inom sådana 

vattenområden
•  att återetablera flodkräftbestånd efter utbrott av kräftpest i alla vattenområden där detta är möjligt.

Vidtagna åtgärder

På uppdrag av regeringen har Fiskeriverket genomfört en utredning om möjligheterna att öka flodkräftbeståndet i 
svenska vatten. I utredningens slutrapport som avlämnades i augusti 1993 ingick ett förslag till handlingsprogram 
för att bevara och öka flodkräftbeståndet i svenska vatten. Utredningens förslag angavs i 13 punkter. De delar 
av handlingsprogrammet som hittills har genomförts berör främst lagstiftningen kring utsättning, flyttning och 

odling av signalkräfta.

Lagstiftning
De lagar och förordningar som främst har aktualitet i samband med skyddandet av flodkräftan finns reglerade i 
“förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen”. Enligt denna förordning krävs tillstånd 
av länsstyrelsen för att få sätta ut och odla fisk och kräftor. Tillstånd får inte ges om det finns risk för spridning av 
smittsamma sjukdomar, men när det gäller kräftpest finns särskilda bestämmelser. I samma förordning bemyndigas 
Fiskeriverket att meddela ytterligare föreskrifter. Med stöd av bemyndigandet har Fiskeriverket utfärdat föreskrifterna 
(1993:29) om odling, utplantering och flyttning av fisk. Dessa föreskrifter trädde i kraft den 1 januari 1994 och i enlighet 
med flodkräftutredningens förslag får tillstånd för utsättning av signalkräftor inte avse vattenområden:
•   på Öland, Gotland eller norr om Dalälven
•   med eller i förbindelse med område med akut kräftpest
•   med eller i förbindelse med område som har skyddsvärda bestånd av flodkräftor
•   som når in i Norge
•   där arten saknas idag
•   där flodkräftor bedöms vara ett möjligt alternativ.
Med vattenområde avses i det här fallet det område inom vilket kräftor själva kan sprida sig.

I förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen finns också särskilda bestämmelser för att förhindra 
spridning av kräftpest. Enligt dessa är det förbjudet att flytta redskap som använts vid kräftfiske i ett vatten till ett annat 
utan föregående desinficering. Det är inte heller tillåtet att förvara levande kräftor, kasta ut döda kräftor eller delar därav 
eller rengöra emballage i vilket kräftor förvarats i annat vatten än det där de fångats. Länsstyrelsen får besluta att ett visst 
område skall anses kräftpestsmittat. För ett sådant område kan det fattas beslut om förbud mot att fånga kräftor, att sälja, 
köpa eller transportera okokta kräftor, samt att använda fisk som fångats inom förbudsområdet som betesfisk i andra vatten. 
Redskap och båtar m m som har använts inom ett förbudsområde får i regel inte flyttas till andra vatten inom området eller 
föras ut ur området utan föregående desinficering.

De bestämmelser som rör införsel av levande kräftor till Sverige finns i Jordbruksverkets författningssamling. Enligt 
SJVFS 1995:125 krävdes tidigare inget tillstånd för införsel av flodkräftor för konsumtion. Införsel av flodkräftor var dock 
förknippad med ett antal villkor, bl a att kräftorna skulle föras direkt till en godkänd kokningsanläggning sedan de passerat 
gränsen. När det gäller import av andra arter än flodkräfta krävdes införseltillstånd från Jordbruksverket i varje enskilt 
fall. Den tillståndspliktiga importen av levande kräftor för konsumtion har under senare år haft en mycket begränsad 
omfattning och 1996 beviljades endast ett tillstånd. I och med de ändringar som infördes i september med SJVFS 1997:
87 försämrades situationen avsevärt. Import av levande kräftor som livsmedel från andra EU-länder kräver inte längre 
tillstånd, oavsett vilken art det gäller. Den tidigare tillsynen med gränsveterinär är nu borttagen och importen av kräftor är 
numera bara en fråga om registrering. 

Vid införsel av arter för akvariebruk ska, enligt SJVFS 1995:125, importören sända en “akvarieförsäkran” till 
Jordbruksverket inom fem dagar från införseltillfället. När det gäller sötvattenskräftor räcker det i princip att importören 
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anger namnet på den aktuella arten, samt försäkrar att kräftorna endast ska användas för akvarieändamål och att arten inte 
kan fortplanta sig i vilt tillstånd i Sverige.

Kalkning 
I syfte att återställa försurningsskadade vatten har en omfattande kalkningsverksamhet bedrivits i Sverige sedan 
mitten av 1970-talet. Redan i ett tidigt skede var försurningsskadade kräftvatten ett av de prioriterade områdena för 
kalkningsverksamheten. Under perioden 1983-88 ingick totalt 442 försurningsskadade vatten med dåvarande eller tidigare 
kräftförekomst i det svenska kalkningsprogrammet. Bland dessa fanns flodkräfta kvar i 259 vatten och signalkräfta hade 
planterats in i 20 vatten. Antalet kalkade vatten med tidigare förekomst av flodkräfta har knappast förändrats speciellt 
mycket sedan 1988. Däremot har flodkräftan försvunnit från ett antal kalkade vatten, i de flesta fall troligen pga kräftpest, 
och 1996 ingick totalt 191 vatten med bestånd av flodkräfta i kalkningsverksamheten.

Återintroduktion av flodkräfta efter pestutbrott 
Efter de första utbrotten av kräftpest i Sverige och fram till 1960-talet gjordes många försök att restaurera utslagna 
flodkräftpopulationer genom återutsättningar. I stora och komplexa vattensystem resulterade detta ofta inte i någon 
beståndstillväxt alls och i många av de fall där bestånd etablerades drabbades dessa åter av pest inom en snar framtid. 
Detta gjorde att många ansåg det omöjligt att återetablera flodkräftan i ett vatten som en gång drabbats av pest, och 
att introduktion av signalkräfta var det enda möjliga sättet att återskapa ett kräftbestånd. Denna uppfattning lever i 
stor utsträckning kvar idag, trots att det finns flera exempel som visar att det, åtminstone i mindre och avgränsade 
vattenområden, går att få tillbaka flodkräftan efter ett pestutbrott.

Under 1996 har försök med återintroduktion av flodkräfta genomförts i tre vatten, ett i Skåne län, ett i Jönköpings 
län och ett i Västra Götalands län, som nyligen drabbats av kräftpest. Dessa projekt syftar främst till att undersöka 
möjligheterna till återetablering av flodkräfta efter ett pestutbrott och de har föregåtts av utredningar om förutsättningarna 
och vilka åtgärder som krävs för att åtgärden ska lyckas. Förhoppningsvis kan de i framtiden tjäna som väl dokumenterade 
exempel på att en återetablering av flodkräfta i vatten som drabbats av kräftpest är möjlig.

Återintroduktion av flodkräfta som biologisk återställning efter kalkning
Inom programmet för biologisk återställning i kalkade vatten har flodkräfta planterats in i totalt 76 vatten där den tidigare 
förekommit. Tabell 1 visar den länsvisa fördelningen av dessa vatten. Huvuddelen av dessa återintroduktioner har skett 
under slutet av 1980-talet och början av 90-talet, och därför har resultatet av utsättningarna kontrollerats endast i ett fåtal 
av objekten.

Län Antal vatten Län Antal vatten

Stockholm 1 Västra Götaland 6   
Uppsala 0 Värmland 5 
Södermanland 1 Örebro 4  
Östergötland 0 Västmanland 0 
Jönköping 30 Kopparberg 0 
Kronoberg 10 Gävleborg 0 
Kalmar 4 Västernorrland 5
Gotland 0 Jämtland 0 
Blekinge 4 Västerbotten 2
Skåne 4 Norrbotten 0 
Halland 0 Totalt 76

Tabell 1. Länsvis fördelning av vatten där flodkräfta försvunnit och återinplanterats 
som biologisk återställning efter kalkning.
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Inventeringar
I samband med flodkräftutredningen genomfördes under 1992-93 en enkätundersökning där länsstyrelserna ombads 
inkomma med uppgifter om känd förekomst av flod- och signalkräfta i respektive län. Under 1996 har länsstyrelserna 
ombetts uppdatera och komplettera dessa uppgifter vid en förnyad enkätundersökning. Uppgifternas kvalitet varierar 
eftersom många lokala uppgiftslämnare varit obenägna att lämna ut uppgifter av rädsla för tjuvfiske. De flesta uppgifter 
bygger på andrahandsinformation som länsstyrelserna fått från lokala uppgiftslämnare och endast ett begränsat antal nya 
inventeringar har genomförts. Trots dessa inskränkningar ger det samlade resultatet av undersökningarna en trovärdig bild, 
åtminstone av flodkräftans förekomst och utbredning. När det gäller signalkräftans förekomst är resultatet mera osäkert 
eftersom det är mycket svårt att få en samlad bild över de illegala utsättningarna.

Skyddsområden för flodkräfta
Under 1996 har flera länsstyrelser påbörjat arbetet med att utforma preliminära skyddsområden för flodkräfta genom att 
avgränsa områden som i framtiden ska förbehållas flodkräfta. Dessa planer för skyddsområden ska sedan utgöra underlag 
vid prövning av ansökningar om utplantering av kräftor, men planerna i sig själva innebär i praktiken knappast något 
utökat skydd för flodkräftan. 

Behov av åtgärder

Genom den okontrollerade spridningen av signalkräftan är flodkräftan idag allvarligt hotad i hela sitt historiska 
utbredningsområde i Sverige. Ett långsiktigt bevarande av arten är möjligt endast i de vattenområden där 
signalkräftan ännu inte är etablerad. Bevarandeinsatser måste därför koncentreras till dessa områden. En 
förutsättning för ett långsiktigt bevarande av flodkräftan är att bevarandearbetet ges en hög prioritet på 

nationell, regional och lokal nivå. Det krävs också åtgärder från både centrala och regionala myndigheter. Vissa åtgärder 
kan genomföras inom befintlig myndighetsutövning, medan andra åtgärder kräver en utökning och/eller omprioritering av 
resurser. 

Följande åtgärder bedöms som nödvändiga att vidta för att öka förutsättningarna att långsiktigt bevara flodkräftan i så 
stor del som möjligt av artens historiska utbredningsområde.

Administrativa åtgärder
Ansvaret för det regionala bevarandearbetet måste tydliggöras. Idag har Fiskeriverket regeringens uppdrag att på det 
nationella planet arbeta för flodkräftans bevarande. En stor del av arbetet med att planera och genomföra åtgärder som 
syftar till att skydda flodkräftan måste dock ske på regional nivå. Uppdraget att på regional nivå arbeta för att bevara 
flodkräftan bör därför föras in i regeringens regleringsbrev till länsstyrelserna. Detta skulle medföra att bevarandearbetet 
kan ges en högre prioritet i länsstyrelsernas verksamhet och därmed göra det lättare att frigöra nödvändiga resurser.

Skyddsområden
En nödvändig första åtgärd för att kunna koncentrera bevarandearbetet till vattenområden där insatser bör kunna 
medföra att varaktiga bestånd av flodkräfta endera kan bibehållas eller byggas upp, är att dessa områden identifieras och 
avgränsas. Arbetet med att utforma skyddsområden måste huvudsakligen ske på regional nivå, och detta arbete påbörjades 
under 1996. I princip bör det för varje känd flodkräftpopulation på fastlandet söder om Dalälven övervägas om det är 
möjligt att infoga det aktuella vattnet i ett skyddsområde. Även länen norr om Dalälven bör ges möjlighet att utfärda 
skyddsområde för flodkräfta. Visserligen kan hela Norrland idag betraktas som ett enda skyddsområde där utsättning av 
signalkräfta är förbjuden. I praktiken finns dock redan kräftpest och signalkräftor i Norrland. Det utökade skydd som ett 
skyddsområde utgör är nödvändigt för att aktivt kunna hindra smittspridning vid pestutbrott i framtiden. I regioner med 
många kvarvarande flodkräftbestånd måste dock troligen större, sammanhängande områden med goda förutsättningar för 
ett bevarande av flodkräftan prioriteras i ett första skede. Samtidigt måste lagstiftningen anpassas så att det finns stöd för 
åtgärder och regleringar inom skyddsområden (se nedan).

Åtgärdsplaner
I det fortsatta arbetet upprättas sedan åtgärdsplaner för varje enskilt skyddsområde. En sådan plan bör omfatta de åtgärder 
som är möjliga att genomföra för att förhindra signalkräft- och pestspridning till området (t ex riktad information om 
flodkräftan och om hoten mot arten, upprätthållande eller eventuellt tillskapande av nedströms vandringshinder, samt 
en bedömning av om särskilda föreskrifter eller restriktioner kan vara nödvändiga). Dessutom bör planen innehålla 
andra åtgärder som kan öka förutsättningarna för att bevara flodkräftan, som t ex kalkning och kontroll/övervakning av 
kända hot. Den bör också innehålla en handlingsplan i händelse av pestutbrott inom skyddsområdet, där en bedömning 
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görs om det är möjligt att genom åtgärder stoppa pestens spridning till hela skyddsområdet och om det kan vara 
nödvändigt att aktivt sprida pesten till avskilda delar av skyddsområdet för att därigenom skapa förutsättningar för en 
senare återetablering av flodkräfta. För att möjliggöra en effektivisering och samordning av arbetet bör det utarbetas ett 
rådgivningsmaterial som riktas framför allt till länsstyrelserna och som tar upp nödvändiga och möjliga åtgärder för att 
skydda flodkräftan i skyddsområden.

Lagstiftning
För att öka möjligheterna att bevara flodkräftan bör ändringar i lagstiftningen övervägas på följande punkter.

1.  Länsstyrelsen ges möjlighet att utfärda skyddsområde för flodkräfta och att besluta om föreskrifter för ett sådant skyddsområde.
Lagstiftningen erbjuder idag små möjligheter att införa bestämmelser som avser att skydda enskilda bestånd av flodkräfta. 
För att utformandet av skyddsområden för flodkräfta ska bli ett effektivt verktyg i bevarandearbetet krävs därför att 
begreppet skyddsområde ges en klar innebörd, och att lagstiftningen anpassas så att det finns stöd för åtgärder och 
regleringar inom ett skyddsområde. För att sådan lagstiftning ska accepteras av fiskerättsägare, bör den inte innebära några 
allvarligare inskränkningar i resursutnyttjandet. I förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen ges länsstyrelsen 
rätt att besluta att ett visst område ska anses kräftpestsmittat och att utfärda föreskrifter för ett sådant förbudsområde. 
När det gäller möjligheterna att skydda flodkräftan ger dock denna bestämmelse endast utrymme för ett passivt agerande, 
eftersom den kan användas först efter ett pestutbrott i ett flodkräftbestånd. Bestämmelsens ändamålsenlighet kan också 
ifrågasättas då kräftpesten idag förekommer permanent i så gott som samtliga områden där signalkräftan är etablerad. 
En komplettering av lagstiftningen är önskvärd, där länsstyrelsen även ges utrymme för ett mer aktivt bevarandearbete 
genom möjligheten att inrätta skyddsområden för flodkräfta och att besluta om regler och föreskrifter inom sådana 
skyddsområden. Detta skulle avsevärt öka möjligheterna att skydda arten.

2.  Förbud mot att transportera levande signalkräftor till eller inom Öland, Gotland och områden norr om Dalälvens vattensystem, samt till 
eller inom framtida skyddsområden för flodkräfta. 
Detta skulle avsevärt öka möjligheterna att förhindra spridning av signalkräfta till vattenområden där den ännu inte är 
etablerad.

3.  Förbud mot import av levande kräftor. 
Artbestämning av kräftor är ofta svår och det är mycket svårt att kontrollera efterlevnaden av dagens lagstiftning. För att 
förhindra att spridning av sjukdomar och främmande kräftarter bör därför import av levande sötvattenskräftor förbjudas 
helt.
 
4.  Förbud mot användande av kräftor som fiskbete. 
För att inte riskera att användandet av kräftor som fiskbete etableras i Sverige, med påföljande risker för ytterligare 
spridning av signalkräfta och kräftpest, bör detta förbjudas i lagstiftningen. Motsvarande bestämmelse finns redan införd i 
Norge.
 

Information
Det största hotet mot flodkräftan idag är den okontrollerade spridningen av signalkräftan. Eftersom många illegala 
utsättningar sker i oförstånd och utan att man är medveten om konsekvenserna, är möjligheten att nå ut med 
information till allmänheten av avgörande betydelse för bevarandearbetet. Det bör därför utformas en lätt tillgänglig 
informationsbroschyr som tar upp flodkräftans status, de viktigaste hoten, lagstiftning, samt möjliga åtgärder för att skydda 
arten. En sådan broschyr kan sedan distribueras till myndigheter, fiskerättsägare m fl  intressenter. Det är också viktigt att 
sprida information till berörda parter och allmänheten i samband med skapandet av skyddsområden. Tillsammans med lokalt 
anpassad information skulle en informationsbroschyr kunna användas även i detta sammanhang.

Återetablering av flodkräfta efter pestutbrott
Efter utbrott av kräftpest i ett flodkräftbestånd skall alltid möjligheten att återetablera flodkräfta utredas. Det är viktigt 
att klarlägga orsakerna till utbrottet eftersom en mycket vanlig orsak är förekomst av signalkräfta, antingen utsatt eller 
ditvandrad. Det vore önskvärt om länstyrelsen hade möjlighet att provfiska för att ta reda på om förekomst av signalkräfta 
är orsaken till pestutbrottet, men tyvärr erbjuder dagens lagstiftning ingen laglig rätt till sådant provfiske. Dagens 
lagstiftning förbjuder dock utsättning av signalkräfta efter pestutbrott i ett flodkräftbestånd, så länge signalkräftan inte är 
lagligt etablerad i det aktuella vattenområdet. Denna bestämmelse är en förutsättning för att bevara flodkräftan i södra 
Sverige, eftersom en stor del av kvarvarande flodkräftpopulationer sannolikt kommer att drabbas av kräftpest någon gång 
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i framtiden. Om det bedöms finnas möjligheter till återetablering bör utsättning av flodkräftor ske så snabbt som möjligt 
efter det att eventuellt nödvändiga åtgärder har genomförts, för att minska risken för illegal utplantering av signalkräftor. 
Innan man vet mer om flodkräftans genetiska variation bör utsättningskräftor i möjligaste mån vara av lokal härstamning.

Uppföljning och dokumentation av återetablering
Risken för illegal utsättning av signalkräfta efter ett pestutbrott är mycket stor. Detta beror delvis på den etablerade 
uppfattningen att det är omöjligt att återskapa ett flodkräftbestånd efter ett pestutbrott. För att motivera fiskerättsägarna 
att satsa på flodkräftan måste det finnas väl dokumenterade exempel på att en återetablering är möjlig. De tre försök med 
återetablering som har startats under 1996 kan förhoppningsvis tjäna som sådana exempel i framtiden, men för att inte 
ett misslyckande i något av vattnen ska slå tillbaka på hela bevarandearbetet är det viktigt att försök med återetablering av 
flodkräfta genomförs i fler pestdrabbade vatten.

Fiskevårdsbidrag för återetablering
En annan faktor som medför ökad risk för illegal utsättning av signalkräfta är att fiskerättsägarna själva får ta den 
ekonomiska risk som det innebär att återintroducera flodkräfta. Det går aldrig att garantera att ett återetablerat 
flodkräftbestånd inte förr eller senare drabbas av kräftpest igen. Kostnaden för inköp av utsättningskräftor är relativt hög 
och för att motivera fiskerättsägarna att satsa på flodkräftan är det nödvändigt att åtminstone en del av kostnaden kan 
finansieras med allmänna medel. Idag finns knappast några möjligheter att få bidrag till återintroduktion av flodkräfta efter 
pestutbrott. Det är därför mycket viktigt att det skapas möjligheter för fiskerättsägare att få någon form av fiskevårdsbidrag 
till detta.

Kalkning
Vid fördelning av kalkningsbidrag till försurningsskadade vatten skall vatten med flodkräftbestånd även i fortsättningen ges 
högsta prioritet. Detsamma gäller vid fördelning av bidrag till biologisk återställning i kalkade vatten, där återintroduktion 
av flodkräfta ges högsta prioritet.

Utrotning av illegalt utplanterade signalkräftor i isolerade vatten på Öland och Gotland
De bästa förutsättningarna för att bevara flodkräftan i Sverige på lång sikt finns på Öland och Gotland. Om inte den 
okontrollerade spridningen av signalkräftan på fastlandet kan stoppas är det möjligt att dessa öar i framtiden kommer 
att utgöra de enda refugier där ett långsiktigt bevarande är möjligt. Förekomsten av illegalt utsatta signalkräftor i ett antal 
isolerade vatten på både öarna utgör därför ett allvarligt hot mot flodkräftan. För att minska risken för att signalkräftan 
och/eller kräftpesten sprids på Öland och Gotland bör därför försök göras att utrota dessa bestånd. Dessutom bör det 
utredas om det finns möjlighet att utrota signalkräftan från de två vatten på Öland där tillstånd för utsättning har beviljats.

Nyetablering av flodkräfta i lämpliga sjöar och vattendrag
Förutom inriktningen på att bevara flodkräftan i särskilda skyddsområden skulle eventuellt en utökning av artens 
utbredning och numerär kunna ge ökade möjligheter till långsiktig överlevnad. Detta skulle kunna åstadkommas genom 
utplantering av flodkräfta i lämpliga sjöar och vattendrag på andra platser i Sverige där arten av någon anledning inte 
funnits tidigare. Det finns idag inga exempel på att utsättning av flodkräfta har haft några allvarliga negativa effekter på 
annan flora och fauna. Försök har dock visat att flodkräfta kan fungera som vektor för sjukdomar som kan påverka andra 
djurgrupper. Utsättning av flodkräfta kräver alltid tillstånd från länsstyrelsen och vid hantering av tillståndsärenden är det 
viktigt att beakta de möjliga negativa effekter som en utsättning kan medföra. Det är dessutom principiellt tveksamt att i 
bevarandesyfte aktivt utöka artens utbredning utanför dess historiska utbredningsområde.

Odling av flodkräfta
Både återintroduktion och nyintroduktion av flodkräfta måste baseras på utsättningar. Utsättningskräftor tas idag både från 
odlingar och naturvatten. Flodkräftan är ännu ej hotad till den grad att åtgärder i form av särskilda odlingar behövs för 
att säkerställa fortlevnaden. Den odlingsverksamhet som idag bedrivs utifrån ekonomiska motiv utgör dock samtidigt en 
resurs för bevarandet. Detta motiverar fortsatt satsning på utveckling av odling av flodkräfta.
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Behov av ny kunskap
Förekomst och utbredning

I vissa delar av landet är detaljkunskapen om förekomsten av flod- och signalkräfta inte tillräcklig för att det ska vara 
möjligt att genomföra effektiva åtgärder som syftar till att bevara flodkräftan. Detta gäller framför allt de områden 
där det fortfarande finns relativt många flodkräftbestånd kvar, med enstaka signalkräftbestånd insprängda bland 
dessa. Det finns därför ett behov av att genomföra inventeringar. För att vara tillförlitliga måste kräftinventeringar 

baseras på provfisken med mjärdar, och sådana är relativt kostsamma att genomföra. Därför bör i första hand sådana 
inventeringar prioriteras som syftar till att undersöka möjligheterna att skapa skyddsområden för flodkräfta.

Övervakning
För att öka kunskapen om naturlig variation och om förändringar i populationsstorlek hos svenska flodkräftbestånd är det 
önskvärt att det byggs upp ett nationellt nät av lokaler där regelbundna, helst årliga, enhetliga provfisken efter flodkräfta 
genomförs. Övervakningen bör vara långsiktig och därför bör lokaler som ligger inom skyddsområden för flodkräfta 
prioriteras. Provfisken skulle kunna genomföras av länsstyrelser och enskilda fiskerättsinnehavare, men arbetet bör 
samordnas av Fiskeriverket.

Provfiskemetodik
Det saknas idag kunskap om hur väl ett provfiske speglar den verkliga förekomsten av kräftor i sjöar och vattendrag. 
De provfisken som har skett fram till idag har heller inte alltid utförts på ett sådant sätt att de har gett kvantitativa och 
jämförbara resultat. Den nyligen framtagna metodiken för standardiserat kräftprovfiske ska användas vid populationsuppsk
attningar i framtiden. Det bör också undersökas hur väl denna provfiskemetodik beskriver den verkliga kräftpopulationen.

Effekterna av ett oreglerat kräftfiske
Effekten på flodkräftbestånden av avregleringen av kräftfisket 1994 bör undersökas noggrant. Många fiskevårdsområden 
har idag egna bestämmelser som är lika den tidigare regleringen. Dessa bestånd är lämpliga som jämförelseobjekt för 
att undersöka de eventuella riskerna med överfiskning. Om avregleringen visar sig utgöra ett hot för bevarandet ska de 
generella restriktionerna i fisket angående minimimått och fredningstid omedelbart återinföras för flodkräftan.

Genetisk variation
I samband med återetablering av flodkräfta och vid prioritering av bevarandeinsatser är det viktigt att ha kunskap om 
artens genetiska variation. Vid tidigare undersökningar där man använt enzymelektrofores har man funnit mycket 
liten genetisk variation hos flodkräftan. För att öka kunskapen om artens genetiska variation bör det genomföras nya 
undersökningar med hjälp av moderna metoder för genetisk kartläggning.

Kräftpestens spridning
Det finns ett behov av utveckling av elspärrar och andra metoder för att bekämpa aktiva pesthärdar och att förhindra 
spridning av kräftpest. Dessutom bör det genomföras en sammanställning över pestens spridning i Sverige alltsedan 
introduktionen 1907 och en analys av orsakerna till spridningen.

Metoder för att utrota oönskade kräftbestånd
Idag saknas helt invändningsfria metoder att utrota oönskade kräftbestånd. Det finns därför ett starkt behov av 
metodutveckling på detta område.

Återintroduktion av flodkräfta
Det finns behov av utveckling och värdering av metoder för hur man bäst återetablerar flodkräftbestånd (t ex 
storlek på utsättningskräftor, antal och tidpunkt för utsättning, strategi vid utsättning, samt åtgärder för att påskynda 
beståndsutveckling).

Orsaker till uppkomst av glesa eller fördvärgade flodkräftbestånd, 
samt effekter av olika fiskevårdsåtgärder

Många tidigare goda flodkräftbestånd har under de senaste årtiondena reducerats kraftigt utan att man kunnat klarlägga 
orsaken till minskningen. Sådana beståndsminskningar ökar oftast risken för illegal utsättning av signalkräfta. Det finns 
därför ett starkt behov av att klarlägga orsakerna till uppkomsten av glesa flodkräftbestånd. Dessutom bör det genomföras 
undersökningar som syftar till att genom fiskevårdsåtgärder motverka uppkomsten av eller påskynda återhämtningen hos 
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glesa bestånd. Ett annat problem som kan öka risken för illegal utsättning av signalkräfta är fördvärgade flodkräftbestånd, 
dvs sådana bestånd där en mycket liten andel av populationen består av kräftor i konsumtionsstorlek. Det bör därför också 
genomföras undersökningar som syftar till att genom fiskevårdsåtgärder motverka fördvärgade kräftbestånd.

Sjukdomar och parasiter
Det finns ett starkt behov av att öka kunskapen om flodkräftans sjukdomar och parasiter, och om vilken effekt dessa kan 
ha på naturliga flodkräftbestånd.

Genomförande av åtgärdsprogrammet
Ansvarsfördelning och tidsplan

I följande avsnitt görs en sammanställning av de åtgärder som bedöms vara nödvändiga att genomföra inom 
åtgärdsprogrammets giltighetstid. Arbetet med att genomföra föreslagna åtgärder samordnas av Fiskeriverket, 
Sötvattenslaboratoriet. Kostnader för åtgärderna är i de flesta fall inte möjliga att precisera. Ansvarig myndighet 
anges för varje åtgärd och dessutom anges i kolumnen “Aktörer” övriga myndigheter och berörda parter som kan 

komma att bli inblandade i genomförandet av åtgärden.

Sammanfattning av åtgärdsprogrammet

Åtgärd Ansvar Aktörer Tidsplan 

Lagstiftning, prioritering 
 Komplettering av lagstiftning rörande skyddsområden, transport av levande FiV NV, JV 1998
  signalkräftor samt import av levande kräftor.
 Uppdraget att arbeta för flodkräftans bevarande förs in och prioriteras i  FiV, NV Lst Före 2000 
  regleringsbrevet till Lst. 
Skyddsområden 
 Rådgivningsmaterial ang utformning av skyddsområden för flodkräfta och FiV NV, Lst 1998
  möjliga åtgärder inom skyddsområden.  
 Utformning av preliminära skyddsområden för flodkräfta. Lst FiV, NV, K  Från 1998 
 Fastställande av skyddsområden och upprättande av åtgärdsplaner för enskilda Lst FiV, NV, K, Från 1999 
  skyddsområden (i ett första steg omfattande minst 2-4 skyddsområden  Fvo, E
  per Lst på fastlandet söder om Dalälven, därefter bedöms behovet från 
  region till region).  
 Genomförande av åtgärder i fastställda skyddsområden. Lst K, Fvo, E Från 1999 
Återetablering av flodkräfta efter pestutbrott 
 Tillskapande av medel för bidrag till återintroduktion av flodkräfta. FiV, NV  Snarast  
 Uppföljning och dokumentation av de försök med återintroduktion av flodkräfta 
  som startats under 1996 i Skåne, Jönköpings och Västra Götalands län. FiV, Lst Fvo, E 1998-2000 
Utredning angående förutsättningarna att återetablera flodkräfta vid alla nya fall Lst FiV, K, Vid behov
  av pestutbrott i flodkräftbestånd. Återintroduktion genomförs snarast möjligt  Fvo, E
  där förutsättningar bedöms finnas.  
Kalkning 
 Försurningshotade vatten med bestånd av flodkräfta ges även i fortsättningen NV Lst
  högsta prioritet vid fördelning av kalkningsbidrag.  
Information 
 Informationsbroschyr om flodkräftanstatus, hot, lagstiftning, möjliga FiV, NV  1998
  åtgärder för att skydda arten.  
Åtgärder för att skydda flodkräftan på Öland och Gotland 
 Eliminering av samtliga bestånd av signalkräfta på Öland och Gotland. Lst FiV, NV, Före 1999
     KI, E   
Inventeringar, övervakning 
 Inventeringar av flod- och signalkräftans förekomst genomförs, i första hand i de Lst Fvo, E Från 1998
  delar av landet där detta krävs för att möjliggöra utformning av skyddsområden.
 Övervakning av flodkräftbestånd genom regelbundna (helst årliga) provfisken FiV Lst, Fvo, E Från 1998
  på ett antal lokaler med spridning över hela landet.
 Genetisk kartering av flodkräftbestånd från olika delar av landet. FiV Lst, Fvo Från 1998

Följande förkortningar används: FiV=Fiskeriverket; NV=Naturvårdsverket; JV=Jordbruksverket; KI=Kemikalieinspektionen; Lst= 
Länsstyrelser; K=Kommuner; Fvo=Fiskevårdsområdesföreningar; E=Enskilda fiskerättsinnehavare. 
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Uppföljning och omprövning av åtgärdsprogrammet
Åtgärdsprogrammet omprövas år 2000 av Fiskeriverket i samarbete med Naturvårdsverket. Under programmets 
giltighetstid samordnas arbetet med att genomföra föreslagna åtgärder av Fiskeriverkets sötvattenslaboratorium, som 
också ansvarar för framtagandet av förslag till reviderat åtgärdsprogram. Efter sammanställningar av kompletterande 
inventeringar av flod- och signalkräftans förekomst, samt erfarenheter från arbetet med skyddsområden, ska ett reviderat 
program innehålla kvantitativa mål för det fortsatta bevarandearbetet,      t ex i form av antal skyddsområden och/eller 
antal populationer i olika regioner av landet. Projektets utveckling följs upp genom årliga möten med en samrådsgrupp 
för insjökräftor, bestående av representanter för Fiskeriverket, Naturvårdsverket, länsstyrelser, forskningsinstitutioner, 
naturvårdsintressen och fiskerättsägare.
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Åtgärdsprogram framtagna för bevarande av
hotade arter och miljöer

1. Sandstepp
2. Småsvalting
3. Pilgrimsfalk
4. Flodkräfta
5. Mal
6. Grönling
7. Sandkrypare
8. Vårlekande siklöja
9. Nissöga


