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Jeg jobber som heltidsfisker på Hvaler. Fisker taskekrabbe hele aret. 01. August 2020 startet jeg en

foredlingsfabrikk for krabber. Den ligger på Greåker i Sarpsborg. Her har vi maskiner og lokaliteter til

aforedle 10-12 tonn med krabber pr uke. Jeg har 5 ansatte i tillegg til meg selv. Etterspørselen etter

våre produkter er stor, så vi selger ut alt som blir fisket. Pga. værforhold, og tider på året det er

mindre krabber å få, ønsker viaha en back up av krabber. Dette vil vi ha i deler av inngjerdingen som

vi søker om a faoppføre.

Jeg ønsker ogsa afore opp krabbene slik at de blir av en meget god kvalitet. Har holdt på med

foringsforsøk av krabber i ca 3 år. Dette i samarbeid med Møreforskning. Krabbene som fores vil

være i anlegget 2-4 uker. Vi vil ha maks 20 krabber pr m2. Dette er rikelig med plass ifølge

Møreforskning. Min kontaktperson hos Møreforskning har vært Snorre Bakke.

Med et anlegg pa 30x30 meter ved Stuevikgrunnene har jeg plass til asamle opp krabbene. Bruker

stålplater som er 2,5 mm tykke, 600mm høye, og 2500mm lange (se vedlegg).Hver plate veier ca 30

kg. Platene har hull, slik at det blir minst mulig press på platene, gir god gjennomstrømning. Alle

platene har to støtteben. Løftekrok på hver plate, så lett aflytte de.

I anlegget vil jeg totalt ha 4 forplasser. Bruker stålrammer med netting som jeg har foret i. Bruker

ferskt fiskeavskjaer til for. Benrester etter fiskeavskjaeret blir heist om bord i båten. Eneste synlige

med anlegget blir bøyer i hvert hjørne, og bøyer til forplassene.



KOMMENTAR TIL MONTERING OG FESTING AV ANLEGGET

Anlegget vil vaere plassert i et område pa30x30 meter. Det vil vaere fire anlegg innenfor  dette
området. Størrelsen på hvert anlegg vil vaere 12,5x12,5 meter. Et anlegg blir satt sammen av totalt 20
jernplater som er 2,5 m lange, og 60 cm høye. En side vil da vaere 12,5 meter, og ha totalt 10
stetteben. Det er laget hull i platene, slik at det skal vaere vanngjennomstrmning. Det er ogsaet
lfteye i hver plate. Innenfor hvert anlegg pa 12,5x12,5 meter vil det vaere 4 forplasser. En forplass
vil vaere 2x2 meter.



BEREDSKAPSPLAN OG RISSIKOWRDERING AV FORINGSANLEGGET

Har jevnlig dialog med Møreforskning om anlegget. Kontaktperson vår er Snorre Bakke,tlf 92687892.

f samråd med Møreforskning er det godt innenfor krabbenes velferd aha 20 krabber pr kvm.
Anlegget vil bli delt opp i 4 seksjoner a 150 kvm. Dette for a ha god kontroll på krabbenes trivsel,og
matinntak. Det vil være tilstrekkelig avstand mellom seksjonene, slik at vi også har kontroll på

eventuelle utbrudd avsmitte eller massedød. Ved eventuelle tegn på utbrudd blir den aktuelle

seksjonen tømt med en gang, og krabben blir tatt på land for destruering. Anlegget blir overvåket av

undervannskamera og fysiske dykk en gang pr uke. Det vil være maks 3000 krabber pr seksjon.

Det er ingen risiko forbundet med at krabbene eventuelt skulle klare akomme seg ut av anlegget.

Bunnforholdene i anlegget er meget egnet for krabber. Forholdsvis hard bunn, men ikke så hard at
krabbene ikke kan grave seg ned. Deliker til tider a ligge delvis nedgravd.
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