
Krepsetips 

Fangstmetoder 
  

Ruser 

Den mest benyttede metoden er å bruke ruser eller teiner med oppskåret mort eller abbor som 

agn. Ettersom krepsen er nattaktiv er det best å legge rusene ut i skumringen og ta dem inn 

igjen før grålysningen. 

  

Håver 

Å benytte håver betyr en mer aktiv form for krepsing. Man benytter samme type agn som i 

rusene. Håvene tas regelmessig inn gjennom kvelden og natten for å sjekke fangsten. 

  

Lystring 

Enkelte finner størst glede i å fange kreps ved hjelp av en kraftig lommelykt eller hodelykt. 

Man setter da ofte ut agn festet til pinner stukket ned i bunnen for å lokke krepsen, sjekker 

med lykten for å se om det er kreps ved agnet, og plukker dem eventuelt raskt opp av vannet 

ved hjelp av hendene eller en håv. 

  

NB! 

Husk minstemålet; 9,5 cm målt fra pannehornets spiss til kanten på midtre flaps. Kreps under 

minstemålet skal settes forsiktig tilbake i vannet så raskt som mulig. 

  

Det er tillatt å fange kreps i perioden 6.august kl.18.00 til 14.september kl.24.00. 

Krepserettighetene tilhører grunneieren. Dersom du ikke er grunneier må du ha dennes 

tillatelse for å fange kreps. 

  

  

Ferskvannskreps 

  
I Norge skiller man mellom to arter; 

  

Edelkreps, også kalt flodkreps (Astacus astacus) og 

Signalkreps (Pacifastacus leniusculus) 

  

I Norge finnes kun naturlige forekomster av edelkreps. 

  

Edelkrepsen har sin utbredelse i elver og innsjøer i sørlige delen av Østlandet og trives best på 

stenlagt bunn eller steder der det er lett å grave huler for å gjemme seg. Den er nattaktiv og 

søker seg ut fra sine gjemmesteder for å finne føde når mørket senker seg. Edelkrepsen ligner 

på en mindre utgave av hummer og kan bli opptil 20 cm lang. Det er forbudt å fange kreps 

som er mindre enn 9,5 cm målt fra pannehornet til enden på midtre flaps. Kreps under 

minstemålet skal settes forsiktig tilbake i vannet den er fanget i. 

  

Signalkrepsen kommer opprinnelig fra Nord-Amerika og er satt ut i flere svenske vassdrag. 

Signalkrepsen er oftest motstandsdyktig mot den fryktede krepsepesten og kan bære smitten 

med seg uten å ta skade av den. All edelkreps vil bli smittet og dø i løpet av kort tid dersom et 

vassdrag blir tilført krepsepest slik det skjedde i Glomma i 1987. 

  



Det er derfor uhyre viktig at all fangstredskap som flyttes fra ett vann til et annet blir 

desinfisert eller kokt. Like viktig er det at båter og andre gjenstander som har vært i kontakt 

med vann blir desinfisert før det settes ut i et nytt vassdrag der det er forekomster av 

edelkreps. 

  

Det er strengt forbudt, og vil medføre straffeansvar, å sette ut signalkreps i noe vassdrag i 

Norge. 

  

  

Koking  

  
20-25 krepser, ca 1 kg 

2 ½ liter vann 

1 strøken dl grovt salt 

Krondill i rikelige mengder 

  

Kontroller at alle krepsene er levende og skyll dem nøye i rent vann. Kok opp laken og la den 

koke noen minutter før krepsene legges i. Kok deretter krepsene 7-8 minutter fra vannet har 

kokt opp på nytt. Ta deretter bort dillen og la krepsene så fort som mulig kjølne. Legg gjerne i 

nye dillkroner og la koket stå i kjøleskapet et døgn før servering. Kokte kreps kan dypfryses i 

sin lake. Opptiningstiden er lang og det er viktig at man rører om laken og krepsen før 

servering ettersom saltet legger seg på bunn ved innfrysingen. 

Advarsel! Holdbarheten minsker radikalt om man plukker kokte kreps med hendene. Bruk 

tang eller gummihansker.    
 


