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Kunnskapsinnhenting - Taskekrabbe  

 
Taskekrabbe ble særskilt vurdert etter forvaltningsprinsippet under behandlingen av sak 
2/2019 «Økosystembasert forvaltning» i reguleringsmøtet våren 2019. Forvaltningsordning og 
beskatningsgrad for taskekrabbe ble funnet å være i overensstemmelse med kravene nedfelt i 
forvaltningsprinsippet. Informasjonen som er benyttet i vurderingene er hentet fra HI sin 
temaside om taskekrabbe (per mai 2019), Rapport fra Havforskningen nr. 25-2017, samt 
fangsopplysninger fra Fiskeridirektoratets Landings- og sluttseddelregister. Taskekrabbe ble 
også vurdert etter forvaltningsprinsippet i 2014. 
 
Fiskeridirektoratet får bekymringsmeldinger om nedgang i krabbebestanden. Meldingene 
kommer fra alle deler av landet. En del av meldingene er knyttet opp mot fisket etter leppefisk 
og behovet for agn. Krabbe brukes som agn i mye av redskapen som benyttes i fisket etter 
leppefisk. Dette gjelder sannsynligvis både taskekrabbe og små strandkrabber. Uttak fra 
krabbebestandene til agn rapporters ikke i Landings- og sluttseddelregisteret. Vi har ikke 
oversikt over hvor stort omfang bruk av krabbe som agn har.  
 
HI overvåker taskekrabbe gjennom innsamling av fiskeridata. Siste rapport fra 
fangstregistreringene inneholder data til og med 2015. 2017-dataene viser ingen ny trend i 
fisket etter taskekrabbe, sammenlignet med tidsserien 2001 - 2015. 2019 dataene er ikke 
opparbeidet. Fiskeridirektoratet har fått informasjon om at gjennomførte garn- og rusetokt også 
kan ha informasjon som kan belyse bestandssituasjonen til taskekrabbe. 
 
På bakgrunn av ovennevnte ber vi Havforskningsinstituttet om å vurdere bestandssituasjonen 
for taskekrabbe basert på dagens kunnskap. Vi ber også om at mulige årsaker til eventuelle 
endringer i bestanden vurderes.  
I august 2019 hadde Fiskeribladet en artikkel med overskriften «Mener minstemålet på 
taskekrabber i sør bør økes». Det vises her til undersøkelser av ved hvilken størrelse hunn-
krabbene blir kjønnsmodne. Resultatet viser at krabbene er omtrent like store når de blir 
kjønnsmodne uavhengig av geografi, og forsker Snorre Bakke anbefaler på bakgrunn av denne 
forskningen å endre minstemålet i sør. Vi ber Havforskningsinstituttet, som vår 
forvaltningsstøtte gi en vurdering av resultater og konklusjoner av denne gjennomførte 
forskningen.  
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Vi ber også om at Havforskningsinstituttet gir en oversikt over tilgjengelig kunnskap om andre 
(små)krabber som finnes på grunnere vann.  
 
Ønsker dere et oppfølgende møte for å diskutere oppgaven ta gjerne kontakt. Vi ber om skriftlig 
tilbakemelding innen 1. februar 2020.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Kjos Veim 
seksjonssjef 
 
Anne Marie Abotnes 
seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Anne Kjos Veim    
Jørgen Blix Nicolaysen    
Guldborg Søvik Havforskningsinstitutt

et 
  

Trond Ottemo    
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