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Introduktion
Krebs har stor betydning for de omgivelser de lever i og betragtes ofte som nøglearter i ferskvand. Derfor er det vigtigt for forvaltningen
af ferske vande at kende til deres udbredelse. I Danmark mangler vi viden om udbredelsen af krebs og den eksisterende viden er
hovedsageligt baseret på mindre undersøgelser med andet fokus.
Kendskabet til krebs i Danmark er generelt dårligt, sammenlignet med, f. eks. vores naboland, Sverige, og ikke mange er i stand til at
adskille arterne fra hinanden. I Danmark er der registreret tre arter af krebs; den hjemmehørende flodkrebs Astacus astacus (Linnaeus,
1758) og de to ikke hjemmehørende arter; galizisk sumpkrebs Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823 artskompleks) og signalkrebs
Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852).
Begge ikke hjemmehørende arter er kommet til gennem menneskelige aktiviteter tilbage i 1960‘erne og har nu veletablerede bestande
i Danmark. De er af Naturstyrelsen listet som invasive arter, da de er kendt for at kunne fortrænge den rødlistede flodkrebs.
Det er anerkendt at udryddelse af de invasive krebsearter er nært umuligt. Det er dog muligt at begrænse videre spredning, ved at
informere om problemerne ved introduktioner af fremmede krebsearter, da spredningen i naturen ofte sker gennem menneskelige
aktiviteter.
En simpel felt-guide til identifikation af de danske krebsearter, er et vigtigt værktøj til at øge kendskabet til arterne og dermed sikre
bedre kvalitet af fremtidige registreringer, hvilket vil forbedre udgangspunktet for videre forvaltning af krebs i Danmark.
Denne guide er baseret på morfologiske undersøgelser af individer fra Danmark (fra Agersnap og Larsen, in prep.) og repræsenterer
derfor bedst muligt de danske populationer af krebs.
Udbredelsen af krebs er angivet som tilstedeværelse, registreret efter 1960, i 10 x 10 km UTM-kvadrater og er baseret på
registreringer verificeret af forfatterne.

Brug af guiden
Denne guide fungerer som en billedidentifikationsnøgle og indeholder billeder af alle relevante karakterer. Der er lagt vægt på karakterer
som kan anvendes til identifikation i felten, uden brug af særligt udstyr.
Karakterer er gældende for både hanner og hunner, med mindre andet er anført.
Farver kan variere meget mellem individer, og er generelt dårlige kendetegn. Det anbefales at anvende andre karakterer før farver ved
bestemmelse af arter.
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Krebsen
- Vigtige termer

Klolæ

ngde

Klosaks (dactylus)

Længde af dactylus

Klobredde

Hale (abdomen) Krop og hoved (cephalothorax)

Nakkefure
Postorbital forhøjning

Totallængde

Haleled

1. benpar
5. benpar
4. benpar
Halevifte

2. benpar

3. benpar
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Han og hun
- Forskelle til kønsbetemmelse

♂

♀

Hanner er kendetegnet ved
en smallere hale end hunner.

Hunner er kendetegnet ved den
brede hale, som bruges til at bære
æg.

Hanner kendes på de
tydelige kønsorganer på
undersiden mellem hale og
krop, og kønsåbningerne på
femte benpar.

Hunner er kendetegnet ved
manglen på sædledere og
kønsåbningerne på tredje benpar.
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Flodkrebs Astacus astacus (Linneaus, 1758)

♂

1 cm

♀

1 cm

Størrelse:
Op til 18 cm (totallængde). I Danmark er den registreret op til 15
cm.
Oprindelsesområde:
Europa.
Levesteder:
Søer, mindre vandhuller og vandløb.
Status i Danmark:
Rødlistet.

Udbredelse af flodkrebs
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Galizisk sumpkrebs Astacus leptodactylus (Esch., 1823)

♂

♀

1 cm

Størrelse:
Op til 20 cm (totallængde). I Danmark er den registreret op til 16 cm.
Oprindelsesområde:
Sydøstlige Europa.
Levesteder:
Søer, mindre vandhuller og vandløb. Kan opholde sig i brakvand.
Status i Danmark:
Invasiv, sortlistet. Udsætningsforbud.

Udbredelse af galizisk sumpkrebs

5

Signalkrebs Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)

♂

♀

1 cm

Størrelse:
Op til 16 cm (totallængde). I Danmark er den registreret op til
13,6 cm.
Oprindelsesområde:
Nordamerika.
Levesteder:
Søer, mindre vandhuller og vandløb. Kan opholde sig i brakvand.
Status i Danmark:
Invasiv, sortlistet. Udsætningsforbud.

Udbredelse af signalkrebs
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Særlige kendetegn
- Klør

Flodkrebs

Galizisk sumpkrebs

Signalkrebs

♂

♂

♂

1 cm

1 cm

1 cm

♀

♀

♀

1 cm

1 cm

1 cm

tv: underside, th: overside

Længde:
Han: 34-67% af totallængde.
Hun: 31-44% af totallængde.
Form:
Hunner bredere (35-45%) end hanner
(34-41%) relativt til klolængde.
Farve:
Rødlig (særligt undersiden).

tv: underside, th: overside

Længde:
Han: 27-72% af totallængde.
Hun: 25-40% af totallængde.
Form:
Hunner bredere (31-50%) end hanner
(27-44%) relativt til klolængde.
Farve:
Brun/gul. Undersiden ofte bleg.

tv: underside, th: overside

Længde:
Han: 27-52% af totallængde.
Hun: 25-39% af totallængde.
Form:
Kort og bred (35-49% af klolængde).
Ingen kønsforkelle.
Farve:
Rødlig (særligt undersiden). Hvid eller
blålig plet ved basis af klosaks (kan
være utydelig).

7

Særlige kendetegn
- Haleled set fra siden

Flodkrebs
Haleled asymmetriske, afrundet fortil, med
spidsen pegende mod haleviften.

1 cm

Galizisk sumpkrebs
Haleled symmetriske, afsluttet i tydelig,
mærkbar pig.

1 cm

Signalkrebs
Haleled asymmetriske, afrundet fortil, med
spidsen pegende mod haleviften.

1 cm
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Særlige kendetegn
- Nakkefuren set fra siden
1 cm

Flodkrebs
1-4 mærkbare pigge langs nakkefuren.

1 cm

Galizisk sumpkrebs
1-3 mærkbare pigge langs nakkefuren.

1 cm

Signalkrebs
Ingen mærkbare pigge langs nakkefuren.
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Særlige kendetegn
- Postorbitale forhøjninger set fra oven
1 cm

Flodkrebs
2 postorbitale forhøjninger. 1-2 med mærkbar
pig. På billedet er vist et individ med mærkbar
pig på forreste forhøjning og uden pig på
bageste.

1 cm

Galizisk sumpkrebs
2 postorbitale forhøjninger. Begge med
mærkbar pig.

1 cm

Signalkrebs
2 postorbital forhøjninger. 1-2 med mærkbar
pig. På billedet er vist et individ med mærkbar
pig på begge forhøjninger.
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