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Introduksjon

Signalkreps (Pacifastacus leniusculus)
ligner både i form og størrelse på euro
peisk edelkreps (Astacus astacus). Voksne
individer skilles imidlertid forholdsvis
enkelt fra edelkreps ved en lys grønnhvit
flekk ved klosaksens basis. Den karakte
ristiske flekken kan likevel være lite syn
lig hos mindre individer, og det sikreste
kjennetegnet er mangelen av pigger bak
furen ved hodeskjoldet. Klørne er også
noe større enn på edelkreps. Arten er na
turlig hjemmehørende i Amerika. Signal
kreps er vektor for krepsepest, som har
ført til sammenbrudd av edelkreps over
det meste av Europa.

Bakgrunn, dagens
utbredelse

Den målrettede introduksjonen av ame
rikansk kreps til Europa, som pågikk
gjennom mer enn hundre år, er et av de
verste eksemplene på hva innførsel av en
fremmed art kan føre til. Signalkreps
forekommer naturlig i den vestre delen
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av Nord-Amerika, særlig i grenseområ
dene mellom USA og Canada, der den
finnes både i tempererte tjern, stillefly
tende elver og i mer alpine, næringsfattige
vassdrag. Den er en av flere amerikanske
krepsearter som har blitt introdusert til
Europa, og som har vist seg å være vektor
for krepsepest (eggsporesoppen Apha
nomyces astaci). Det antatt første ut
bruddet av krepsepest skjedde omkring
1860 i Povassdraget i Italia. Hvordan
krepsepest ble introdusert til Europa er
usikkert, men trolig kom smitten i for
bindelse med handel med nordameri
kansk kreps. Krepsepesten spredte seg
hurtig gjennom Europa og nådde Fin
land i 1893, og Sverige i 1907. Til Sverige
kom smitten etter import av infisert
edelkreps fra Finland, som ble satt ut i
Mälaren. Få uker etter at den infiserte
krepsen ble satt ut ble det vedtatt et for
bud mot all import av kreps, men da var
det altså allerede for sent. Allerede året
etter var krepsepest spredt til Hjälmaren,
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den til da mest produktive krepseinn
sjøen i Nord-Europa. Her forsvant den
naturlige krepsebestanden på kort tid.
Noen videre spredning skjedde imidler
tid ikke før på 1930-tallet, da krepsepest
dukket opp i Småland, i en helt annen
del av landet. Tiden er sammenfallende
med at privatbilismen skjøt fart, og det
nye utbruddet er sannsynligvis knyttet
til menneskelig aktivitet.
I 1960 kom det til en ny sprednings
bølge i Sverige, med ny utsetting, denne
gang med signalkreps (Pacifastacus lenius
culus). Tanken var at arten skulle erstatte
den naturlige forekommende edelkreps,
som da allerede var dødd ut mange ste
der. Den nye utsettingen skulle imidler
tid vise seg å bli vektor for en ny og noe
annerledes genotype av krepsepest, kalt
genotype 2.
Krepsepest (Aphanomyces astaci) er
en patogen eggsporesopp (muligens står
den taksonomisk nærmere diatomeer og
brunalger), som lever parasittisk på flere
amerikanske krepsearter, og der det har
etablert seg et balansert forhold med høy
grad av resistens hos vertsorganismen.
Signalkreps tjener likevel som vektor og
potensiell smittekilde overfor andre lo
kale krepsearter når den flyttes til nye
vassdrag. De fleste signalkrepspopula
sjoner er infisert av krepsepest, selv om
det i den senere tid er oppdaget bestan
der som trolig er fri for smitte (Oidt
mann m.fl. 2006, Skov m.fl. 2009). Utset
ting av signalkreps i Sverige og utførsel
av signalkreps til andre europeiske land
etter 1960, bidro til videre utradering av
de opprinnelige europeiske krepsebe
standene. I dag er edelkreps (Astacus
Vann I 04 2011

astacus) rødlistet i Europa. Også to andre
europeiske krepsearter (av til sammen 5
arter europeisk kreps) er blitt rødlistet,
som følge av krepsepest. I Norge er edel
kreps klassifisert som ”sterkt truet” i den
nye Rødlista (2010). Utsettelsen av signal
kreps har skjedd gjentatte ganger både i
Sverige og Finland, og i Sverige finnes
arten nå i nær 4000 lokaliteter. Signal
kreps forekommer i dag i 27 europeiske
land/territorier (Holdich mfl. 2009). I
Danmark har det skjedd gjentatte (ulov
lige) utsettinger. I Norge finnes det en
etablert populasjon i Øymarksjøen i
Østfold (Johnsen & Vrålstad 2009).
Signalkreps vil i all hovedsak spre seg
ved egen hjelp innen ett og samme vass
drag, men det har vært observert at indi
vider har vandret flere hundre meter på
land (Johnsen, muntl. info). Det meste
av spredningen skyldes likevel trolig
målrettet utsetting gjennomført av men
nesker. Arten vokser fort og har noe høy
ere reproduksjonsrate enn edelkreps.
Signalkreps har vært funnet i norske
vassdrag fire ganger. I 2006 ble arten
oppdaget i noen små dammer i Dam
mane landskapsvernområde ved Pors
grunn (Johnsen m.fl. 2007). To år senere
ble det funnet signalkreps i Øymarksjøen
i Ørje (Haldenvassdraget) (Daltorp 2008),
og både tetthetene og individstørrelsen
indikerte at arten hadde vært i innsjøen i
mer enn ti år, på tross av at det først ble
påvist krepsepest der i 2005 (Johnsen,
Strand & Toverud, 2009). I 2009 ble det
så påvist signalkreps i dammer på en
golfbane på Ostøya i Bærum (Johnsen
m.fl. 2009). Sommeren 2011 ble det så
tatt et individ av signalkreps ved garn
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fiske i Skittenholvatnet/Oppsalvatnet i
Hemne (Sør-Trøndelag). Senere under
søkelser har vist at også denne krepsen
var infisert av krepsepest.
Både dammene ved Porsgrunn (2008)
og på Ostøya (2009,) ble behandlet med
BETAMAX (et cypermetrinbasert insek
ticid) og tørrlagt (Sandodden & Johnsen
2010; Sandodden & Bardal 2010), i et
forsøk på å utrydde alle forekommende
individer av signalkreps. Erfaringer med
slike tiltak fra andre land har vært oe
ulike, fordi signalkreps kan grave ganger
i bunnsedimentet, der den får skjul og
beskyttelse mot slike kjemiske tiltak.
Både Skittenholvatnet og Øymarksjøen
er imidlertid for store til at arten kan ut
ryddes derfra, og signalkreps må derfor
betraktes som en etablert art i norsk fau
na (Johnsen og Vrålstad 2009).

Krepsepest (Aphanomyces
astaci)

Krepsepest er klassifisert som en A-syk
dom av Mattilsynet, og håndteringen er
lagt opp i henhold til et eget regelverk
(Forskrift av 27.6.2002 om bekjempelse
av dyresjukdommer, § 17). Krepsepest
opptrer epidemisk, og den utryddet nær
all edelkreps i fem norske vassdrag i pe
rioden 1971 til 1991. Finske studier viser
at det finnes to ulike genotyper av protis
ten, som kan føres tilbake på ulike intro
duksjoner til Europa, slik det ble skissert
ovenfor. Den eldste, som trolig stammer
fra 1860, er mer lavvirulent, og smittede
vassdrag kan derfor opprettholde det
fortsette å eksistere en liten restpopula
sjon av edelkreps som fungerer som
smittebærere og i praksis gjør det umulig
å re-introdusere frisk kreps. Den andre

Figur 1. Signalkreps (Pacifastacus leniusculus) fra Ostøya. Det lyse området ved
klosaksens basis og de noe større klørne er synlige (Foto: A.L. Sørensen/DN).
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genotypen stammer etter alt å dømme
fra den svenske introduksjonen av sig
nalkreps fra 1960. Denne er høyvirulent,
og utrydder hele bestanden på kort tid.
Hvorvidt smitten fortsetter å oppretthol
des senere er uklart.
Det har vært utbrudd av krepsepest i
fem norske vassdrag, til dels uten at man
har funnet signalkreps i det infiserte
vassdraget:
• Vrangselva 1971
• Glommavassdraget 1987
• Store Le-vassdraget 1989
(funnet signalkreps i 2002)
• Haldenvassdraget 1989
(funnet signalkreps i 2008)
• Lysakerlva 1998
I Vrangselva, som drenerer til Sverige,
ble hele den opprinnelige populasjonen
av edelkreps borte. Senere reintroduk
sjoner har imidlertid vært vellykket, og
vassdraget er nå friskmeldt. – I Glomma
brøt det ut krepsepest i 1987, og edel
krepsen forsvant opp til Solør, og også i
de fleste sidevassdragene. Senere forsøk
på gjenutsettinger av edelkreps har ikke
vært vellykket. I 2003/2004 ble det på ny
påvist krepsepest i vassdraget, og senest
sommeren 2010 fant Veterinærinstitut
tet krepsepest på edelkreps holdt i for
søksbur i Glomma ved Nes i Akershus.
Det er uvisst hvor smittekilden kom fra,
eller hvorvidt det finnes signalkreps i
vassdraget.
Store Le-vassdraget ble rammet av
krepsepest i 1989. Det ble oppdaget sig
nalkreps på svensk side i 2002, og trolig
stammer disse fra utsettinger foretatt før
1989. – Haldenvassdraget ble rammet av
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krepsepest i 1989, kort tid etter utbrud
det i Store Le. I løpet av 1991 var edel
kreps borte helt opp til Bjørkelangen.
Det har vært spekulert på om båtturisme
eller kanopadling kan ha fungert som
vektor fra Store Le. Nye utsettinger har
til en viss grad vært vellykket, og i deler
av vassdraget (oppstrøms Ørje sluser)
bygger populasjonen av edelkreps seg nå
opp igjen (Johnsen 2009).
I Lysakerelva vest for Oslo døde også
plutselig all kreps over en kort strekning
i 1998. Senere undersøkelser har avdek
ket at denne hendelsen som de øvrige ble
forårsaket av krepsepest, men uten at kil
den til utbruddet ble funnet.
De første symptomene på krepsepest
viser seg på edelkreps ved at fluktrespon
sene uteblir. Smittede individer blir også
i større grad dagaktive, og kan også be
gynne å gå på land. Kjente symptomer er
videre at de ”klør seg” i øynene og på
undersiden med beina. Senere inntrer
lammelser, bein kan falle av, og dyret
dør. Bekjempelsen av krepsepest i Europa
koordineres ev European Community
Reference Laboratory for Crustacean
Diseases (CRL) i Dorset/UK. Aphano
myces astaci overlever ikke lenge uten
vertsorganismen. I destillert vann over
levde cyster i 14 dager, og zoosporer i 3
dager (Unestam, 1969). Imidlertid har
zoosporene sin egen livssykus som gjør
det mulig å overleve om lag 2 måneder
uten kontakt med vertsorganismen (Oie
2009).
Fra Finland er det rapportert om nye
sykdomsutbrudd i 10 til 20 års interval
ler. Slike vassdrag er blitt klassifisert som
kronisk syke, og gjenutsetting av kreps
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har ikke vært vellykket. Dette styrker
mistanken om at A. astaci kan gjøre bruk
av andre mellomverter enn dem som hit
til er kjent, og svekker troen på at infi
serte vassdrag kan friskmeldes og få ny
krepsebestand. Ikke desto mindre later
det altså til at gjenutsettingen av edel
kreps i Vrangselva var vellykket. En al
ternativ hypotese er som nevnt ovenfor
at genotype 1-varianten av A. astaci ikke
slår ut hele populasjonen, og at det fin
nes en restpopulasjon av edelkreps som
overlever sykdommen og sørger for at
vassdraget forblir varig smittet. Hvilken
av de to genotypene som finnes ved de
ulike vassdragene i Norge er uklart.

Spredningsveier

Krepsepest sprer seg via mikroskopiske
sporer. Når en edelkreps dør av krepse
pest – fra få dager til flere uker etter at
den ble smittet – slippes store mengder
zoosporer til vannmassene. Et krepse
pestutbrudd i en tett edelkrepsbestand
vil derfor føre til produksjon av enorme
mengder sporer. Disse følger med strøm
retningen, og det betyr at vandringshin
dere for kreps oppstrøms til en viss grad
også vil hindre spredning av krepsepest.
Syk og infisert edelkreps vil imidlertid
bevege seg i flere retninger, og krepse
pest kan derfor likevel også spre seg opp
strøms.
Selv om vektoren for krepsepest un
der naturlige forhold er signalkreps, vil
vann fra vassdrag der det er krepsepest
inneholde tilstrekkelige mengder sopp
sporer til at transport av vann mellom
vassdrag ved menneskers hjelp kan infi
sere friske bestander av edelkreps. Dette
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gjelder særlig i forbindelse med et krepse
pestutbrudd. Krepsepest kan derfor også
spres uten signalkreps. Det har blant an
net vært spekulert på om parasitten kan
overleve i fiskeslim (Vrålstad m.fl. 2006),
og at den dermed kan følge fisks vand
ringer, eller bli overført til nye vann i for
bindelse med flytting av fisk. Det finnes
også studier som antyder at fisk har bi
dratt til spredning ved at parasitten
sammen med syk eller døende kreps kan
ha blitt spist av stor fisk og overlevd for
døyelsen (Oidtmann m.fl. 2002). Preda
torer, det være seg fugl, mink, oter eller
fisk, kan også tenkes å forårsake spred
ning, men det finnes ikke sikre holde
punkter for at så faktisk har skjedd.
– Disse mulighetene har også vært drøf
tet fordi utbrudd av krepsepest ikke
alltid har vært assosiert med funn av
signalkreps.
A. astaci overlever ikke tørke, og tør
king av klær, støvler, teiner, båter og fiske
utstyr er et effektivt hinder i sprednings
bekjempelsen. Desinfeksjon kan skje
med etanol, jod eller natriumhypokloritt
(klorin; NaOCl), etter at utstyret først er
vasket og organiske rester, jord osv er
fjernet. Oppvarming til > 60 °C (eksem
pel i badstu) eller minst to døgns nedfry
sing til < 20 °C er også effektivt (Oie
2009). For å overføre smitte til en ny po
pulasjon trengs trolig et større antall
zoo
sporer enn det som normalt blir
transportert på klær eller utstyr (http://
www.astacus.org/Fakta%20Kraftpest.
pdf). Man må derfor anta at spredning
av krepsepest til nye vassdrag primært
har vært assosiert med utsetting av
signalkreps. Det isolerte utbruddet av
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krepsepest i Lysakerelva (1998) har man
ingen god forklaring på. Imidlertid er
det verdt å merke seg at det finnes en stor
golfbane oppstrøms, der det i 1998 også
fantes en dam. Den er nå fylt igjen og er
stattet av en annen, men Oslo Golfklubb
avviser at det skal ha vært kreps i noen av
disse dammene. Det finnes imidlertid
også andre kulturdammer i det samme
området der det er tenkbart at signal
kreps har vært satt ut.

Potensiale for videre
spredning

I Norge er det Mattilsynet som forvalter
regelverket for smittestoffer. Mattilsynet
har utarbeidet en egen bekjempelsesplan
for krepsepest i Norge, og det er også de
finert en egen prosedyre som skal følges
ved funn eller mistanke om introduk
sjon av signalkreps (Johnsen, Vrålstad &
Sandodden, 2010). Med basis i gjentatte
funn de senere år på Østlandet kan man
slutte at ulovlig utsetting av signalkreps
er mer vanlig enn mange kanskje ville
trodd, og det er grunn til å anta at nye
funn vil bli gjort i årene som kommer.
Oppfølging og overvåking vil bl.a. måtte
baseres på kontakt med mulige miljøer
der utsetting kan forekomme. Dammer i
kulturlandskap, f.eks. på golfbaner, vil
være aktuelle steder for utsetting av
signalkreps.
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