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Flodkräftornas stora betydelse

Flodkräfta och dillkvist som 
syntes i det första EU-
passet när man lyste på det 
med UV-ljus som. Som en 
symbol för Sverige och som 
skydd mot förfalskning.

Folkomröstningen om spritstopp 1922



Starka kräfttraditioner

Kräftskivan

4000-5000 
ton kräftor 
äts årligen i 
Sverige

Det mesta köps i affären
(2000-3500 ton)

Men upp mot 1000 ton/år fiskas
årligen upp ur sjöar och vattendrag
= 250 - 300 milj. kr (grossistpris )

Från Gustafva Bjo ̈rklunds
Kokbok 1883

Kräftfiskare i sjön Nömmen 1912
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Finland exporterade 775 ton flodkräftor år 1900, en hel del till Sankt Petersburg



Flodkräfta (originalet) Signalkräfta (kopian)

Drygt 98% av bestånden har försvunnit 
på 100 år. Utslagningstakten har ökat 
4-faldigt sedan 1960-talet

Över 4000 utsättningstillstånd har getts. 
Total katastrof för flodkräftan genom sin 
roll som kräftpestbärare. Massiva illegala 
utsättningar de senaste 28 åren. 

Foto Kerstin Söderlind Foto Urban Viklund






Flodkräfta

Knappt 500 - 600 lokaler med flodkräfta 
kvar idag (30 000 lokaler år 1906)

Inget yrkesfiske förekommer längre

Allt som eventuellt säljs i handeln kommer 
från odlingar. Upp mot 1 200 SEK/kg

Presentatör
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Råne älv ≈ 2 ton/år.



Över 10 000 lokaler med signalkräfta 2021

- and counting

Signalkräfta

Bohman, P. (Editor). 2022. Swedish Crayfish Database. Swedish 
University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources. 
http://www.slu.se/kraftdatabasen

Cirka 3000 lokaler 2005
Cirka 4000 lokaler 2008

Nästan 5000 lokaler 2019



Så kom pesten till Sverige!
Fiskmarknaden Kornhamnstorg, Stockholm augusti 1907. Det kom ett skepp med smittade 

flodkräftor från Finland. De slängdes i Mälaren och därmed fanns pesten i Sverige

http://www.artvalue.com/auctionresult--fischer-paul-gustave-1860-1934-fiskmarknad-1971673.htm


Kräftpest
En svampsjukdom - kallas ibland för vattenmögel. 
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med pesthyfer 
=svamptrådar



Kräftpest
•Signalkräfta bär på kräftpesten 

•20-80% av individerna har pest

•Om stressad kan faktiskt även den dö i akut pest

•Hög dödlighet förekommer i signalkräftbestånd – på grund av akut kräftpest

•Honorna kan tappa simbenen pga pest och har då ingenstans att fästa 
romkornen = dålig reproduktion

•Fem stammar av kräftpest kända (DNA-teknik)

•“Signalstammen” som är mer virulent förekommer idag i alla de fall av pest 
på flodkräfta i Sverige som analyserats

•Pestspridningen i landet fyrdubblades tyvärr i och med att vi introducerade 
signalkräftan

•Juvenila signalkräftor visar hög dödlighet (80-90%) på grund av kräftpest 
och vuxna infekterade kräftor får förändrat  och sämre flyktbeteende 

Bohman P, Nordwall F & Edsman L, 2006. The effect of the large-scale introduction of signal crayfish on the spread of crayfish plague. KMAE.
Edsman L et al. 2015. Eroded swimmeret syndrome in female signal crayfish. Diseases of aquatic organisms.
Thomas R et al. 2020. Crayfish plague affects juvenile survival and adult behaviour of invasive signal crayfish. Parasitology.



Illegala utsättningar är det stora problemet
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Fångst av signalkräfta för en yrkesfiskare i Mälaren

Signalkräftsfisket är inte alltid fullt så fantastisk
som många tror – kollapser händer både här och där

Fiskarena är oroliga för framtiden
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Blad1

		År		Fångst (Kg)

		1986		5

		1987		10

		1988		19

		1989		24

		1990		47

		1991		230

		1992		356

		1993		528

		1994		499

		1995		505

		1996		494

		1997		698

		1998		276

		1999		253

		2000		17

		2001		30

		2002		15

		2003		1

		2004		0.3

		2005		0.1

		2006		0.2

		2007		0.3
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Fångster i Halmsjön
Signalkräftor utsatta 1969
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Antal småkräftor < 10cm
Antal matkräftor > 10cm

Uttag av ca. 
100 

signalkräftor 
vissa år 1994-

1998

14 matkräftor 
fångade 2004

Halmsjön
Välkänd sjö känd för sina goda fångster men där fisket kollapsade
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Uttag av ca. 100 signalkräftor vissa år 1994-1998

14 matkräftor fångade 2004

Antal matkräftor > 10cm

Antal småkräftor < 10cm

År

Antal kräftor/bur/natt
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CPUEuttag

		32		1972		1972		128

		21		1973		1973		60

		115		1974		1974		135

		102		1975		1975		174

		549		1976		1976		360

		1254		1977		1977		625

		1699		1978		1978		353

		2638		1979		1979		427

		3538		1980		1980		430

		3100		1981		1981		225

		10036		1982		1982		722

		32451		1983		1983		1414

		23500		1984		1984		2000

		43555		1985		1985		2052

		50301		1986		1986		2673

		56511		1987		1987		3944
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		60243		1989		1989		3465

		57136		1990		1990		3517

		19191		1991		1991		2684

		1067		1992		1992		557

		714		1993		1993		610



Fångst totalt
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CPUE<10

Antal redskap

År

CPUE

Antal

Halmsjön

0.25

0

0.35

0

0.3333333333

0.5185185185

0.5402298851

0.0459770115

0.9611111111

0.5638888889

0.4592

1.5472

3.1926345609

1.6203966006

2.8618266979

3.3161592506

3.2325581395

4.9953488372

9.3333333333

4.4444444444

3.7811634349

10.1191135734

6.5240452617

16.4257425743

1.733

10.017

2.7543859649

18.4712475634

1.5267489712

17.291432847

1.9340770791

12.3942697769

1.3523606295

12.295278741

1.7691197691

15.617027417

1.9417116861

14.303952232

0.804023845

6.3461251863

0.7181328546

1.197486535

0.4049180328

0.7655737705



Data

		År		Perod		Antal redskap		Fångst >10		Fångst <10		Fångst totalt		CPUE>10		CPUE<10		CPUE totalt

		1970				1		0.0001		0.0001				0.0001		0.0001		0

		1971				1		0.0001		0.0001				0.0001		0.0001		0

		1972				128		32		0		32		0.25		0		0.25

		1973				60		21		0		21		0.35		0		0.35

		1974				135		45		70		115		0.3333333333		0.5185185185		0.8518518519

		1975				174		94		8		102		0.5402298851		0.0459770115		0.5862068966

		1976				360		346		203		549		0.9611111111		0.5638888889		1.525

		1977				625		287		967		1254		0.4592		1.5472		2.0064

		1978				353		1127		572		1699		3.1926345609		1.6203966006		4.8130311615

		1979				427		1222		1416		2638		2.8618266979		3.3161592506		6.1779859485

		1980				430		1390		2148		3538		3.2325581395		4.9953488372		8.2279069767

		1981				225		2100		1000		3100		9.3333333333		4.4444444444		13.7777777778

		1982				722		2730		7306		10036		3.7811634349		10.1191135734		13.9002770083

		1983				1414		9225		23226		32451		6.5240452617		16.4257425743		22.9497878359

		1984				2000		3466		20034		23500		1.733		10.017		11.75

		1985				2052		5652		37903		43555		2.7543859649		18.4712475634		21.2256335283

		1986				2673		4081		46220		50301		1.5267489712		17.291432847		18.8181818182

		1987				3944		7628		48883		56511		1.9340770791		12.3942697769		14.328346856

		1988				3749		5070		46095		51165		1.3523606295		12.295278741		13.6476393705

		1989				3465		6130		54113		60243		1.7691197691		15.617027417		17.3861471861

		1990				3517		6829		50307		57136		1.9417116861		14.303952232		16.2456639181

		1991		0728-0903		2684		2158		17033		19191		0.804023845		6.3461251863		7.1501490313

		1992		0722-0910		557		400		667		1067		0.7181328546		1.197486535		1.9156193896

		1993		0818-0820		610		247		467		714		0.4049180328		0.7655737705		1.1704918033

		1994										0		0		0		0

		1995										0		0		0		0

		1996										0		0		0		0

		1997										0		0		0		0

		1998										0		0		0		0

		1999										0		0		0		0

		2000										0		0		0		0

		2001										0		0		0		0

		2002										0		0		0		0

		2003										0		0		0		0

		2004				50		14		12		26		0.28		0.24		0.52
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De vanligaste orsaksförklaringarna till nedgången i 
signalkräftfisket de senaste 3-25 åren

• Akut kräftpest 
• Annan sjukdom (virus, ny variant av kräftpest)
• Stress
• Höga tätheter
• Ål
• Insektsgift
• Gädda
• Syrebrist
• Bakterier
• Klimat 

– dvs kall vår, 
– lång vinter, 
– varm sommar, 
– kall (snabbt temperatutfall) oktober 2002)

• Dålig isläggning
• Metallutfällningar 
• Surstötar på våren vid vårfloden
• Försurning (generellt lågt pH)
• Lake
• Dålig vattenföring i rinnande vatten
• Översvämningar
• Gudrun (eller andra orkaner)
• Abborre
• Humus och partiklar från blötlagt timmer (efter Gudrun)
• Dålig rekrytering
• Blågrönalgblomning
• Brunifiering
• Brist på näring
• Övergödning
• Brist på spårämnen som selen
• Överfiske
• Utsläpp
• För lite fiske
• Igenslammade bottnar
• ..allt är bara ljug!



Nej.
Kostnaden? är beräknad till 35 och 51 kronor/person/år

• lägre marknadspris på signalkräftan
• kostnader för introduktioner av signalkräfta
• forskning
• informationsverksamhet
• åtgärder för att minska de negative effekterna av introduktionen

Gren et al. 2009 Ambio 38 : 135-140

Så var det ekonomiskt lönsamt att introducera signalkräftan?



som sagt –
Illegala utsättningar är det stora problemet



Värmeln
Utsättningstillstånd i början på 1990talet



Värmeln
Kräftpestutbrott grannskapet



Värmeln
Illegala utsättningar av signalkräftaupptäckta i grannskapet



Plötsligt dök en ny EUförordning upp om 
“Invasiva Främmande Arter”



Först blev det panik i Sverige
(och Finland)

Varför?



• Utrotning?
• Inget fiske?
• Ingen odling?
• Ingen försäljning?
• Inga pengar?
• Inget skoj?
• Ingen förvaltning?
• Elände helt enkelt!



1. Utsättningsstopp för signalkräfta till nya vatten sedan 1994

2. Åtgärdsprogram för bevarande av flodkräftan och 
flodkräftfisket sedan 1998

3. Importstopp för levande kräftor från utlandet sedan 2003

4. Möjlighet att bilda speciella skyddsområden för flodkräfta 
sedan 2005

Men sen la sig paniken något
- man hade ju gjort en del redan



Men direkt augusti 2016: 

• Inga utsättningar överhuvudtaget
- inte ens förstärkningsutsättningar i lagligt etablerade bestånd

• Inga signalkräftodlingar tillåtna





Hanteringsområde för 
signalkräfta 2020

• Inga som helst transporter av
levande signalkräftor utanför
hanteringsområdet

• Inget fiske tillåtet utanför
hanteringsområdet

• Några dispenser har givits – men 
viktigt att vara mycket restriktiv



Presentatör
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Hundratals personer beroende av fisket efter P. clarkia. Tre fabriker. 5000 innevånare. Stor demonstration mot Euförordningen.



Regeringsuppdrag 2007Åtgärdsprogrammet 
för flodkräfta, 1998



Hot
•Kräftpest

•Signalkräfta (idag bara illegala utsättningar)

•Vattenkvalitet

•Habitat (vattenkraft, igenslamning)

•Insektsgift

•WWFs konsumentguide

•Fisket i sig inget problem utan lösningen för
ett fortsatt bevarande

Finansiering 2008-2013
•Fiskevårdsmedel 5,5 milj reserverat för
åtgärder

•ÅGPmedel kan användas (9,5 milj)

•Kommunala medel

•EU-pengar

•Ideellt arbete av fiskerättsägare

•Fiskevattenägarna /LRF/)?

•Mm
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Vision
Våra barnbarn ska kunna fiska 
flodkräftor i svenska naturvatten



Informationskampanj 2006, 2009, 2013, 2017, 2021

“Kräftmytkrossaren”
TV (anslagstavlan), Radio (RixFm, MixMegapol), 
hattar, flyers, mjölkpaket, ölburkar, tidningar,?

www.krafta.nu
• 30 000 besökare till hemsidan första 

månaden
• Uppdaterad 2013 med appar för Android 

och Iphone 
• 2017 omarbetad till en responsiv hemsida
• Svensk, Engelsk och Finsk

120 000 distribuerade

http://www.krafta.nu/
http://www.krafta.nu/


Det finns absolut inga skäl, inte ens ur fiskesynpunkt, att sätta
ut signalkräfta mer i landet. 

Inte någonstans i landet. 

Ett totalt utsättningsstopp har införts och drabbar därför ingen.

STOPPA Hinkbärarna
Det är illegalt, meningslöst och helt

enkelt korkat



Ett problem - i form av ett förslag
Hårt fiske som kontrollmetod/utrotningsmetod för signalkräfta ?



I Sverige, Finland, Danmark, England/Wales, Skottland, Tyskland med flera länder har 
många propagerat för den inte alltför smarta idén att använda ett hårt och omfattande 
fiske  på signalkräftorna (gärna kommersiellt så slipper myndigheterna bekosta)

• för utrotning
• som åtgärd för kontroll 
• för att minska spridningen av signalkräftan 
• för att stoppa spridningen av kräftpest

Funkar det? NEJ!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Kräftor handlas och transporteras levande Fiskarena vill inte utrota Lägger ner när det inte lönar sigMan får aldrig upp allt (de små)Burarna släpper även honor som könsmognat tidigtPesten kan överföras från honan till rommen/ynglet



• Kräftor handlas och transporteras levande 
• Fiskarena vill inte utrota sin resurs
• Lägger ner fisket när det inte lönar sig att fiska längre
• Man får aldrig upp allt, bara ca 2,5% i antal (de små går inte in)
• Burarna släpper även honor som könsmognat tidigt
• Pesten kan överföras från honan till rommen/ynglet

Insektsgift är däremot effektivt



Avståndet från Vättern (röd) till platser där signalkräfta satt ut illegalt (röda
prickar) i Värmland and Dalsland.

Effekten av stor tillgång till levande material för illegala utsättningar

Vättern den enda sjön i hela Sverige där vem som helst 
får fiska signalkräfta
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Sambandet mellan avståndet i kilometer från Vättern till platser där signalkräfta satts ut
illegalt i Värmland and Dalsland. Ju närmare Vättern desto fler illegal utsättningar.

• År 2002 - 416 flodkräftslokaler
• År 2017 – ca 160 flodkräftslokaler 
• År 2022 – ca 70 flodkräftlokaler
• 220 lokaler upptäckta med signalkräfta 

- utan tillstånd

Jansson T. Kräftmannen AB
Jussila J and Edsman L 2020. Relaxed attitude towards spreading of alien crayfish 
species affects protection of native crayfish species. Freshwater. Crayfish

Presentatör
Presentationsanteckningar
2002 .- 416 flodislokaler2017 – 160 flodislokaler217 lokaler med signalkräfta utan tillstånd



Resolutionen från Gotland

6. It is clear from the evidences presented 

that the control of invasive crayfish 

species by intensive recreational and 
commercial fisheries does not
represent a suitable method for this 

purpose. It instead favours the 
spread and the increase of these 
alien crayfish populations. 

Chadwick et al. 2021. Trapping does not work. Journal of Applied Ecology 58: 316-326.

Cuthbert et al. 2022. Biological invasion costs reveal insufficient proactive management. 
Science of the Total Environment 819: 153404.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Man får bara upp 2.3 % av antalet individer i populationen med betade mjärdar. 



• I både Danmark och England/Wales hade myndigheterna först nappat 
på iden om massivt fiske som kontrollåtgärd (påhejade av branschen)

Med resolutionen på fickan gick Sune Agersnap till ett möte på danska 
naturvårdsverket (DEA) 

I samband med en remiss i England blev jag ombedd att skicka 
resolutionen och kringinformation till Department for Environment, 
Food and Rural Affairs (DEFRA) 

Både DEA och DEFRA har gjort lappkast och kommer nu att göra det 
svårare att fiska och handla med invasiva kräftarter. Tyskland är på G



Priset – ett otypiskt men bra argument 
för bevarande

Till grossist
300 - 600 kr/kg

I affär
900 - 1200 kr/kg

För utsättning
> 1500 kr/kg

Till event
> Obegränsat med kr/kg



Conclusions
Om folk vill ha kräftskivor....
- låt dom få flodkräftskivor



Vad behövs !
Information som är faktabaserad och tydlig

Bra kommunikation lokalt – många lokala möten

Ett bra och restriktivt och tydligt regelverk

Se till att folk har möjlighet att fiska flodkräftor och ha kräftskivor 

Resurser till många många små lokala restaureringsprojekt

Flodkräftodling - inte minst för utsättningsmaterial

Utrotning av illegalt utsatt signalkräfta – där det går, av pedagogiska skäl 

Absolut inga levande signalkräftor tillgängliga i nya områden

Man lägger 12-25 gånger så mycket på att åtgärda skadorna från invasiva arter jämfört 
med förebyggande åtgärder - trots att man vet att de är 4-5 gånger effektivare



En gång i tiden sa man att alla flodkräftor
var likadana genetiskt eftersom de togs in av
Wasakungarna

Erik XIV



Vissa skillnader i kläcktid 
tillväxt och överlevnadTre olika genetiskt 

skilda grupperingar

Dannewitz, Palm & Edsman. 2021. Colonization history and human translocations explain the population 
genetic structure of the noble crayfish (Astacus astacus) in Fennoscandia: Implications for the management of a 
critically endangered species. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems 31: 1970-1982.

Den södra har mest 
genetisk variation 
och är samtidigt 
den mest hotade

Presentatör
Presentationsanteckningar
17 000 år sedan södra beståndet och de mellersta norra bestånden skilldes och 17000 år sedan de 



Om 20 år





……… eller som förr !



www.slu.se/kraftor

http://www.slu.se/kraftor
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