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Veiledningen nyttes best 
som supplement i egen 
produksjon. 
God opplæring og jevnlig 
oppfølging vil betale seg. 

God dyrevelferd, god 
hygiene, og faglig godt 
arbeid fremmer gode 
produkter, godt 
omdømme, og optimal 
økonomi. 

Foto: Åge Jakobsen 

Veiledningen er generell, og er laget av Norges Råfisklag i samarbeid med Merkevareforeningen Varanger. 
Varanger samtykker i at Norges Råfisklag eksponerer denne Veiledning fritt. 

Foto: Jan Brox , der annet ikke er oppgitt. 



Innhold 
 

Viktige forhold: 

1. Om regelverk, opplæring, ansvar 

2. Fiske etter kongekrabbe 

3. Råstoff til levering 

4. Mellomlagring 

5. Avliving, knekking og rensing 

6. Den viktig utblødingen 

7. Sortering, transport og pakking av 
rå og kokte krabber 

8. Glasering 

9. Palletering 

10. Enkel opplæringsplan – operatører 
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Egenkontroll må være på plass, og daglig ajourføres.  



Kongekrabben – et unikt Finnmarksprodukt. 



1. Om regelverk, opplæring, og ansvar 

• Operatør skal gjøres kjent med hvilke regler som gjelder av  

    off. forskrifter, kravspesifikasjoner, og bedriftens mål. 

    Det er viktig å få frem hva slags prioritert ansvar operatør skal ta. 

 

• Alle begynnere må få planmessig opplæring og oppfølging 

     (Greit prinsipp er: Hva bør de vite – og hva skal de kunne utføre) 

 

• Operatør er pliktig til å følge de krav som gjelder, og må ta initiativ til å få 
de opplysninger man synes mangler 

 

• Kvalitetsarbeid må ledes, og følges opp av formelt ansvarlige.  

     God tilrettelegging er avgjørende for gode resultater 
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Krav og forventninger til produktet kongekrabbe 

• Kvalitet ved innkjøp : Levende hankrabbe med minst 80% kjøttfylde.  

        Størrelse/ vekt iht.  gjeldende forskrifter. 
       Krabben skal ikke ha sår i skallet eller andre skader. 
       Hvis det tillates skadet krabbe/ ho-krabbe innenfor egne kvoter, skal 
       krav til kjøttfylde ikke reduseres, dvs 80 % eller mer. 

 
• Kvalitet før pakking : Godt utblødd, trimmet, fint sortert for pakking. 

 
• Kvalitet før innfrysing : Rett lagte seksjoner i innereske. Ikke klør og legger med bøy ut 

       mot sidevegg, eller overfylte esker . 
 

• Kvalitet etter frysing :  Temp. i varen på minst ÷ 20 °C. Hele og fine seksjoner.  

 
• Pakket kvalitet  :  Rett glaserte seksjoner (8-16%).  Lite is i esker. Lite / ingen  

       rimdannelse.  Korrekt overvekt, og rett merking etter regler. 
        Temperatur i vare minst ÷ 20 °C, og hele og fine kartonger.  
       Produktet må presentere seg innbydende. 
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Fangst i nære farvann 

 

Foto: Lillian Hansen 



2. Fiske etter kongekrabbe 
 
 Kravene til fangst og ombordbehandling er strenge. 
1. Fartøy skal være godkjent med egnet utstyr 
2. God dyrevelferd skal ivaretas – kar må tildekkes 
3. Uegnet krabbe utsettes levende og uskadet iht 

regelverk 
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Foto: Lillian Hansen 

MÅL 
-Måler fra øyegrop over til ryggskjoldets bakkant. 
- Minstemål  130 mm 
- Detaljer ved måling står event. i prosessbeskrivelser. 

 

Krabbemål 130 mm 

Foto: Åge Jakobsen 

Sortering på han- og ho-krabbe 

Foto: Åge Jakobsen 

Han 

Ho 

Hunnen har markert rundere/ større buklapp enn hannen 
Det er hun som bærer på ca 500000 egg i pose under buklappen 

Foto: Øyvind S. 



Grovt flytskjema av mottak og produksjon 

- Sjekk og sortere krabben 

- Gi fisker tilbakemelding 

 

- Friskt, rennende sjøvann 

- Passe mengde krabbe i kar  Være nøye 

 

- Påse riktig knekking – drep krabbe først! 

- Ikke knekke mer enn det tas unna. 

 

- Fjerne gjeller i skulderparti 

-Trimme skuldre for gjellerester, blod og  

  løs  bein/brusk 

 

- ¾ med krabbe i kar 

- Rennende sjø 

- Maks. 1 time   

 

- Legge seksjonene rett i kasse 

- Korrekt størr.sortering 

 

- Fylle reol og sørge for raskt til innfrysning 

- Frys ned til minst ÷ 24˚C 

 

- Lav temp. på vare og vann 

  (Min. 8 – 16 % glaser. – på kundes anvisn.) 

 

- Plassere kartong rett på pall 

- Merke og sikre pall riktig. 

- Raskt til fryselager. 

Mottak 

Mellomlagring 

Rensing 

Utbløding 

Sort. og pakking 

Innfrysing 

Glassering 

Knekking 

Pall. & merking 

Områder for dyrevelferd i 

bedrift 
 

 
 

 
Områder for produksjons- 

og Ferdigvarekontroll - samt 

overall hygiene. 
 
 
 

 



3. Råstoff til levering 
 

1.    Krabben må være i god kondisjon 

       Markant levende, og rørlig. 

 

2. Krabbe med lav kjøttfylde og andre lyter 

         utsorteres og skal   settes ut  umiddelbart 

 

3. Tørrlagret krabbe skal tildekkes/beskyttes 
mot sol og vind og høy temperatur, samt  

        beskyttes mot frost.  

 

4. Krabbe i kar i sjø må få kontinuerlig  

        frisk sjøtilførsel  om bord ellers dør  

        den fort. (Lagring i luft er «bedre» enn i    

        O2-fri sjø) 

 

5.   Det er viktig at krabbe ikke slites etter 

      føttene, og slenges rundt. Skadet muskel 

      reduserer kvalitet, og er ikke innenfor  

      reglene for god dyrevelferd. Vis hensyn. 

       «Å lage» krøplinger er verken etisk riktig ,  

      eller  tjenlig for noen. 
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Åpne kar, med tørr- eller våtlagret krabbe skal tildekkes.  
Dette roer krabben, reduserer  stress, og minimerer dødeligheten.  
Men husk den er følsom for temp. under 0 °, og over 8 °C. 

Foto: Åge Jakobsen 

Foto: Lillian Hansen 

Foto: Lillian Hansen 



 

Innkjøp, veiing og kvalitets-
kontroll 

 

 

 
Innkjøpskontroll: 

Følgende faktorer er særlig viktig: 

1. Krabben må være levende og i god kondisjon  

2. Krabben må ha god KJØTTFYLDE, dvs over 80 % 

     Kjøttfylden er den viktigste kvaliteten for konge- 

     krabbe.   Lav kjøttfylde skader norsk kongekrabbes  

     renomme! 

3. Krabbe med lav kjøttfylde, og skadet krabbe 

frasorteres 

4. Vekstørrelser sorteres og veies hver for seg 

5. Behandle krabben med varsomhet. Ikke løft etter 

ett bein, og ikke kast krabben. Legg den fra deg. 

  OBS 

   Liten kjøttfylde er av de faktorer som ikke fremmer norsk  

   krabbe i det internasjonale markedet. Stiller krav om en  

   svært bevist og disiplinert sortering ved innkjøp. 
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Foto: Åge Jakobsen 
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Sjekke kjøttfylde (På levende krabbe) 

•     Klem på midtre legg, øverste ledd 

         (merus) 

         Med lite muskelmasse blir leggen lett  

         bøyelig og «flat» (bilde). 

         Med god kjøttfylde virker leggen  

        «stivere», og ikke så lett bøyelig. 

•   Sorteres bort for utsetting/ nedklassing 

 

Skadd krabbe 

•     Mistet fot/ klo 

•     Nedklasses  

 

 

 

Stress 

• Når det skummer rundt munnpartiet 

på krabben indikerer det stress.  

Den må avlives fort, eller snarlig 

tilføres rikelig med frisk sjø. 

 

 

 

Viktig 
Kvalitet/ tilstand å være oppmerksom på ved innkjøp 

Foto: Øyvind  S. 

Foto: Øyvind  S. 

OBS 
Krabben er trolig død når du ikke ser 
bevegelser rundt munnparti, og når 
legger og klør henger påfallende rett 
ned uten bevegelser. 
Kasseres slik plan påpeker.  



4. Mellomlagringen 
Unngå for mye krabbe i kar 
 

Kar overfylt med krabbe gir stor dødelighet. 
 
Dødeligheten  øker  raskt  dersom sjø-temperaturen 
kommer over 8-10 ºC. 

 

Mangel på oksygen gir en stresset krabbe med 
økt dødelighet som resultat. 
 

 

Det er kjent at tilførsel av sjø i kar fordeles bedre 
ved inntak i bunn av kar. 
 
Merk kar med dato og klokkeslett for god lagerstyring. 
 

 
 
 
Sjø inn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Enkel illustrasjon 
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Unngå for all del å ha krabbe i kar som er overfylte. 

 For mye krabbe i forhold 
til sjø 
Ca. 4/5  (4 deler krabbe – 1 del sjø) 

Liten buffer av oksygenrik sjø 



2/3 fylling av krabbe er bra , 
særlig ved høy temp. i sjø. 
Ha god sjøvannstilgang. 

 

 
 

 

Fullt så god plass trenges ikke, men nok sjø er viktig. 
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2/3 av volumet er krabbe i 
karet Råflott, men viktig ved 
høye temp. 

1/3 buffer av oksygenrik sjø 

Ved ikke å fylle karet mer enn med 2/3 krabbe 
(skissen) opprettholdes gode vilkår ved at 
krabben får god tilgang til mer oksygenrik sjø. 
Holdbarhet og kvalitet holder seg brukbart, 
selv om sjøtemp. er over 10 ºC. 
 
Krabben roer seg best i karene når den står 
tildekket eller i et mørkt rom. 
Spiller inn for trivsel og levedyktighet. 
 
Kongekrabben er en kaldtvannsart.  Aller best 
trives den med temp. under 5 °C. 

Sjø inn 

 



5. Avliving – knekking – og  
    rensing 
 
Seksjoner avrives når krabben er død. 

For å få til god knekking må en ta krabben i 
et god grep, og påse at klør og ben 
kommer på hver side av knekkebrettet. 

Det må legges vekt på ergonomi slik at 
operatør kan utføre jobben uten unødig 
slitasje og vridninger etc. 

 

For at krabben skal dø raskt må utførelsen 
gjøres slik: 

1. Hjernen skal knuses først på 
knekkebrettet (Ved rød ring) 

2.   Deretter fjernes seksjonene fra hver 

      side av skallet/kroppen 

3. Skallet går i eget oppsamlingskar,  

       og seksjoner går til rensing 
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Kroppen må  tiltes slik at øyne/ hjerne treffes først. 
Dette medfører at døden inntrer straks  (Se skisse og foto) 

 



Feil avliving må unngås 
 

Det er ulovlig iht regelverket å rive av seksjoner 
uten at hjernen først er knust, og krabben død. 

 

Feil praksis ang. dyrevelferd vil medføre 
reaksjoner fra Mattilsynet.  

 

Det er særdeles lite gunstig for bedriftens 
omdømme  dersom allmenheten oppdager at man 
river lemmer av levende dyr. 

 

Innarbeiding av feil arbeidsteknikk er den største 
grunn til feil utføring ved knekking. 

Noen arbeidsopplegg er ergonomisk mindre 
heldig utformet. Fører lettere til slurv og skader. 

 

OBS 

Skissen viser at hjernen       ikke er truffet før klør 
og bein (seksjon) rives av. 

Dette blir helt feil, og er ulovlig. 
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• Jevne seksjoner fås når 

krabben plasseres rett 
over «knekkebrettet». 
Kloarm og legger blir 
sittende godt fast i 
skulderpartiet. 

 

• Ujevne seksjoner fås 

når krabbe plasseres 

feil som vist på skissen 

• Taper penger på 

omtrentlig og dårlig 

arbeid – kloarm/legger 

kan løsne.   

 

Rett og feil knekking 
Det er viktig å få jevne seksjoner 



Bruk børster med 
forsiktighet! 
 
 Prosessrekkefølge: 

1.    Unngå å knuse bein i skulder  

        ved at du er for hardhent. 

       Det er kun gjellene som skal  

       børstes bort. 

 

 

2.    Skulderparti på seksjon  

        trimmes for gjellerester, blod-  

        rester og  løsbein. 
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1. Fjerning av  gjeller 

2. Trimming av skuldre 



God rensing før  
utbløding er viktig 
 
Å fjerne gjeller er en viktig del av 
klargjøringen av krabben 

 

Krav om nøye arbeid 

 

NB: Ikke børst for hardt – bruk ikke makt 

  

 

 

 

Dette er et godt renset produkt. 

Fragmenter av gjeller  og blodrester er 
fjernet, og hele seksjonen er trimmet og 
fin.  
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For hard trimming av 
skulder 

 

Det er viktig at gjellerester, blodrester og 
løse beinfragmenter fra skulderpartiet blir 
fjernet. 

 

MEN - det må ikke klippes så mye ned at 
kjøtt avdekkes for mye. 
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Det gjelder at skulder blir 
trimmet  slik at den ser bra ut, 
og at den gir godt utbytte. 

 

Begynnere må tilstrebe å få 
slike fine seksjoner. 

 
 

 

 

God trimming av løse 
beinfragmenter. 
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Foto: Øyvind S. 



6. Den viktige utblødingen 
Blodet til krabbe er fargeløs, men blir blålig etter 
en tid når den kommer i kontakt med oksygen. 
Dette er uønsket, og skjemmende  for kvaliteten! 

1. Viktig med god tilgang på ren sjø. 
Det bør renne godt. 

2. Passe fylling av mengde seksjoner i 
kar (3/4) 

3. Kar merkes med tiden når den skal 
være ferdig (Maks 1 time for å 
hindre utvasking) 

 

     Lett omrøring kan gi bedre utbløding! 
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3/4 av volumet er krabbe i 
karet 

Fordel med godt trykk på sjø fra bunnen av 
karet. 

 



Dårlig utbløding 

1. Bildet viser for mange seksjoner i kar 

 

2. I tillegg tilføres ikke sjø kontinuerlig, eller 
med for lavt trykk. Dårlig utbløding blir 
resultatet. 

 

3. Kar mangler også merking med tid for 

         når det er ferdig. 
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5/6 krabbe i karet 

For mye seksjoner gjør 
vannet grumsete med 

svakere utbløding 

 

Seksjon til venstre er svakt utblødd, og er blå 
(blueing) i kjøttet. Nedklasses kvalitetsmessig.   

Kan lett føre til prisreduksjon. 

(Når krabben fryses kommer blåfargen klarere frem). 

God utbløding betinger god tilførsel av sjø i kar el.  

 

Seksjon til høyre er godt utblødd, er hvit i kjøttet. 
Risikerer ikke  pristrekk. 

 

 



7. Sortering, transport og pakking av rå og  
     kokte krabber 
 

 

 1. Seksjoner må handteres varsomt slik at ikke klør og føtter faller av. 
Reduserer kvalitet/ inntjening. 

        Sortering skjer ellers etter kvalitet og størrelse (vekt)  

        (Viktig å kjenne spesifikasjoner) 

 

 

2. Viktig med flyt i produksjonen slik at det ikke hoper seg   

        opp med seksjoner. Fører fort til uheldig temp. stigning,    

        misfarging, uttørking etc. 

 

 

 

 

3. Oppdager pakker feil som sorterer har oversett, må det  

        gis øyeblikkelig tilbakemelding. Feil må rettes opp straks. 
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Rett legging i kasser av rå krabber 

• Viktig å legge seksjoner slik 
at storklo vender inn mot 
midten. 

 

 

 

• I nederste kasse vender en 
klo-side ut. Kassen vil lett 
bule ut, og klo og bein vil 
raskere bli brukket. 

 

• Verdien reduseres av brukne 
klør. 

 

 



Kokte krabber 
Opplegg kan være forskjellige, men følg  
bedriftens instruks nøye . Stabilitet er tingen. 

 
OBS !!! 
Kokte skalldyr er Ready-to-eat produkter som 
normalt ikke varmebehandles etterpå. 
Vær spesielt oppmerksom på at kravene til å ha 
kontroll på hygiene er svært viktige for slike 
produkter. 
 
HACCP-kravene til hygiene og KKP må være kjent 
for alle, og godt innarbeidet i produksjonen.  
  
Godt resultat oppnås ved: 
1. Jevn størrelse på seksjoner, og rett mengde i 

kokekorger 
2. God kokekapasitet (Unngå store temp.fall) 
3. Pass på riktig saltgehalt i vannet 
4. Følge koketid nøyaktig (Ca  20 - 24 min) 

5. Rask og effektiv kjøling for å unngå 
«etterkoking», seigt, tørt kjøtt – samt 
bakteriedannelse under skallet 

6. Husk utskifting av kokevannet iht plan 
          (Kokevann gir lett harsksmak, og er full av partikler) 

Unngå avvik og snarveier – det har man igjen for ! 
 
OBS: 
Matforgiftning fra skalldyr er ubehagelig med kvalme, feber og 
oppkast. I Norge har vi ikke mye av det, men vi må være svært 
forsiktige. Blir fort ødeleggende for ryktet. 



En etterspurt luksusvare som vi 
må gi all vår omtanke til. 
 
God fyllingsgrad,   > 80% - er kravet for å 
pakkes som merkevaren Varanger. 

Den må vi bestrebe oss på å holde. 

 

Vi skal også bestrebe oss på at vi pakker 
på en slik måte at klør og legger kommer 
frem til kunden hele og fine. 

 

Dette er et produkt som koster mye ute i 
markedet. 

Vi er forpliktet til å levere en vare som 
står i forhold til pris og forventninger. 

 

Gjelder så vel utbytte, økonomi, som en 
god kulinarisk opplevelse for konsument. 

 

Omtrentlighet er ikke standarden vi skal 
praktisere her. Her skal vi være god. 

 
Store konkurrenter er: 

Russland, Amerika og Japan. 

 

 

 

 

 

 



OBS: Sørg for at seksjoner ikke stikker opp over 
kartongkanten når du pakker 

• Disse seksjoner (rå eller kokt) vil ligge i hardt press, 
og knekkes lett når de fryser 

(Under frysing kan leggene trekke seg ytterligere sammen) 

 



Vær OBS på disse graderinger/ kvaliteter 
 

 

 

 

 

16.07.2012 

Vektgradering pr seksjon 

H 

Varanger krabbe med fyllingsgrad over 80 %. 

L  2 L  3 L  4 L  5 L 6 L 7 L 8 L  Hel kongekrabbe 

500-700 700-900 900-1100 1100-1300 1300-1500 1500-1700 1700-1900 1900 + 1,2 kg + 

Alle kvaliteter som ikke er 
Varanger sorteres  som H-
klasse 

S: 200-300 gr. Kan ha andre grenser avh av kunde/ marked. Det samme gjelder M: 300-500 gr. 
 

Graderingene har utgangspunkt i gjeldende minstestørrelse på 130 mm tilsv. 1,6 kg levende krabbe. 



8. Glasering – drøftes nøye  
 

Om arbeid med glasering: 

1. Krever stram regi og god ledelse for å klare de 
rette rutiner.  

 

2. Krabbe, rå eller kokt, er svært følsom for å miste 
kulde. Er å oppfatte som en «porøs» vare. 

 

3. Kritisk å overholde temperaturer og tid som 
planlagt (Se flytskjema) 

 

4. Å oppnå rett glaseringsprosent er viktig 

 

5. Ett av hovedmålene er at temperaturen i varen 
ikke skal stige mer enn 5 ºC under prosessen. 
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Temp. på glaseringsvann 2* - 0,5 ºC 

Men - underkjølt  til  ÷ 1 °C er bra. 

Uttak fra fryselager 
Minimum ÷ 20 ºC 

Neddypping i vann 
2* - 0,5 ºC i 3-5 sek. 

Påfrysing – avrenning 
Ca. 1-2 min 

• Ikke ta ut varer som ikke holder denne temp. 

• Ta ut kun en reol/ pall av gangen 

• Tildekk reol for å unngå tap av kulde – egnet pledd 

 

• Sørg for at vannet er rent og ned mot 0 ºC 

• Dypp eske helt under, og løft opp umiddelbart 

• Vann i kartong MÅ dreneres bort. Isklumper 
uønsket 

 

• Plasser 3-4 esker til avrenning og påfrysing 

• Klargjør for ny neddypping 

 

• Dypp første eske i rekken helt under vann på nytt 

• Ta eskene i rekkefølge som i første neddypping 

• Vær nøye med å overholde tiden på maks. 3-5 sek. 

 

• La aldri eske stå under vann i mer enn 5-10 sek. 

• Plasser event. eskene på band inn til emballering 

• Påfrysing skjer frem til lokking og strapping 

 

• Lokk påsettes 

• Etikett skal være påsatt når varen settes til lager 

• Tape eller strappeband nyttes for lokking 

 

• Kartonger føres raskt til fryselager 

• Unngå at de står å «varmes opp»  

•   ved pauser etc. 

 

Neddypping i vann 
2 - 0,5 ºC i 3 - 5 sek. 

Påfrysing – avrenning 
 

Emballering 
Palletering 

Til fryselager 
 

Det er temperaturstigningen i krabben som er kritisk.  
Rutinene må være vel planlagt og følges nøye opp. 



9. Palletering,   
    merking, og lagring 
 
1. Som på bildet skal kartonger 

være rene, og hver pall skal 
være sikret på riktig måte. 

 

2. Merking etter spesifikasjon og 
off. merkebestemmelser 

 

3. La etiketter og annen 
informasjon være synlig. Info 
må ikke skjules av tape eller 
annet. 
 

 

OBS: 

Viktig med stabil temp. på fryselager. 

Store forandringer medfører at innhold 
i kartonger blir rimet. 

÷ 24 °C er akseptabelt som lagertemp. 
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10. Forslag til opplæringsplan for involverte fiskere og pakkere 
Gjennomgås grundig med så vel fiskere som egne operatører i starten av hver sesong 

Må ha kunnskap om: 
1. Kjennetegn på god kvalitet 
2. Hva slags kvalitet som ikke skal brukes 

(Skader, fyllingsgrad, etc) 
3. Hvordan holde krabbe i live 
4. Hvordan krabbe skal knekkes 
5. Hvor lang tid seksjoner må blø ut 
6. Hvorfor utbløding er så viktig 
7. Hva temperaturen betyr for 

holdbarheten 
8. Hvorfor seksjonene må pakkes riktig 
9. Riktig glaseringstid 
10. Hvorfor rask innsetting på fryselager 
11. Krav til emballasje 
12. Viktige hygienekrav under arbeid 

Må kunne utføre: 
1. Hvordan behandle 
         levende krabbe 
2. Riktig knekking 
3. God rensing av seksjonene 
4. Legge til rette for god utbløding 
5. Skille kvaliteter 
6. Rett legging av seksjonene i kartong 
7. Glasering etter gode rutiner, og ha 

god orden under arbeid 
8. Betjening av strappemaskin 
9. Korrekt plassering av etiketter  
10. Korrekt plassering av kartong på 

pall, samt merking og sikring 
11. Arbeide renslig og med god orden 
12. - 
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Ansvarlig i bedrift gjennomgår nødv. regelverk, toleranser og praktiske handgrep med operatørene. 
Det er viktig at folk følges opp, og at de får korreksjon og oppmuntring  jevnlig . 

OBS 
Når du vet har du et valg. Når du 
ikke vet - avgjør tilfeldighetene. 


