
 
 
 
 
 
 

 
Du befinner deg nå i et område der det er påvist krepsepest. 
 
Krepsepestsmitte er påvist i Mossevassdraget. Smitten er påvist i Mjærvannet og Tangenelva i Ytre Enebakk i 2016 og 
Langen i Ski i 2018.  
 
Krepsepest er en smittsom sykdom som har ført til at edelkrepsebestanden er utdødd i flere av våre vassdrag. Sykdommen 
spres først og fremst gjennom utsett av signalkreps, flytting av syk edelkreps og flytting av vann og utstyr. 
 
For å begrense smittespredning har Mattilsynet opprettet et kontrollområde i Mossevassdraget som omfatter hovedløpet og 
sideløp av Mossevassdraget herunder alle tjern, innsjøer, elver, bekker og vann i hele nedbørsfeltet. 
 
Utdrag av regler fastsatt i forskrift for å hindre spredning av krepsepesten i Mossevassdraget: 
 
Følgende aktiviteter er forbudt innen kontrollområdet: 
• Å fange levende kreps eller å plukke død eller levende kreps, samt å oppbevare kreps i bur eller teiner.  
• Å flytte levende eller døde ferskvannskreps eller andre akvatiske organismer inn til, innen eller ut av området. Forbudet 

gjelder ikke fisk brukt til mat. 
• Å føre ubehandlet vann ut av området eller oppstrøms innen kontrollområdet.  
 
Følgende er påbudt:  

• Båter og vannsportutstyr, fangst- og fiskeredskaper, anleggsmaskiner, vannbeholdere og annet utstyr eller 
redskaper som har vært benyttet i området, skal tørkes fullstendig og desinfiseres, før de benyttes utenfor området.  

• Å melde fra til Mattilsynet om funn av døde eller syke kreps.  
 
Det er den enkeltes ansvar å følge disse påbudene for å unngå spredning av krepsepest. Mattilsynet gjør samtidig 
oppmerksom på at forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelsene kan straffes med bøter eller fengsel.  
 
For nærmere informasjon, ta kontakt med Mattilsynet, Avdeling Østfold og Follo, telefon: 22 40 00 00 
 
 
 

 
    Desinfeksjonsmetoder: 
 

• Tørking i badstu ved minst 70°C i fem timer, eller til fullstendig tørrhet gjennom langvarig sol- eller lufttørking.  
• Desinfisering med Virkon S.  
• Vasking med eller nedsenking i rødsprit (3 deler sprit : 1 del vann). Fangstredskap bør holdes nedsenket i minst  

         20 minutter   
• Vasking med eller nedsenking i klor (1 dl klorin til 2 liter vann). La løsning virke i 10 minutter ved spraying/vasking.  
• Frysing: -10°C i minst ett døgn. 
• Koking under lokk i minst 5 min. 

 
      
 Vårt nettsted: www.mattilsynet.no 

Bekjempelse av krepsepest 
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