
Veiledning for fangst og håndtering av levende kongekrabbe 
Kriterier Røkting Haling 

 Teinene skal  røktes  

innen syv dager. 

Hold teina ut fra båtsiden  

for å unngå klemskader. 

Ventende teiner ligger omtrent  

15 meter under havoverflaten. 

  Ventende teiner ligger  

i havoverflaten 

 Det går mer enn syv dager  

mellom hver gang teinene  

røktes. 

Teina blir slått mot rekka  

og ventende teiner blir  

liggende i havoverflaten.  

Kommentar:  Alle teiner bør ha rømningsvei slik at små 

krabber kommer seg ut. 

 SAMLETEINER - Godkjente samleteiner skal 
benyttes og ikke settes grunnere enn  
20 meter.   

 Vannet i havoverflaten kan være ugunstig om 

sommeren pga høy temperatur, alger og innsig 

av ferskvann. 

 Om vinteren kan lave temperaturer forårsake 

frost i gjeller og kvelning.  



Kriterier Håndtering/utsortering  

 Krabben løftes etter to  

legger eller  

under buken og plasseres 

 skånsomt i konteiner. 

 Kasting av krabbe. Rykk i legger som  

medfører blødninger og ødelegger kjøttkvaliteten.  

Det kan også føre til  at krabben  

mister legger.  

 Røff håndtering der legger/klør rives av.  

Det kan medføre at krabben dør. 

Kommentar:  Røff behandling som fører til at krabben mister legger gjør at andelen skadet krabbe blir større 

og større. Det er også brudd på dyrevernloven å påføre krabben skader eller stress.  

 Unngå fall av krabbe fra høyder, det fører til indre blødninger. 
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Kriterier Lagring om bord sjøtemp. høyere enn 10°C Lagring om bord ved sjøtemp. lavere enn 10°C  

 Konteiner på dekk skal være 

 tildekket (med lokk).  Raskt  

og skånsomt lagre krabben 

 i ideell temperatur fra  

2- 8 °C. Is kan benyttes 

 til nedkjøling.   

For å unngå ising i gjellene  

må krabben raskt og  

skånsomt ned i rommet. 

Ved bruk av sjøvann må  

karene ha god gjennom–  

strømming. 

 

 Miljøet (vann/luft) der  

krabben oppbevares har  

en temperatur på over 8 °C 

Krabbe som blir  

liggende på dekk 

 i lave temperaturer  

vil fort få is i gjellene  

og dø. 

 Miljøet der krabben oppbevares har en temperatur 

på over 10 °C.  

Miljøet der krabben oppbevares har en              

temperatur lavere enn 0°C 

Kommentar: 

 

 Vann over 10°C er oksygenfattig og bør ikke 

brukes. Det er også større fare for alger som  

tetter igjen gjellene.   

 Krabbe skal ikke være i direkte kontakt med is. 

 Vær obs på vind og effektive kuldegrader 

BRUK AV VANN FRA HAVNEBASSENG ER FORBUDT 

Veiledning for fangst og håndtering av levende kongekrabbe 

Isen skal være tildekket med plast e.l.  
Uten gjennomstrømming av oksygen  
begynner krabben å dø etter 30. min 



Symptomer på at krabben lider:   
 

 Skum ut av munnen: Tyder på mye stress  
pga varme/manglende oksygen.  

 Krabben kaster opp magesyre som et  
 forsvarstiltak. Er krabben i vann blir  
 vannet brunt. 
 

 Oppblåst hale: Krabber i vann med høy 
 temperatur og/eller lav saltinnhold.  
 Gjelder også krabbe lagret uten vann i 
  temperaturer > 10°C.  Slapp/passiv  
 krabbe kjennetegnes ved at leggene  
 henger og gripeevnen er svak.  

 

Relevante kilder:  Lov om dyrevelferd. «Behov for mer kunnskap om tifotkreps» (2014, Gro I. van Meeren & Tore S. Kristiansen). Fiskeridirektoratet. 

Nofima. Bildene i veilederen er tatt av FHL, Peter Starbatty, Erling Haugan og Øyvind Seipæjærvi 
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Veilederen er produsert av Merkevareforeningen Varanger og Norges Råfisklag i samarbeid 
med Vardø videregående skole.  

Kongekrabbe fra Finnmark er prioritert i markeder verden over for sin ferskhet og sin høye  kvalitet. For å hol-
de vår posisjon i markedene, er det viktig at vi leverer vital og frisk kongekrabbe.   Det er derfor svært viktig 
at kongekrabben ikke blir utsatt for stress og røff behandling. 

 

Skum av munnen Oppblåst hale  

Slapp/passiv krabbe Sterk og vital krabbe 


