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Insamling av avelskräftor från nio svenska populationer
Under hösten har avelskräftor samlats in från totalt nio populationer i Sverige, tre i norra Sverige, tre i
Mellansverige samt tre i södra Sverige. Totalt har över 900 kräftor samlats in och transporterats till Rune
Svenssons odling utanför Uddevalla där odlingsförsökets första fas kommer att ske. Under veckorna 39
och 40 gick vi igenom samtliga kräftor hos Rune och mätte längd och ett antal andra karaktärer som t.ex.
klostorlek. Kräftorna vägdes och fotograferades, vi tog vävnadsprov för genetisk analys och slutligen så
märktes kräftorna individuellt. Arbetet har flutit på bra. Samtliga kräftor var i god kondition när de
anlände till Rune och dödligheterna har hittills varit mycket låga. Vi vill rikta ett stort tack till alla som
hjälp till med insamlingen, samt till Rune som förberett sin odling på ett så föredömligt sätt och hjälpt till
under provtagningen. Ert engagemang och er kunskap är så klart huvudförklaringen till att det hittills
gått så bra!
Uppstart av avelsförsöket
Efter genomgången av kräftorna parades de ut så att totalt 238 korsningar inom stam skapades (en hona
och en hanne från samma population placerades i individuella baljor, vilket resulterade i 26‐27 par från
varje population). Utöver detta så skapades 45 par där hannen och honan kommer från olika

populationer, dvs rena stamkorsningar. Avkommorna från dessa båda typer av korsningar kommer
sedan att växa upp tillsammans i dammar under projektets andra fas (med start nästa sommar) enligt
projektbeskrivningen. DNA‐analys kommer att användas för att bestämma ursprung (population/familj)
på avkomman vid projektets avslut.
En del av överskottet av avelskräftor användes till ett separat experiment där fem honor och fem hannar
från vardera sju populationer placerades tillsammans i en större bassäng. Tanken med detta experiment
är att studera och jämföra den reproduktiva framgången när hannar och honor från flera populationer
konkurrerar under parningen. Det är i dagsläget lite oklart hur detta experiment kommer att utvärderas.
Kommande arbeten
Vi håller tummarna för att så många föräldrapar som möjligt kommer att resultera i avkomma. Rune
kommer att gå igenom hela uppsättningen inom kort för att se hur stor andel av honorna som lagt rom
och blivit befruktade. En del av föräldrarna kan komma att bytas ut om det visar sig att parning inte
skett (det finns fortfarande kvar ett litet överskott märkta kräftor). Sedan får de gravida honorna gå kvar
i inomhusodlingen fram till dess att rommen kläcks nästa vår. Tanken är att ungarna sedan ska fördelas
ut i nio dammar hos tre kräftodlare i olika delar av Sverige, enligt den ursprungliga projektbeskrivningen.
Arbetet med att gräva och konstruera experimentdammar kommer att påbörjas redan i höst. Vi
återkommer nästa vår med mer information om hur stor andel av föräldraparen som resulterat i
avkomma.
Parallellt med avelsprojektet pågår också den genetiska kartläggningen av flodkräftbestånd i Sverige och
angränsande länder. Nya lokaler har tillkommit och dessa kommer att analyseras successivt under
hösten/vintern.
Bilder från projektets uppstart

Transport av avelskräftor.
Honor och hannar
transporterades i separata
lådor.

Runes kräftodling i Uddevalla, med
bl.a. 238 tråg där varje tråg nu
innehåller ett par (och
förhoppningsvis så småningom
småkräftor). Vilken insats Rune!!

Provtagning av avelskräftor. En
”sträckbänk” utvecklad av Tore
användes för att underlätta bl.a.
fotografering och märkning,
fungerade superbra! Nedan till höger
provtagna och märkta kräftor, redo
att placeras ut i parningstrågen.

