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År 1860 kom kräftpesten till Europa. Den spreds efter att det importerats infekterade kräftor 
till Italien och därifrån spreds kräftpesten vidare till resten av den europeiska kontinenten. 
Kräftpesten kom till Sverige efter att man importerat flodkräftor från Finland som bar på 
smittan. När det upptäcktes att flertalet av de importerade kräftorna dött under transporten 
valde man att dumpa dessa i Mälaren. Det resulterade i att alla flodkräftor i Mälaren dog till 
följd av kräftpesten som nu hade spridits till svenska vatten. Året var 1907 och under flera år 
framöver kunde man se hur fler och fler populationer av flodkräftor i Sverige insjuknade i 
kräftpesten och dog. För att åter få en livskraftig svensk kräftpopulation valde man att söka 
efter andra kräftarter att plantera ut i hopp om att dessa skulle vara mer motståndskraftiga 
mot kräftpesten. År 1960 planterades den nordamerikanska signalkräftan ut för att se om 
dessa klarade sig i svenska vatten. Försöket blev en framgång och följande år planterades 
signalkräftor ut i flertalet svenska vatten. Vad man inte då visste var att signalkräftan är 
kronisk bärare av kräftpesten. Detta resulterade i att alla inhemska flodkräftor i de 
vattendrag signalkräftan planterades ut i dog. Uppskattningsvis 97 % av den svenska 
populationen av flodkräfta har dött ut till följd av kräftpesten. 
 
 
I Finland avslutade man i slutet på 1990-talet en 30-årig studie där man undersökte vad som 
händer i de situationer då de utplanterade signalkräftorna inte bär på kräftpesten. Studien 
utfördes vid den finska sjön Slickolampi. Man kunde konstatera att kräftpest inte fanns 
närvarande i sjön då både signal- och flodkräfta fanns närvarande i sjön under hela studiens 
gång. Hade kräftpesten funnits i sjön hade flodkräftan dött ut väldigt snabbt. När man samlat 
in data under 30 år valde man ut tre tidsperioder som särskiljde sig med avseende på hur 
fördelningen mellan signalkräfta och flodkräfta såg ut. Man kunde då se att under första 
perioden, mellan åren 1980-1982, var antalet infångade flodkräftor per fångstnatt som störst. 
Under den andra perioden som var mellan åren 1987 och 1989 såg man att båda arterna fanns 
närvarande i sjön i lika stort antal. Vid den sista perioden, som var mellan 1990 och 1992, 
kunde man se att ett skifte skett och antalet signalkräftor var nu större än antalet flodkräftor i 
sjön. I början på 1990-talet kunde man se att en stor krasch hade inträffat för 
flodkräftpopulationen som då minskade rejält i storlek. Kraschen resulterade i att antalet 
kräftor i sjön, som under toppåren 1981-1982 varit 1400-1500 individer, sjönk kraftigt. När 

Fakta kräftpest 
Kräftpest orsakas av svampen Aphanomyces astaci och härstammar ursprungligen från 
Nordamerika. Den drabbar enbart sötvattenslevande kräftarter, däribland vår inhemska flodkräfta. 
Pesten har framförallt spridits tack vare människans aktiva flytt av  nordamerikanska signalkräftor 
som är kroniska bärare av sjukdomen. När signalkräftor planterats ut i sjöar där flodkräfta fanns så 
överfördes sjukdomen till de inhemska kräftorna som alla insjuknade och hela populationen av 
flodkräfta slogs ut. 
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studien avslutades fanns endast omkring 190 flodkräftor kvar i sjön, det vill säga knappt 13 
procent av den ursprungliga populationen! 

Figur 1. Under en period på 30 år kunde man se att den inplanterade signalkräftan nästan helt ersatte 
den inhemska flodkräftan. 

Fakta flodkräftan  
Flodkräftan (Astacus astacus) är 
en inhemsk Europeisk kräftart 
som på senare år reducerats 
kraftigt i antal av kräftpesten. 
Man tror att flodkräftan 
ursprungligen utplanterats av 
människan i Norge och Sverige 
men då arten funnits i länderna i 
minst ett par hundra år räknas 
den nu som en inhemsk art. 
Flodkräftan är en generalist när 
det gäller födoval och livnär sig 
bland annat på växtdelar och 
olika typer av mindre bytesdjur. 

 
 
 

Signalkräftan svår att utrota 
Signalkräftan är väldigt svår att bli av med när den väl planterats ut i en sjö eller ett 
vattendrag. Flera misslyckade försök har gjorts. Men i Norge har man lyckats bli av med de 
signalkräftor man hittat som planterats ut illegalt. I oktober 2006 konstaterade man att 
signalkräfta hittats i Norge för första gången. Kräftorna påträffades i en tjärn några kilometer 
från den svensk-norska gränsen. Då man var rädd att dessa kunde vara bärare av kräftpesten 
så valde man att försöka utrota signalkräftorna i tjärnen. Innan man tillsatte åtgärder för att bli 
av med kräftorna bekräftade man att det enbart var i just den tjärnen som signalkräftor fanns. I 
de omkringliggande tjärnarna påträffades inga 
signalkräftor. Innan behandlingen inleddes hade man 
även tagit prover på infångade signalkräftor för att 
bekräfta att de var bärare av kräftpesten. Man upptäckte 
då DNA från kräftpestsvampen, Aphanomyces astaci, 
vilket bekräftade att signalkräftorna i tjärnen var bärare 
av kräftpesten. 
 

Behandlingen inleds 
För att få bort signalkräftorna från tjärnen valde man att 
använda sig av ett bekämpningsmedel innehållande en 
syntetisk pyrethroid (kopia av en naturligt 
förekommande pyrethroid); ett ämne som används i 
flera insektsbekämpningsmedel. Ursprungligen 
användes medlet för att behandla laxlus. Anledningen 
till att man valde att använda just en syntetisk 
pyrethroid är att de flesta organismer har hög tolerans 
mot det. För kräftor däremot är medlet dödligt. Man 
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Fakta signalkräftan 
Signalkräftan (Pacifastacus leniusculus) härstammar ursprungligen från Nordamerika och 
planterades ut i Europa för första gången 1960. De första inplanteringarna skedde i Sverige 
där man försökte få till en livskraftig kräftpopulation efter att de svenska populationerna av 
flodkräfta reducerats kraftigt av kräftpesten. Signalkräftan lever i samma typ av miljöer 
som den för Europa inhemska flodkräftan och trivs på grunt vatten i sjöars strandzoner, i 
dammar och även i vattendrag. Den är en allätare och äter såväl växtdelar som djur. 

utförde en rad behandlingar och redan 90 minuter efter första behandlingen hittade man inga 
levande kräftor i tjärnen. En tid efter att man utfört behandlingarna tömdes tjärnen, och de 
andra omkringliggande tjärnarna som också behandlats, på vatten. Man lät sedan tjärnarna 
förbli tömda under hela vintern för att låta frosten verka på bottensedimentet för att vara säkra 
på att även signalkräftor som varit nedgrävda i bottnen skulle utrotas. Alla undersökningar 
som utförts efter att studien avslutats tyder på att det inte finns några signalkräftor kvar i 
tjärnen. Ett problem med den metod som använts i Norge är att den endast är tillämpbar på 
mindre vattensamlingar. För större vatten finns det idag inget bra sätt att bli av med 
signalkräftor som planterats ut. Samma metod har även använts för att utrota en illegalt 
utplanterad population med signalkräftor i Skottland. 
 

Signalkräftans utbredning i Sverige 
I Sverige har man under lång tid utfört undersökningar där man inventerar olika vattendrag. 
Man använder sig då av elfiske. Det är en fångstmetod då man använder elektrisk ström för att 
fånga fiskar och kräftor. Varje år utför man nära 2000 elfiskeundersökningar. Från de 
undersökningar som utfördes mellan 1980 och 2007 kunde man se en kraftig uppgång av 
antalet signalkräftor i de undersökta vattendragen (Figur 2).  
 

 
Figur 2. Från år 1980 till 2007 har man kunnat se att andelen vattendrag med signalkräftor har ökat. 1980 
påträffades signalkräftor i under 10 % av vattendragen och 2007 påträffades signalkräftor i över 90 % av 
vattendragen. 

 
Hotet mot de inhemska kräftarterna från den inplanterade signalkräftan är alltjämt ett ständigt 
närvarande problem. Då vi idag inte har några metoder för att bli av med inplanterade 
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signalkräftor annat än i mindre vattendrag är det viktigt att förhindra spridning av de redan 
utplanterade signalkräftorna. Många brukar säga att de svenska kräftorna smakar bättre än 
exempelvis de kinesiska man köper i mataffären. Men är det verkligen svenska kräftor du äter 
på kräftskivan?  
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