Flodkräftan – en hotad svensk kulturbärare!

Flodkräftan (Astacus astacus) är den
ende sötvattenlevande storkräfta som
förekommer naturligt i Sverige. Den
antas ha invandrat till Skandinavien
för drygt 10 000 år sedan. Antalet
flodkräftlokaler i Sverige har under
1900-talet reducerats med över 97
procent. Antalet lokaler är nu färre än
1 000, att jämföra med de över 30 000
lokaler som fanns i början av 1900-talet.
Arten har i huvudsak minskat till
följd av kräftpest som i dagsläget
sprids genom illegala utsättningar
av signalkräfta. Flodkräftan har även
drabbats av försurning, utsläpp,
vattenregleringar och igenslamning
av lämpliga livsmiljöer. Som en följd
av den kraftiga tillbakagången är
flodkräftan klassad som Akut hotad
(CR) i den nationella rödlistan för
hotade djurarter sedan 2010.

Biologi
Flodkräftan känns igen på det mörka
skalet, som regel svartaktig med vårtor och
taggiga utskott. Klorna är mandelformade,
tumgreppet mörkt och där finns ofta en
signalröd vårta. I skåran på vardera sidan
om huvudskölden finns en karaktäristisk
framåtriktad tagg. I Sverige kan den
endast förväxlas med den introducerande
signalkräftan (Pacifastacus leniusculus).
Flodkräftan är nattaktiv, bottenlevande
samt allätare (ej asätare, vilket är en
vanlig uppfattning) och förekommer i
sjöar och rinnande vatten i större delen

av landet nedanför fjällkedjan. Den trivs
bäst i strandzonen med fasta bottnar där
skyddsmöjligheterna är goda och där den
kan gräva egna hålor. Beståndets täthet
påverkas starkt av tillgången till skydd.
Avgörandet för flodkräftans möjligheter
att etablera sig i ett vatten är lokala
temperaturförhållanden, vattenkemi ( t.ex.
pH och alkalinitet), bottenstruktur och
syrgasförhållanden. Temperaturberoendet
begränsar flodkräftans utbredning mot
norr och på högre höjd. I Sverige finns
kräftor ofta upp till 150 meter höjd. Över
250 meter förekommer kräftor sparsamt.
Tillväxt
Storleksökningen hos kräftor sker genom
skalömsning under sen vår och fram till
september, Den egentliga tillväxten och
uppbyggnaden av muskelmassa sker mellan
skalömsningarna. Vid skalömsningen
spricker skalet mellan stjärt och ryggsköld
och kräftan kryper ur det gamla skalet.
Vid detta skede är kräftan mjuk som ett
geléhallon och mycket känslig.
Parning
Startar på hösten, när vattentemperaturen
börjar sjunka till 10 – 12ºC vilket oftast
sker i september-oktober. Vid parning
lägger hanen honan på rygg och placerar
spermiekapslar i närheten av honans
könsöppning och på stjärtens undersida.
Befruktningen sker när honan lägger sin
rom en till fyra veckor efter parningen.
Rommen fastnar under honans stjärt på

dess simfötter och bär med sig rommen
fram tills kläckningen som sker på
sommaren.
Hot
Det absolut största hotet mot flodkräftan i
Sverige idag är kräftpest som okontrollerat
sprids genom illegala utsättningar med
den pestbärande signalkräftan. Andra hot
mot arten är försurning, fysiska ingrepp
i sjöar och vattendrag, övergödning och
förgiftning, överfiskning och i vissa
områden predation från framförallt mink.
Framtidsutsikter
Eftersom det huvudsakligen är människor
som illegalt sprider signalkräftor, och
därmed kräftpest, är det ett problem
som går att lösa. Det stora problemet är
att nå ut till de personer som genomför
denna handling. Ofta görs det i oförstånd
eller att man inte känner till att det finns
flodkräftor i vattendraget.
Med information kan man nå ut till
den allmänheten. En viktig målgrupp
är sommarstugeägare som vill skapa sig
ett eget kräftvatten vid sin båtplats eller
brygga.
Där flodkräftor förekommer finns
generellt en mycket god utveckling på
flodkräftbestånden. Mycket tack vare
den kalkningsverksamhet som startade
under 1980-talet. Detta medförde att
de vattenkemiska förutsättningarna
återskapades.
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