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Signalkreps
Pacifastacus leniusculus

Signalkreps er en nordamerikansk art av
ferskvannskreps som trives både i elver og
innsjøer. Den ble funnet første gang i Norge i
2006, og har i dag etablert seg i Haldenvassdraget
og Store Le i Østfold og i Fjelnavassdraget i
Hemne kommune i Sør-Trønderlag. Introduksjon
av signalkreps er en stor trussel mot norsk
edelkreps, da den i de aller fleste tilfeller er bærer
av krepsepest. Krepsepest er en sykdom som er
dødelig for edelkreps og andre europeiske
ferskvannskreps.

Fremmed art

Oversikt over lokaliteter hvor signalkreps trolig
er utryddet (grønne prikker) og lokaliteter med
etablerte av bestander av signalkreps (røde
prikker).

Status
Risikovurdering 2012: Svært høy risiko (SE)
Kjennetegn
Signalkreps er svært lik den norske edelkrepsen (Astacus astacus). Signalkreps
har imidlertid et glattere skall på klørne og mangler karakteristiske pigger på
skulderpartiet bak furen mellom hode-og ryggskjold. Voksen signalkreps har i
tillegg en hvit/hvit-turkis flekk ved klobasis.
Utbredelse
Signalkrepsens opprinnelige utbredelsesområde er i de nordvestlige delene av
USA og de sørvestlige delene av Canada, hvor den finnes fra British Colombia i
nord til sentrale deler av California i sør og Utah i øst.
Signalkreps ble introdusert til Europa (Sverige) for første gang i 1959. Dette ble
gjort for å erstatte bestander av edelkreps som hadde gått tapt på grunn av
krepsepest. Signalkreps ble valgt fordi en ønsket å finne en art som lignet på
edelkreps med tanke på økologi, utseende, størrelse og smak. Tidlige
utsettingsforsøk var vellykkede, og i perioden 1967-1969 ble et stort antall
signalkreps hentet fra USA og satt ut i flere svenske og finske vann. Omfattende
utsettinger av svensk oppdrettsyngel fra 1969 har ført til at signalkreps i dag er
den dominerende arten av ferskvannskreps i Sverige, og finnes i nær 4 000
lokaliteter. Videre har utsettinger fra Sverige ført til at signalkreps er den
introduserte arten av ferskvannskreps med størst utbredelse i Europa, totalt 27
land.
I Norge var det ventet at signalkreps først skulle dukke opp i et grensevassdrag
nær Sverige. Det første funnet av signalkreps ble imidlertid gjort i 2006 i Brevik,
Porsgrunn kommune i Telemark. Denne bestanden ble utryddet i 2008 ved bruk

av kjemikalier og tørrlegging. Foreløpig ser det
ut til at utryddingsforsøket har vært vellykket. I
juli 2008 ble det funnet krepsepestbærende
signalkreps i Øymarksjøen i Haldenvassdraget.
Dette vassdraget er for stort til at utrydding av
signalkreps var aktuelt, og signalkreps og
krepsepest var dermed permanent etablert i
Norge. I 2009 ble signalkreps også oppdaget i
fire golfdammer på Ostøya i Bærum kommune.
Disse ble forsøkt utryddet med samme metodikk
som i Brevik. Foreløpig siste funn av signalkreps
ble gjort i 2011 i Hemne kommune i SørTrønderlag, nærmere bestemt i
Skittenholsvatnet, Oppsalvatnet og den
mellomliggende elvestrekningen. Det er trolig
også signalkreps på norsk side i Store Le. Store
Le er tatt med på utbredelseskartet siden
signalkreps er godt etablert i lokaliteten på
svensk side. I tillegg er det mistanke om at det
er signalkreps i Glomma og i Buåa (Eidskog
kommune i Hedmark).

Biologi
I sitt opprinnelige utbredelsesområde finnes
signalkreps i de fleste ferskvannshabitater fra
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Bestandsstatus
Signalkreps er godt etablert i Europa, da særlig i våre naboland
Sverige og Finland. Det rapporteres årlig om flere nye
bestander av signalkreps i hele Europa. Introduksjon av
signalkreps i nye lokaliteter fører som oftest til at de stedegne
europeiske artene dør ut. Hovedårsaken til dette er at
signalkreps i de aller fleste tilfeller har med seg en dødelig
følgesvenn, en parasittisk eggsporesopp som heter
Aphanomyces astaci. A. astaci er en spesialisert og relativt
harmløs parasitt på nordamerikansk ferskvannskreps, og lever i
krepsens skall hvor den snylter næring. I motsetning til sine
nordamerikanske slektninger har ikke europeiske arter av
ferskvannskreps utviklet et naturlig forsvar mot parasitten, og
de klarer ikke å begrense infeksjonen til skallet. Følgene av
dette er massedød og total utryddelse av de europeiske
bestandene som blir rammet. Denne sykdommen har fått
navnet krepsepest.

Signalkreps fanget på Ostøya, Bærum kommune i
Akershus.

Krepsepest var et stort problem i Europa lenge før signalkreps
ble introdusert i 1959. Allerede i 1860 ble krepsepest innført til
Europa (Italia), trolig via handel med nordamerikansk kreps. At
signalkreps og andre nordamerikanske arter var bærere av
eggsporesoppen ble imidlertid ikke oppdaget før i 1972. Den
massive introduksjonen av signalkreps i årene etter 1969 førte
til en ny bølge av krepsepest over det meste av Europa. I Norge
er store, og tidligere gode edelkrepsvassdrag, som Glomma og
Haldenvassdraget, rammet av krepsepest.
Signalkreps ble ikke funnet i Norge før i 2006, men har siden da
blitt oppdaget flere steder. Introduksjon av krepsepestbærende
signalkreps er regnet som den desidert største trusselen mot
den rødlistede edelkrepsen. Det er også vist at smittefri
signalkreps vil utkonkurrere edelkreps da signalkreps er
konkurransesterk og deler samme nisje som edelkreps.
Spredning av signalkreps til nye lokaliteter skyldes ulovlig
utsetting av mennesker som ønsker en høstbar krepsebestand.
På grunn av de dramatiske konsekvensene for stedegne arter
ved en introduksjon, er signalkreps vurdert til kategorien: svært
høy risiko.

kyst til sub-alpine områder. Signalkreps kan også overleve i
brakkvann.
Parring og påfølgende egglegging skjer om høsten (oktober), og
hunnen gyter mellom 200-400 egg som festes under halen. Her
sitter eggene frem til de klekker. Klekketidspunktet avhenger av
temperatur, og hos viltlevende signalkreps varierer
klekketidspunktet fra slutten av mars til slutten av juli. Etter
klekking blir ungene (ligner på miniatyrkreps) hos moren
gjennom to skallskifter, før de forlater henne. Signalkreps blir
kjønnsmodne når de er 6-9 cm (totallengde; målt fra
pannehornet til enden av halefinnen). I tette bestander påvirker
kannibalisme og konkurranse overlevelsen. Maksimumstørrelse
er rapportert til 16-18 cm, men så store kreps er sjeldne.
Bestandsstrukturen er ofte hierarkisk, hvor store individer er
dominante og hevder territorier og skjul.
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