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Lägesrapport 2015-12-08

Här kommer den 4:e lägesrapporten från forskningsprojektet ”Bevarande och uthålligt nyttjande av en
hotad art: flodkräftan i Sverige”.

Delprojekt 1 – genetisk populationsstruktur
Projektet syftar bland annat till att kartlägga flodkräftans genetiska populationsstruktur i Norra Europa,
med störst fokus på Sverige. Resultat från detta delprojekt kan t ex användas för att besvara frågor som
rör artens invandringhistoria efter senaste istiden och för att studera genetiska effekter av tidigare
genomförda utsättningar/förflyttningar av kräftor i Sverige. Resultaten väntas också kunna användas
som kunskapsunderlag för återetableringsprojekt i olika delar av landet, där val av lämplig stam för
utsättning är en central fråga.
Samtliga genetiska analyser inom delprojektet (totalt omkring 4000 individer från närmare 100 lokaler
analyserade med 15 stycken DNA-markörer, s.k. mikrosatelliter) är utförda på laboratoriet och arbetet
med att utvärdera erhållna data statistiskt pågår. En första vetenskaplig rapport om flodkräftans
populationsstruktur planeras till nästa år. Preliminära resultat (figur 1) indikerar dock förekomst av tre
huvudsakliga genetiska grupper av lokala populationer i Skandinavien – en grupp i södra Sverige (röd
färg; figur 1), en i norra Sverige och Finland (gul) samt en i mellersta Sverige och Norge (blå). Dessa tre

huvudgrupper skiljer sig både med avseende på förekomst av olika anlagsvarianter och i hur mycket
genetisk variation som förekommer. Det finns även tydliga genetiska skillnader mellan kräftor i olika
vatten på kortare avstånd, inom respektive huvudgrupp.
Antagligen återspeglar den storskaliga genetiska variationen att arten, efter senaste istiden,
återkoloniserade Norra Europa längs olika rutter (vid olika tidpunkter). En mer ingående analys av olika
möjliga historiska scenarier, baserad på erhållna data, återstår ännu att göra. Samtidigt har människan
under senare tid ofta flyttat och (åter-) introducerat flodkräfta (t.ex. från södra till mellersta Sverige),
vilket också styrks av genetiska resultat från denna studie (figur 1).
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Figur 1. Preliminärt resultat (analys med programmet STRUCTURE) som visar utbredningen för tre huvudsakliga
grupper (genetiska kluster) av lokala flodkräftpopulationer i Skandinavien. Siffrorna (He) anger förväntad
heterozygositet (genomsnitt per lokal inom resp. kluster) – ett vanligt mått på mängd genetisk variation. Pilarna
indikerar hypotetiska invandringsvägar efter senaste istiden. De röda pajdiagrammen i Mellansverige återspeglar i
de flesta fall lokaler med kända utsättningar (eller stammar i odling) med kräfta som i hög grad härstammar från
södra Sverige.

Delprojekt 2 - avelsexperiment
Ett annat syfte med projektet är att studera genetiskt betingade egenskapsskillnader mellan flodkräftor
från olika bestånd i Sverige. Som vi skrev i ett tidigare informationsbrev så misslyckades tyvärr det första
försöket att starta upp ett avelsexperiment, då i princip samtliga honor tappade/gjorde sig av med
rommen innan kläckning (se lägesrapport 2). Under 2014 startade vi därför upp ett nytt försök, som
följer en något enklare design där hanteringen av kräftorna har minimerats i syfte att minska risken för
tappad rom och andra problem.
I det nya försöket ingår 5 populationer, tre odlade och två vilda bestånd från södra, mellersta och norra
Sverige. Från norra Sverige ingår Råneälven (odlad) och Skellefteälven (vild), från mellersta Sverige
Uddevalla (odlad) och Lesserudsälven (vild) samt från södra Sverige Torsås (odlad). Vuxna kräftor av
båda könen placerades stamvis i dammar under hösten 2014. Gravida honor fiskades sedan upp under
våren 2015 och placerades enskilt i mindre plastboxar i inomhusbassänger hos Svenssonkräftan utanför
Uddevalla. Totalt 180 gravida honor ingick i försöket (42 från Råneälven, 25 från Skellefteälven, 40 från
Uddevalla, 30 från Lesserudsälven och 43 från Torsås). Storleken på avelsdjuren skiljde sig tydligt
(figur 2), men hur stor del av denna variation som beror på ärftliga tillväxtskillnader respektive olika
åldrar och/eller varierande miljöförhållanden i ursprungspopulationerna går inte att svara på utan ett
kontrollerat uppfödningsförsök av kräftor i gemensam miljö, vilket är syftet med detta delprojekt.
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Figur 2. Medellängd hos de honor som ingår i det pågående avelsexperimentet.

Honorna kläckte fram ynglen i plastboxarna, och under sommaren 2015 räknades samtliga kullar
igenom. Som framgår av figur 3 kunde tydliga skillnader i ”kläcktid” observeras mellan stammarna, där
den sydligaste stammens (Torsås) yngel var tidigast och vice versa. Det fanns också skillnader i hur
mycket yngel som honor av samma storlek födde fram (figur 4). Åter är det dock inte möjligt att endast
utifrån dessa observationer dra några slutsatser angående betydelsen av ”arv” respektive ”miljö”.
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Figur 3. ”Kläckdatum” (datum när de första frigående ynglen kunde ses) sommaren 2015 i pågående
avelsexperiment.
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Figur 4. Större honor kläckte genomgående fram fler yngel i försöket. En av avelsstammarna (Uddevalla) avvek
dock genom att överlag ha fler yngel oavsett kroppslängd. Orsaken till denna skillnad är ännu okänd.

Ett känt antal ungar från varje familj och stam placerades sedan i 6 dammar på olika platser i vårt
avlånga land: 2 dammar vid Sunelycke odling i Torsås i Blekinge, 2 dammar hos Svenssonkräftan utanför
Uddevalla och 2 dammar hos Peter Lundström utanför Skellefteå. I varje damm placerades totalt mellan
700 och 800 ungar, där samtliga familjer och stammar var representerade i alla dammar. Den
ursprungliga tanken var att provta ungarna redan under hösten 2015, men vi valde istället att låta
försöket pågå till hösten 2016. Kräftorna har då växt till sig betydligt och eventuella skillnader mellan
stammarna i tillväxt, utseende och överlevnad förväntas vara större.
Vid provtagningen hösten 2016 kommer vävnadsprover att tas från ungarna för att med genetiska
metoder (DNA) koppla dem till rätt hona och stam, vilket kommer möjliggöra analyser av skillnader
mellan stammarna och familjerna i viktiga egenskaper som tillväxt och överlevnad. Förhoppningen är att
dödligheten kommer vara så pass låg att försöket sedan kan pågå ytterligare en tid.
Parallellt med ovanstående försök startades även ett nytt försök under hösten 2015, där vuxna kräftor
från Skellefteälven, Uddevalla och Torsås placerades tillsammans i en större damm. Tanken var att låta
kräftorna para sig fritt i dammen. Till våren 2016 kommer gravida honor att plockas upp och placeras
enskilt i mindre plastbackar i inomhusbassängerna hos Svenssonkräftan. Ungar från dessa honor
kommer efter avräkning att placeras i en gemensam utomhusdamm hos Svenssonkräftan. Provtagning
beräknas ske under 2017. Syftet är främst att studera skillnader i tillväxt och överlevnad mellan ungar
från stamkorsningar och korsningar inom stam.
Vi återkommer med mer information efter provtagningen 2016. Nu håller vi tummarna för att alla
dammarna fungerar bra och tillräckligt många kräftungar överlever till nästa års provtagning!

/Projektledningen

Hona med rom. Under första tiden efter kläckning bedriver honan yngelvård!

Inomhusbassänger hos Svenssonkräftan utanför Uddevalla, där gravida honor fick gå enskilt i plastbackar för att
möjliggöra räkning av antalet ungar från varje hona. Ungarna placerades sedan i försöksdammar på tre olika
ställen i Sverige (se text).

Första sommaren kan de unga kräftorna växa snabbt – detta är yngel från samma försöksdamm fotograferade
med en månads intervall. För att svara på från vilken av avelsstammarna dessa individer härstammar krävs DNAanalyser.

Besök vid en av försöksdammarna hos Rune Svensson utanför Uddevalla.

Besök från Kalmar Läns Tidning för reportage om forskningsprojektet och Bengt Elofssons (för projektet) nyanlagda
dammar i Torsås, där duken kan hissas upp för att lättare kunna tömma dammarna på mindre kräftor.

Besök vid försöksdammarna utanför Skellefteå. Även i dessa dammar kan duken hissas upp för tömning av kräftor.
Peter Lundström kastar ut små rörstumpar som kräftungarna använder som gömslen.

Avelskräftor inför transport från Torsås till Uddevalla.

Finurlig rörkonstruktion i Bengts dammar i Torsås. På bilden syns även det nät som ligger under hela bottenduken,
och som förstärker upp bottenduken då denna lyfts upp för att tömma dammen på kräftor.

