
En hotad art
Flodkräftan är en nattaktiv, bottenlevande 
allätare som framförallt förekommer i sjöar 
och rinnande vatten i södra och mellersta 
Sverige. I norr finns den längs norrlands-
kusten upp till finska gränsen. Den trivs 
bäst i strandzonen med fasta bottnar där 
skyddsmöjligheterna är goda. Flodkräftan 
parar sig på hösten och honan bär rom-
men fram tills kläckning nästa sommar. 

Flodkräftan är den enda sötvattenkräftan 
som förekommer naturligt i Sverige och 
har funnits här sedan istiden. I början av 
1900-talet fanns den i 30 000 sjöar och 
vattendrag, men idag finns den i färre 
än 600. Arten är klassad som akut hotad 
(CR) i den nationella rödlistan för hotade 
djurarter.  För att få fiska flodkräftor måste 
du vara fiskerättsägare eller ha tillstånd 
från denne. Information om vilka regler 
som gäller hittar du på Havs- och vatten-
myndighetens hemsida.

I Interreg Sverige-Norge projektet
Svensk-Norsk innsats for edelkreps/
flodkräftor ska aktörer i Sverige och 
Norge samarbeta för att på olika sätt skyd-
da och utveckla flodkräftbeståndet.
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Signalkräfta eller 
flodkräfta?
Det är lätt att avgöra, fyra skiljetecken 
finns!

Flodkräftan har...
• små taggar mellan 

huvud och ryggsköld (A). 
• mörka, enfärgade klor, 

ofta med signalröd vårta i 
tumgreppet (B).

• långa, mandelformade klor 
med vårtor och taggar.

• mörkt huvud och ryggsköld 
med vårtor och taggar. 

Signalkräftan har...
• inga taggar mellan huvud 

och ryggsköld (A). 
• klorna är ljusare på under-

sidan, ofta med vit-turkos 
fläck (B).

• breda, ”muskulösa” klor 
med slät yta och insänkta 
porer.

• huvud och ryggsköld släta, 
oftast tydligt brun färgton.

Vad kan du göra?
Eftersom det huvudsakligen är 
människor som sprider kräftpest, är 
det ett problem som går att lösa. 
Följ dessa tre regler för att hindra 
spridning. 

1
Plantera inteinte ut signalkräftor

Inplantering av signalkräftor i en sjö, damm eller vattendrag innebär att pestsvampen blir permanent förekommande i det aktuella vattnet.

Kräftpest
Det absolut största hotet mot 
flodkräftan är kräftpest som sprids 
genom illegala utsättningar av den 
pestbärande signalkräftan. Sig-
nalkräftan blev importerad från USA 
på 1960-talet och under 70- och 
80-talet skedde storskaliga utplante-
ringar i framförallt södra Sverige. 
Andra hot mot flodkräftan är försur-
ning, fysiska ingrepp i sjöar och vat-
tendrag, övergödning, överfiskning 
och i vissa områden rovdjur som 2

Flytta inte 

djur och växter till 

andra vatten

Förvara, kasta eller använd inte 
Förvara, kasta eller använd inte 

hela eller delar av kräftor eller fisk i 
hela eller delar av kräftor eller fisk i 

ett annat vatten än där de fångats. 
ett annat vatten än där de fångats. 

Häll heller inte ut vatten från ett 
Häll heller inte ut vatten från ett 

vatten till ett annat.
vatten till ett annat.

3
Desinficera

Ska du använda redskap eller båtar som nyligen använts i ett annat vat-ten, måste den/det antingen: • torkas fullständigt• tvättas med T-röd (minst 20 min)• kokas eller djupfrysas

Visste du...

...att du gärna får fiska

flodkräftor! Kräftfisket 

utgör inget hot mot de 

bestånd som finns.
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