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Abstract 
This report describes the effect of the Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis) on the 
environment to which they are introduced. Chinese mitten crab is an expert to adept to new 
environments and thus a problem when the crab is introduced with the ships ballast water. I 
have been studying reports from different parts of Europe and USA where the Chinese mitten 
crab has been found. The reports were used as a basis for comparison between Sweden and 
other countries to see the effects when the crab is introduced. 
 
The likeliest place for the Chinese mitten crab to reproduce near Sweden is outside 
Gothenburg in Skagerrak. According to my calculations this is almost impossible, the 
temperature and the salinity are too low in the spring when the larvae are developing to 
juvenile crabs. 
 
The Chinese mitten crab is still going to exist in the Swedish water. The crab is introduced 
trough the ballast water and given that the crab’s lifespan is three to five years result in many 
crabs living at the same place even though no reproduction is possible. In order to manage the 
problem with introduction of alien species to new environments through the ballast water, 
new techniques for filtering and control of the ships ballast water should be developed.  
 
Sammanfattning 
Rapporten beskriver hur ullhandskrabban (Eriocheir sinensis) påverkar nya miljöer som den 
blir introducerad till. Ullhandskrabban har mycket lätt för att anpassa sig till nya miljöer vilket 
kan vara ett problem då den följer med fartygs barlastvatten till nya vatten och hamnar. Jag 
jämförde rapporter från olika delar i Europa och USA där ullhandskrabban har hittats. 
Rapporterna användes sedan som underlag för att jämföra med vad som skulle kunna ske i 
Sverige.  
 
Det troligaste ställe som ullhandskrabban skulle kunna reproducera sig på är i Skagerrak vid 
kustremsan utanför Göteborg. Enligt mina beräkningar skulle detta vara nästan omöjligt då 
temperaturen och salthalten är för låga på våren den tid då ullhandskrabbans larver skall 
utvecklas och nå metamorfos till juvenil krabba.  
 
Ullhandskrabban kommer ändå att finnas här i de svenska vattnen. Den kommer fortsättnings 
vis att komma in via barlastvatten och tillsammans med att ullhandskrabban lever i tre till fem 
år leder detta till att många krabbor kan leva här samtidigt trots att ingen reproduktion kan 
ske. För att få bukt med problemet att främmande arter kommer till nya miljöer bör en ny 
teknik utvecklas för rening och kontroll av fartygs barlastvatten.  
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Inledning 
Främmande arter kan ha stora ekologiska konsekvenser på den nya miljön den blir 
introducerad till. Den kan påverka habitatområdena, konkurrera om resurser, bära med sig 
sjukdomar och påverka näringsväven. Det kan ta många år innan man kan se en förändring på 
miljön av en ny art. Det kan bli mycket kostsamt att försöka begränsa eller utrota en 
främmande art. Det bästa är alltså att försöka begränsa artens utbredning innan den hinner 
introducera sig. Det är viktigt att försöka förstå sig på de nya arter som kommer in i Sverige 
för att se vilken skada de kan komma att göra. För ju fortare man kommer i kontakt med arten 
och kan begränsa dens möjlighet att sprida sig desto bättre för miljön och de ekonomiska 
konsekvenserna blir mindre ( Josefsson 1999). 
 
Ullhandskrabban (Eriocheir sinensis) som jag valt att inrikta mig på är en vandrande art som 
lever i sötvatten men behöver saltvatten för att reproducera sig. På senare tid har det kommit 
rapporter i svensk media att en främmande art, ullhandskrabban har blivit vanligare i svenska 
sjöar. Det har funnits enstaka exemplar här sedan 1930-talet men det är först nu man börjar se 
en ökning av arten. Man har funnit den i sjöar så som i Mälaren, Vänern samt på kusterna mot 
Östersjön och Kattegatt/Skagerrak (Naturhistoriska Riksmuseet 2007). 
 
Spridning av ullhandskrabban i Europa 
Ullhandskrabban förekommer naturligt i Kina och i delar av Korea mellan Vladivostok, 
Koreahalvön och till södra Kina. Den första ullhandskrabban som kom till Europa upptäcktes 
i Tyskland. Ullhandskrabban har sedan fortsatt att sprida sig med hjälp av båttrafiken och 
barlastvatten (Ojaveer et al 2007).  
 
Första rapporten om ullhandskrabban i Europa var från en biflod till den Tyska floden Weser 
1912. Nästa rapporterade fynd var i floden Elbe 1914. Sedan dröjde det till 1927 innan nya 
rapporter kom längst den Europeiska kusten. De nästkommande 10 åren spred sig 
ullhandskrabban fort i Nordsjön, Engelska kanalen och in i norra Frankrike. 1954 anlände 
krabban till Frankrikes västkust och in i floderna Gironde och Loire (Herborg et al 2005). Till 
Östersjön kom ullhandskrabban 1928 och spred sig vidare till Vyborg i Finland och 1934 kom 
den till Gävle i Sverige (Herborg et al 2005). Enligt Ojaveer et al (2007) har nu fiskare nära 
Göteborg sett att ullhandskrabban har ökat i antal. Samma sak har man även sett i Finland där 
det har dokumenterats att fler krabbor har hittats mellan åren 2002 och 2003 än någonsin 
tidigare. 
 
Fakta kring ullhandskrabban 
Ullhandskrabban är en vandrande art, den vandrar från havet via floder och åar för att komma 
till sötvatten. Den kan även förflytta sig på land ett par kilometer mellan olika vattendrag.  
Den kännetecknas av sina håriga klor där klosaxarna längst ut är vita, det är av detta den fått 
sitt namn. Krabban kan bli max 10cm bred över ryggskölden men vanligast är 5-7cm. Den 
kan förekomma i flera olika färger så som gul, brun och i ovanliga fall lila (Gollasch 2006). 
 
Krabborna är omnivorer, de juvenila krabborna har vegetation som huvudsaklig föda men när 
de blir äldre övergår födan mer till invertebrater. Krabbans predatorer är inte välkända, de 
man känner till är vit stör, solabborre, oxgroda, lom, häger, tvättbjörn, vadarfåglar. Troligtvis 
finns det andra predatorfiskar som också har krabban till föda (Bay Delta region- Chinese 
mitten crab 2007). 
 
Ullhandskrabban reproducerar sig en gång eller i ovanliga fall två gånger för att sedan dö. 
Den juvenila krabban migrerar uppströms i en flod, å för att ta sig till en sjö eller damm. För 
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att ta sig till denna plats kan den juvenila krabban förflytta sig uppströms ända upp till 
1200km. Här lever den och utvecklas till en sexuell mogen krabba. I Europa tar det ca 3-5 år 
för krabban att bli sexuellt mogen medan i Kina något kortare, 1-3år. När krabban sedan är 
könsmogen vandrar den ner igen på sensommaren i floden för att reproducera sig i 
flodmynningen nära havet. Hanen dör på en gång efter parningen medan honan vandrar ut i 
havet och övervintrar. Tidigt på våren släpper honan larverna som tillbringar 90 dagar i 12 
gradigt vatten innan utveckling till juvenil krabba sker (Herborg et al 2003). Larverna är 
frisimmande och utvecklas i sex olika stadier i marin miljö. Larvstadierna ett till fem kallas 
zoea medan sjätte och sista stadiet kallas megalopa. Megalopa är fastsittande och av denna 
larv utvecklas sedan den juvenila krabban genom metamorfos. Megalopalarven kan även 
överleva i sött och bräckt vatten (muntligt Matz Berggren). Eftersom det sista larvstadiet 
megalopa tros kunna överleva i sötvatten kan detta vara en orsak till att så många krabbor kan 
dyka upp med jämna mellanrum. De kan komma med fartyg som har varit vid ett 
hamnområde där mycket larver och juvenila krabbor varit i omlopp. Fartyget har sedan fått 
med sig dessa i sitt barlastvattnet som kan komma att tömmas i en ny hamn (muntligt Matz 
Berggren) 
 
När ullhandskrabban har kommit som ny art på olika områden har olika konsekvenser uppstått 
både för människan och biodiversiteten. 

• I San Francisco Bay i USA har yrkesfiskare klagat på att krabborna har förstört 
räkfisket, i vissa områden så mycket att fiske inte längre kan bedrivas. I Europa klagar 
yrkesfiskare på att krabban har sönder deras nät och fiskeredskap (Herborg et al 2003).  

• Ullhandskrabborna gräver gångar inuti sedimenten på flodbäddar vilket leder till 
erosion och att flodbäddarna kollapsar. Detta har främst upptäckts på ställen med 
tidvatten (Herborg et al 2003). Krabborna gräver inte gångar på samma sätt där 
tidvatten inte uppstår. Förmodligen för att de inte behöver skydda sig från uttorkning 
vid lågvatten (Bay Delta region- Chinese mitten crab 2007).  

• Krabban fungerar som konkurrent med sötvattensfiskar och invertebrater om resurser. 
Den har tillexempel ett överlappande födo- och habitatområde med signalkräftan. I 
England hotas den inhemska kräftan av ulhandskrabban på grund av dens storlek och 
aggressiva beteende i samband med att de har överlappande födo- och habitatområde 
(Herborg et al 2003). 

• Krabban är också mellanvärd för Orientalisk lungmask (Paragonimus westermani) 
som har däggdjur inklusive människan som slutgiltig värd. Människan kan bli 
infekterad av rå eller dåligt kokt krabba (Bay Delta region- Chinese mitten crab 2007).  
Lungmasken är relativt vanlig i Kina, Japan och Korea. Den infekterar människor på 
så vis att den sätter sig i hålrummen i lungorna och livnär sig på att suga blod. Masken 
kan bli 15mm lång och 8mm bred. (Lundin et al 2007) 

 
Krabbans hårbeklädda klor skulle kunna fungera som boplats åt små organismer så som 
nematoder, bivalvia, crustacea, oligochaeta och gastropoda. Skölden skulle också kunna 
fungera som växtplats för påväxtalger. Detta skulle alltså kunna leda till att andra nya arter 
skulle kunna följa med vid en immigration av ullhandskrabban (Ojaveer et al 2007). 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur ullhandskrabban kan komma att påverka våra 
svenska sjöar och vattendrag. Kommer ullhandskrabban att påverka den svenska miljön och 
ekosystemet och kommer den att hitta en egen nisch? Är det stor risk att krabban förökar sig 
och sprider sig här eller kommer den att fortsätta hålla sig på en låg nivå? Om 
ullhandskrabban kan fortsätta att reproducera och sprida sig här är det även intressant att ta 
reda på om den kan ha någon positiv respektive negativ effekt för oss människor. 
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Jag ville också undersöka om den globala uppvärmningen kan ha någon inverkan på fortsatt 
spridning och reproduktion av ullhandskrabban i svenska vatten eftersom den kommer från 
varmare delar fån första början. 
 
De två hypoteser jag valde att arbeta kring var dels om temperaturförändringar i havet 
inverkar på spridningen av ullhandskrabban och dels om ullhandskrabban kommer att ha 
ekologiska konsekvenser på ekosystemet i svenska vatten. 
 
Metod 
Informationen om ullhandskrabban har jag samlat från olika vetenskapliga artiklar, böcker 
och Internet. Några av artiklarna fann jag på Lunds universitetsbiblioteks databas elin@lund. 
Jag har även fått artiklar skickat till mig från Matz Berggren på Kristinebergs Marina 
Forskningsstation och från Stefan Lundberg på Naturhistoriska riksmuseet. Internet har också 
varit till stor hjälp där jag har använt mig av några hemsidor som beskriver ullhandskrabban 
samt att få fram data om temperatur och salinitet via SMHI hemsida. Jag har även varit på en 
utställning om ullhandskrabban på Vänermuseet i Lidköping där jag pratade med biologen 
Marcus Drotz som gav mig förslag till undersökningen av temperatur och salinitet.  
 
Jag har valt att undersöka medeltemperatur och medelsalinitet från Danafjord utanför 
Göteborg och Släggö utanför Lysekil. Havsströmmarna utanför västkusten går norrut det 
skulle alltså vara troligast att om några larver kläckts vid Göta älvs mynning skulle de kunna 
transporteras först till Danafjord och sedan vidare till Släggö. Jag valde att fokusera på det 
första sex månaderna för varje år eftersom larverna kläcks tidigt på våren, data jag har använt 
mig av är uppmätt på ytvattnet för det är där zoea larverna finns. Temperaturen och saliniteten 
var mätt i ytvattnet två till tre gånger per månad. Jag använde mig därför av medelvärdet för 
att försöka få en bild av hur temperaturen och saliniteten förändras från januari till juni. Data 
som jag har baserat dessa graferna på är från SMHI- Data från Bohuskusten 2007 
 
Resultat 
Man misstänker att ett bra ställe för ullhandskrabban att föröka sig i Sverige är på västkusten. 
Förökningen tror man sker i Göta älvs mynning och även i södra delarna av Norge men det 
finns inga bevis på detta. Det har inte kommit in några rapporter om ullhandskrabbor i Göta 
älv än men ett projekt är på gång för att se om honor eller juvenila krabbor finns där. 
Troligtvis kan krabborna använda sig av Göta älv för att transportera sig vidare in i Vänern 
där ullhandskrabborna har påträffats (muntligt Matz Berggren). 
 
För att ullhandskrabban ska kunna fullfölja sin livscykel måste den ha tillgång till saltvatten, 
larverna klarar inte av att överleva i sött eller bräckt vatten (Lundin et al 2007).  
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Figur 1. Bild av Ullhandskrabba tagen på Värmlandsmuseeum. Krabban på bilden är ganska ung och har inte 
hunnit fått ”ulliga” framklor än. 
 
Temperatur och salthalt 
Enligt en laborativ studie gjort på Tyska ullhandskrabbor (Anger 1991) såg man att larvernas 
tolerans mot minskade salthalter ökade vid högre temperaturer. Alla larvstadier visade tydligt 
att de föredrog varmtvatten (15-18˚C). En temperatur under 12˚C bidrog till att inga larver 
utvecklades förbi det första larvstadiet. Tidiga stadier av larverna hittas ofta i ytvattnet 
beroende på vissa reaktioner av ljus, gravitation och tryck. Larverna åker lätt med 
ytvattenströmmar ut i havet från flodmynningen till saltare delar där de senare stadierna 
utvecklas. Zoea stadierna fyra och fem har lägst tolerans mot låg salthalt medan megalopa 
stadiet har en ökad tolerans mot låg salthalt. Enligt experimentet nådde störst antal larver 
megalopa stadiet vid en salthalt av 25 ‰ vid en temperatur på 12-15˚C och vid en salinitet 32 
‰ och temperatur på 18˚C. Efter detta var lägst dödlighet vid salinitet 25 ‰ och en 
temperatur på 15-18˚C. I kalla vatten med en temperatur på 12˚C var dödligheten lägst vid 
salinitet 20 ‰. Av rapporten kan man dock se att flest megalopa larver utvecklas vid de olika 
salthalterna när temperaturen är hög. 

 
Figur 6.  Eriocheir sinensis,  modell över trolig utveckling och migration under reproduktionen. Larvutveckling, 
kolonisering och juvenil tillväxt i floden Elbe och närliggande hav Nordsjön (Anger 1991 pp109).  
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Eftersom de två sista zoea stadierna fyra och fem är känsligast för temperatur och salthalts 
förändringar grundar jag min undersökning på dessa larvstadier. Figur 2 och 3 visar 
förändringen i medeltemperaturen i ytvattnet medan figur 4 och 5 visar förändringen i salinitet 
i ytvattnet vid Danafjord och Släggö. 
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Figur 2. Diagram över temperatur (˚C)  förändringar i ytvattnet vid Danafjord utanför Göteborg. Alla 
temperaturer är mätta på djupet 0m utom 1998 som är mätt på 1m djup. 
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Figur 3. Diagramet visar yttemperatur utvecklingen (˚C) vid Släggö för åren 1990-2006. 1990-1996 är 
temperaturen mätt på 1m djup och från 2000-2006 är temperaturen mätt på 0m djup.  
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Figur 4. Diagrammet visar hur saliniteten (psu) varierar från månaderna januari till juni i vid Danafjord från 
åren 2000 till 2006. 
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Figur 5. Diagrammet visar hur saliniteten (psu) varierar från månaderna januari till juni i vid Släggö från åren 
2000 till 2006. 
 
Jämförs medeltemperaturen på ytvattnet mellan Danafjord och Släggö (figur 2,3) skiljer den 
sig inte nämnvärt från de olika platserna. För de olika åren pendlar temperaturen i januari till 
mars från ca: 0˚C till 5˚C. I april kan man se en ökning av temperaturen på båda figurerna och 
i maj har temperaturen stigit till att pendla mellan 8˚C och 13˚C. Först i juni ligger 
medeltemperaturen på 12˚C eller över för samtliga år. Jämförs medelsaliniteten (figur 3 och 
4) mellan Danafjord och Släggö ser man att den är något högre för Släggö. Kurvorna uppför 
sig däremot lika för de båda platserna. Saliniteten är relativt konstant från januari till mars. I 
april till maj minskar salthalten för att sedan börja öka igen under juni månad. 

 
Diskussion 
Ullhandskrabban kommer till Sverige genom fartyg som varit i olika hamnar i världen med 
fartygens barlastvatten. Ullhandskrabban har lätt att anpassa sig till nya miljöer vilket gör den 
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extra intressant. Trots detta anser jag att det är svårt för den att reproducera sig här. 
Temperaturen i Nordsjön är för låg tillsammans med relativt låg salthalt om man jämför med 
vad ullhandskrabbans naturliga levnadsmiljö är, den lever annars i tempererade områden med 
höga salthalter. Studier av Anger (1991) visar att temperaturer under 12˚C inte bidrog till 
utveckling av larverna efter första stadiet. Min studie av Släggö och Danafjord visar att 
temperaturen i mars till april är flera grader lägre. Detta skulle då medföra att om larverna 
släpps vid denna tidpunkt skulle det vara mycket hög mortalitet. När man sedan studerar 
salthalten på samma ställe ser man också en tydlig nedgång av salthalten från perioden mitten 
av mars fram till juni då salthalten åter igen börjar stiga. Detta är ju också under tiden då 
larverna är beroende av hög salthalt. Larverna har högre tolerans mot låg salthalt vid hög 
temperatur men här blir resultatet tvärt om, låg salthalt med låg temperatur vilket skulle 
missgynna larverna mest. Temperaturen är alldeles för låg vid tidpunkten då ullhandskrabban 
skulle släppa sina larver för att de skall ha någon rimlig chans att överleva. Jag anser därför 
att det är mycket liten sannolikhet att ullhandskrabban skulle kunna reproducera sig på den 
svenska västkusten.  
 
Jag anser att temperaturen har en stor inverkan på spridningen av ullhandskrabban, på så vis 
att temperaturen är en viktig faktor vid reproduktion. Den låga temperaturen i Nordsjön under 
vårmånaderna bidrar till att ullhandskrabborna har liten chans eller ingen alls att sprida sig här 
genom reproduktion. Skulle det vara möjligt för ullhandskrabban att förskjuta sin 
reproduktion någon månad skulle det ändå vara svårt för larverna att överleva på grund av den 
låga salthalt som uppträder på våren när temperaturen börjar öka. 
 
Barlastvattnet är den största orsaken till att krabborna har ökat i svenska vatten. Lastfartygen 
tömmer sitt barlastvatten i hamnarna. Än finns inte någon metod för att rensa och ta död på 
organismer i barlastvattnet hos fartyg, där av ökningen av krabborna. Trots att 
ullhandskrabborna troligtvis inte kan reproducera sig här kommer det ändå att finnas många 
av dem. De har en livslängd på tre till fem år och kommer det då nya ullhandskrabbor under 
tiden med barlastvatten kan populationerna bli mycket stora. Detta kan då leda till att de har 
ekologiska konsekvenser på miljön. Tar de med sig nya parasiter in i landet kan detta påverka 
den inhemska miljön. Det kan ske en snabb spridning av parasiten vilket kan slå hårt mot de 
inhemska arterna som då inte har något skydd mot den. Parasiten skulle också kunna sprida 
sig till nya sjöar utan någon hjälp från den mänskliga faktorn. Ullhandskrabban är mycket bra 
på att transportera sig genom vattendrag och även på land. Det finns inte många hinder den 
inte tar sig förbi. Detta skulle då medverka till att parasiter skulle kunna sprida sig vidare över 
Sverige.  
 
Förstörelse av flodbanker och strandkanter anser jag inte blir lika påtaglig här som i andra 
länder. Dels för att det inte kommer att bli lika många ullhandskrabbor när de inte kan föröka 
sig här plus att vi inte har tidvatten, krabborna riskerar inte att torka ut på samma sätt som i 
länder med tidvatten.  
 
Eftersom ullhandskrabban inte har några naturliga fiender i Sverige anser jag att den skulle 
konkurrera med många av våra inhemska arter. Den skulle förmodligen ha ett övertag vad det 
gäller att skaffa mat på grund av dens storlek och aggressiva beteende som har beskrivits. 
Detta skulle då ske lokalt på vissa ställen där ullhandskrabban skulle finnas i större antal. 
Främmande arter som kommer till en ny plats påverkar oftast ekosystemet och miljön, det kan 
leda stora eller små konsekvenser. Det kan ta lång tid innan nya arter upptäcks och 
konsekvenser syns, detta kan bero på att arten inte kan reproducera sig bra i början eller inte 
reproducera sig alls. När arten har hunnit acklimatiserat sig och antalet individer ökat kan 
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konsekvenser uppstå. En främmande art är ett hot mot den biologiska mångfalden (Josefsson 
1999).  
   
Ullhandskrabban kommer att ha ekologiska konsekvenser på ekosystemet i svenska vatten då 
många ullhandskrabbor kan befinna sig på ett lokalt ställen samtidigt.  Ullhandskrabban 
kommer att ha ekologiska konsekvenser på ekosystemet genom konkurrens med de inhemska 
arterna. 

 
Vad beträffar åtgärder anser jag att det inte finns något som kan ta bort ullhandskrabborna 
helt. Det som skulle minska inflödet av krabborna skulle vara en strikt kontroll av 
barlastvatten och kontroller av att fartygens utrustning är hel. Arbete med att utveckla nya 
tekniker för rening av barlastvattnet hos fartygen är nog det bästa sättet att få bukt med 
problemet att främmande arter följer med och får fäste i nya områden. Det är också viktigt att 
under tiden innan nya tekniker har utvecklats att fartyg som varit i hamnar där 
ullhandskrabban finns inte släpper ut något av sitt barlastvatten på ställen där det finns chans 
för ullhandskrabbans larver att överleva. 

 
För att få kontroll på de krabbor som redan är här och de som kommer att komma in är nog 
fiske i kommersiellt syfte ett sätt att få ner antalet på.  
  
Förslag till fortsatta studier 
Är man intresserad av att göra fortsatta studier på ullhandskrabban kan man kontakta Marcus 
Drotz på Vänermuseet i Lidköping för att få uppslag och ett eventuellt samarbete. Det finns 
mycket kvar att upptäcka om ullhandskrabban i svenska vatten. Kartläggning av mer exakt 
vart krabborna kommer från kan hjälpa till att förstå deras spridning och hjälpa till att 
kontrollera spridningen. Fortsatta experiment med salthalter och temperaturer bör göras för att 
få en mer exakt bild av hur ullhandskrabborna kan leva och eventuellt fortplanta sig här.
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