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Endring av forskrift for fiske av kreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden  

 

Etter krepsesesongen i Steinsfjorden i 2017, avdekket Statens Naturoppsyn avvik fra 

forskriften for krepsing. Flere teiner var ikke tatt opp etter at fisketida var slutt. Disse 

avvikene endte opp i påtaleunnlatelse. Steinsfjorden Fiskeforening som utfører lokalt 

oppsyn, stilte spørsmål rundt håndtering av etterlatte teiner. Fylkesmannen presiserer 

derfor gjeldene forskrift med rutiner for teiner som påtreffes etter sesong.  

 

Bakgrunn 

 

Regler for krepsing i Steinsfjorden og Tyrifjorden ble fastsatt av Fylkesmannen 13. mai 2011. 

Krepsesesongen gjelder fra 10. august kl 18:00 til og med 17. august kl 24:00 (Ref. 

Lovdata.no). 

 

Det er stor interesse for å krepse i Steinsfjorden og Tyrifjorden. Årlig blir det registrert over 

200 fiskere som krepser med teiner. Antall teinedøgn i Steinsfjorden ligger mellom 30.000-

40.000 i løpet av sesongen.  

 

Steinsfjorden Fiskeforening utøver lokalt oppsyn med krepsefisket. De siste årene har også 

Statens Naturoppsyn (SNO) gjennomført kontroll med fiske. Etter at krepsesesongen i 

Steinsfjorden og Tyrifjorden var avsluttet i 2017, avdekket SNO en del teiner med 

registreringsnummer som fortsatt stod ute. Etter en nærmere vurdering, anmeldte SNO 

avviket til Politiet. Politiet ga deretter en påtaleunnlatelse. Dette førte til en del reaksjoner 

lokalt, som bl.a. ble meddelt til Steinsfjorden FF..  

 

Det kan være flere grunner til at teiner ikke blir tatt opp innen fristen. Sterk vind, avdrift 

under fiske, teiner som blir stjålet eller forflyttet osv. kan være noen av årsakene. Vanligvis 

dreier det seg om fra 2 til 5 teiner for enkelte fiskere som blir registrert av oppsynet. 

Krepsefiskerne anser derfor at utenforliggende årsaker, ikke uten videre bør medføre 

anmeldelse.  

 

Gjeldene forskrift gir ikke klare føringer for hvordan påtrufne teiner etter sesongen skal 

håndteres. Etter møter med Steinsfjorden Fiskeforening, SNO, Politiet og Fylkesmannen, ble 

Fylkesmannen anmodet om å presisere håndtering av utestående teiner etter sesongen. 

I forskriften. 

 

Rutiner for håndtering av teiner etter sesong 

 

Basert på dialogen med krepseinteressene, Politi og SNO, har Fylkesmannen kommet fram til 

følgende presisering av rutiner for teienefisket: 
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 Steinsfjorden FF foretar oppsyn i dagene etter sesongslutt og skriver rapport over 

påtrufne teiner både med og uten registreringsnummer. All kreps i gjenglemte teiner 

settes ut.  

 Fiskerne skal rapportere fangst etter sesongen. Da skal også antall teiner som er savnet 

settes opp.  

 Teiner som tas opp og som er meldt savnet, leveres tilbake til eier etter henvendelse.   

 Teiner som påtreffes og ikke er meldt savnet, anses som avfall. Disse tas hånd om av 

oppsynet og destrueres.  

 

Steinsfjorden FF peker også på at setningen «samt bruke, sette ut eller la bli stående redskap 

som er innrettet til slik fangst» i § 1, er noe uklar. Det er ikke uten videre klart hva som menes 

med ordlyden «innrettet til slik fangst». Fylkesmannen er enig i dette og anser at setningen er 

unødvendig, i og med at fiske eller opptak av kreps utenom sesongen er ulovlig. Setningen 

sløyfes derfor   

 

Endring av forskriften 

 

Følgende endringer blir derfor gjort i forskrift om fredning og fangst av ferskvannskreps i 

Steinsfjorden og Tyrifjorden, Hole, Ringerike, Modum og Lier kommuner, Buskerud av 

13.mai 2011 (markert med uthevet skrift)  

 

§ 1 Fisketid 

Fangst av kreps er kun tillatt fra 10. august kl. 18.00 til og med 17. august., samt bruke, sette 

ut eller la bli stående redskap som er innrettet til slik fangst  

Setningen: «samt bruke, sette ut eller la bli stående redskap som er innrettet til slik fangst» 

sløyfes 

 

Setningen «. Fra kl. 22.00 til kl. 06.00 er det forbudt å etterse og tømme utsatte krepseteiner» 

flyttes foran setningen «Utenom denne perioden er det forbudt å fange eller drepe kreps».  

 

 

§ 5. Registrering av teiner og fangstrapport 

 

Det er forbudt å nytte krepseteiner som ikke er merket med 

registreringsnummer på flytekorkene, og som ikke er oppført i krepseregisteret. 

Melding om krepsing med teiner skal skje årlig før fiske tar til, selv om fiskeren 

har fått tildelt registreringsnummer tidligere. De som har registreringsnummer 

må levere inn rapport/fangstoppgave etter krepsesesongen, og før nytt 

nummer kan tildeles.  Nummer som ikke har vært benyttet på 3 år, blir sløyfet i 

krepseregisteret. Hvis fiske skal tas opp igjen, må nytt nummer fås tildelt. Siste 

frist for registrering er 1. august. 

 

Ny setning tilføyes. 

Antall savna teiner etter sesongslutt skal settes opp i fangstrapporten 
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Ny paragraf 8 for håndtering av etterlatte teiner føyes til i forskriften 

 

§ 8. Utestående teiner etter endt sesong 

 

Etter sesongslutt foretar lokalt oppsyn opptak av utestående teiner. Teiner som er 

rapportert savnet, blir tilbakeført til eier etter henvendelse. Teiner som ikke er rapportert 

savnet eller som ikke er registrert, blir fjernet.  

 

Tidligere § 8 og 9 forandres ikke, men får § nummer 9 og 10.   

 

Vedtak  

 

Fylkesmannen i Buskerud fastsetter endring i forskrift om fredning og fangst av 

ferskvannskreps i Steinsfjorden og Tyrifjorden, Hole, Ringerike, Modum og Lier kommuner, 

Buskerud av 13.mai 2011 (se vedlegg). Den endra forskriften trer i kraft fra 1. januar 2019.,  

 

Vedtaket er fattet med hjemmel i lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.m. § 

34, og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 15, § 16 og § 18. 
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