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Summary
Long time series is of crucial importance to assess 
the long-term changes in the environment, not 
the least in the context of large scale ecosystem 
impacts from eutrophication, acidification and 
climate change as well as harvesting and stock 
management. Lake Steinsfjorden is one of the 
most important noble crayfish Astacus astacus 
localities in Norway. A standardized monitoring 
program for freshwater crayfish was implemen-
ted in 1979-81. The program was established to 
advise the government on crayfish regulations 
and consists of test fishing before and after the 
trapping season, recording the number of traps 
and collecting catch statistics from fishermen. In 
the monitoring period there have been major 
changes in harvest regulations, climate changes 
and invasion of new species such as pondweed 
Elodea canadensis and roach Rutilus rutilus. The 
harvest of the crayfish population during the 
period has been reduced by almost 75 %, prima-
rily due to dense stands of pondweed preventing 
trapping over large areas. Moreover, the crayfish 
has abandoned the areas of dense pondweed. Cli-
mate change has also affected the population and 
the increase in temperature has probably contri-
buted to increased productivity. The adaptive 
management has contributed to a more sustain-

able fishing for crayfish. The main regulations are 
a minimum legal size of 95 mm total length, a 7 
days harvest season and a baited trap mesh size 
of 23 mm (knot to knot).

Sammendrag
Lange tidsserier er av avgjørende betydning for å 
kunne vurdere langsiktige endringer i naturen, 
og nytten av disse er ikke minst vist gjennom 
langsomme og storskala økosystempåvirkninger 
ved overgjødsling, forsuring og klimaendringer. 
Lange tidsserier kan også være av uvurderlig 
betydning for å fastslå effekter av fiske, fangst og 
bestandsforvaltning. Steinsfjorden er en av lan-
dets viktigste lokaliteter for edelkreps Astacus 
astacus. Det har vært gjennomført et standardi-
sert overvåkingsprogram for ferskvannskreps i 
Steinsfjorden siden 1979. Programmet ble startet 
for å gi råd til forvaltningen om krepseregler og 
består av prøvefiske før og etter sesongen, regis-
trering av antall teiner og innhenting av statistikk 
blant fiskerne. I overvåkingsperioden har det 
skjedd store endringer når det gjelder fangst-
reguleringer, klima og invasjon av nye arter som 
vasspest Elodea canadensis og mort Rutilus 
rutilus. I overvåkingsperioden har fangstene blitt 
redusert med ca. 75 %. Vasspest som har okku-
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pert store deler av grunne områder og redusert 
fangstinnsats er hovedårsaken til reduksjonen. 
Klimaendringene har også påvirket bestanden, 
og økningen i temperatur bidrar trolig til økt pro-
duktivitet. Fangstreguleringene har bidratt til et 
mer bærekraftig fiske etter kreps. De viktigste 
reguleringene er minstemål på 95 mm total 
lengde, fangstsesong på 7 dager og maskevidde 
på 23 mm i teinene. 

Innledning
Lange tidsserier er av avgjørende betydning for å 
kunne vurdere langsiktige endringer i naturen. 
Disse seriene er en viktig ressurs i mange forsk-
ningsprogrammer og er grunnelementet i all 
miljø overvåkning. Lange tidsserier er nødvendig 
for å skille naturlig variasjon fra menneskeskapt 
påvirkning (Norges forskningsråd 2003) og er 
blant annet viktige for forståelsen av hvordan 
abiotiske faktorer påvirker økologiske prosesser 
(Stenseth et al. 2002).

Krepsebestanden i Steinsfjorden er overvåket 
årlig i over 30 år, og denne dataserien represen-
terer en av de lengste tidsseriene på ferskvanns-
kreps i verden. Steinsfjorden er sammen med 
Einafjorden de viktigste lokalitetene i Norge når 
det gjelder avkastning og fiske etter kreps Asta-
cus astacus (Johnsen 2013). Steinsfjorden repre-
senterte alene nær 30 % av total avkastning av 
kreps i Norge i 1990 (Taugbøl og Eriksen 1991). 

Økt krepsefiske og etablering av vasspest 
førte til at det lokalt var stor bekymring for 
framtida til krepsen i Steinsfjorden i slutten av 
1970-årene. Videre ble Norge i perioden 1971-74 
og i 1987-91 rammet av en rekke tilfeller av 
krepsepest som førte til at krepsebestanden i 
Vrangselva, Glomma, Haldenvassdraget og 
grensevassdraget Stora Le ble utryddet (Taugbøl 
et al. 1993). Steinsfjorden har så langt unngått å 
bli smittet av krepsepest.

Undersøkelsene av kreps i Steinsfjorden star-
tet opp i 1979, og er rapportert i Qvenild et al. 
(1982), Skurdal et al. (1991, 2003) og Skurdal og 
Garnås (1997, 2009). Krepsefisket i Steinsfjorden 
er tidligere beskrevet av Huitfeldt-Kaas (1914) og 
Lund (1941, 1944). Overvåkingen av krepse-
bestanden i Steinsfjorden skulle primært bidra 

til å utarbeide krepseregler for forvaltningen og 
vurdere krepsens rolle i økosystemet.

Formålet med denne artikkelen er å oppsum-
mere noen av de viktigste resultatene fra over-
våkingsprogrammet gjennom 35 sesonger og 
vise litt av verdien av slike langtidsserier for å 
vurdere både økosystemendringer og forvalt-
ningsregimer. Først vil vi vise noen av tidsseriene 
når det gjelder fangst og bestandsutvikling. 
Dataene som er samlet inn, har også vært mulig 
å bruke for å analysere effekten av invasjon av 
vasspest Elodea canadensis, effekten av klima-
endringer og effekten av beskatning, og trolig ha 
overføringsverdi til andre systemer. Resultatene 
er brukt i til sammen 22 artikler i internasjonale 
tidsskrift og her presenterer vi noen av hoved-
funnene fra disse analysene.

Steinsfjorden
Steinsfjorden, bilde nr 1, er 1,39 km2, middel-
dypet er 10,2 meter og maksimal dypet 22,6 meter. 
Innsjøen ligger 63 moh., og er sammenbundet 
med den større Tyrifjorden (areal 12,1 km2) gjen-
nom et trangt, grunt sund. Steinsfjorden ble på 
grunn av økt næringstilførsel mer næringsrik i 
1970-årene, og ble karakterisert som mesotrof 
(Skogheim og Rognerud 1978, Berge 1983). 
Bunnsubstratet i Steinsfjorden består mange 
steder av fjell, blokk og store steiner, og forhold-
ene er gunstige for krepseproduksjon ved at det 
er høyt kalsiuminnhold, gode næringsforhold, 
godt med skjul i strandsona, samt optimale tem-
peraturforhold. Steinsfjorden har minst 11 fiske-
arter (ørret Salmo trutta, sik Coregonus lavaretus, 
krøkle Osmerus eperlanus, gjedde Esox lucius, 
abbor Perca fluviatilis, brasme Abramis brama, 
3- og 9-pigget stingsild Gasterosteus aculeatus og 
Pungiteus pungiteus, ørekyt Phoxinus phoxinus, 
niøye og mort Rutilus rutilus). I Tyrifjorden fore-
kommer det i tillegg røye Salvelinus alpinus og 
suter Tinca tinca. Når det gjelder mort er den 
nylig introdusert (1990-tallet) gjennom ned-
vandring i Drammensvassdraget fra Nordmarka 
og via Randsfjorden. Det er knyttet spenning til 
hvordan mort vil påvirke artssammensetning og 
vannkvalitet i Steinsfjorden, og hvilken effekt 
dette vil ha for krepsebestanden. Det er bare 
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Bilde nr 1. Steinsfjorden

abbor som spiser kreps i betydelig grad (Dehli 
1981, Enerud og Garnås 1999).

Krepsebestanden og krepsefisket
Kreps ble satt ut i Steinsfjorden på 1850-tallet 
(Huitfeldt-Kaas 1918). Bestanden har vært utsatt 
for hard beskatning fra ca. 1910-20, da etterspør-
selen økte som følge av krepsepest i Sverige 
(Lund 1944, 1969). Hunner blir kjønnsmodne 
ved 75-91 mm total lengde (TL). Voksen kreps 
skifter skall en til to ganger pr sesong. Hunnene 
vokser ca. 8 mm og hannene ca. 9 mm pr skall-
skifte (Skurdal og Qvenild 1986). 

Det er fritt fiske i Steinsfjorden etter en 
underrettsdom i 1758. Dette innebærer at alle i 
utgangspunktet kan krepse fritt i Steinsfjorden 
unntatt i Steinsvika. Særlig på slutten av 1970-
tallet var det en sterk økning i fangsttrykket 
samtidig med at prisene på ferskvannskreps 
økte. Økningen skyldtes både at det kom flere 
krepsefiskere til området, og at lokale fiskere ble 
mer profesjonelle og fisket med et større antall 
teiner, – flere brukte hundrevis av teiner.

Fangstreglene for kreps har endret seg seks 
ganger siden 1979, tabell 1. Den viktigste end-
ringen er at fangstsesongen er redusert fra 147 

Tabell 1. Oversikt over krepseforskriftene i Steinsfjorden.

Regulering Før 1981 1981 1983 1989 1990 1995 2012

Minstemål 9,5 cm

Maskevidde 17,5 mm 21 mm 23 mm

Sesong 147 dager
(7.8-31.12)

39 dager
(6.8-14.9)

14 dager
(6.-20.8)

10 dager
(6.-16.8)

7 dager
(10.-17.8)

Ant. teiner/pers Ingen begrensing 300 200

Registrering Ingen krav om registrering Påbudt
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til 7 dager. I tillegg ble maskeviddene i teinene 
økt fra 17,5 til 21 mm i 1983 og til 23 mm fra 
2012. Det ble også innført en begrensing på 
inntil 300 teiner/natt pr person i 1995 med en 
videre reduksjon til 200 i 2012. Minstemålet på 
9,5 cm målt fra pannespiss til enden av halevifta 
har vært uforandret. På grunn av farene for 
smitte av krepsepest ble det også innført tvun-
gen registrering av alle krepsefiskere i 1990.

Måleprogrammet
Kreps er samlet inn årlig før og etter fangstseson-
gen i et standardisert prøvefiske med teiner på en 
strekning på ca. 1200 meter strandlinje på østsida 
av Steinsfjorden (Skurdal et al. 1993). Teinene ble 
satt ut om kvelden og tatt opp igjen og tømt neste 
morgen. Det er noe vasspest i overvåkingsområ-
det, men ikke i slike mengder at det er et stort 
problem for krepsen eller krepsefisket. De lokale 
krepseteinene formet som lampeskjermer med 
17,5 og 21 mm maskevidde med en inngang på 

toppen er benyttet, bilde nr 2. Teinene er satt 
enkeltvis og agnet med brasme eller sik.

I alt er det fanget mer enn 50 000 kreps i 
teiner før fangstsesongen (29. juli – 6. august) og 
etter fangstsesongen (20. september – 27. okto-
ber). Teineinnsatsen har variert fra 59-150 før 
sesongen og 50-110 etter sesongen. Fangst per 
enhet innsats (CPUE) uttrykkes som antall fan-
gede individer per teinenatt. Kjønn, TL og mod-
ningsgrad hos hunner ble registrert (se Skurdal 
et al. 1993 og 2009 for mer informasjon).

Fangstinnsats og avkastning
Krepsefisket i Steinsfjorden er svært populært og 
første dagen i krepsesesongen har vi registrert 
opptil 20 000 teiner. De seinere åra har innsatsen 
vært 12. 000-15 000 teiner første natta. Antall 
teiner avtar utover sesongen ettersom fangsten 
og fiskeinteressen avtar. Fram til 1989 var møn-
steret at teineinnsatsen først avtok og deretter 
økte i slutten av august, i forbindelse med at en 

Bilde nr 2. Teiner benyttet i Steinsfjorden. 
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del kreps skiftet skall andre gang og ble mer fang-
bare. Etter at krepsesesongen ble redusert til 14 
dager i 1989, er det en nedgang i teineinnsats 
gjennom hele sesongen.

Total teineinnsats har variert mye i løpet av 
perioden 1979-2013, fra 27 600 til 182 000, figur 
1. Generelt har teineinnsatsen avtatt som følge 
av at krepsesesongen har blitt kortere, men 
andre faktorer har også spilt inn, slik som maske-
viddeendringen i 1983 hvor fiskerne måtte skifte 
nett på teinene sine. Etter at kortere sesong ble 
innført fra sesongen i 1981 avtok teineinnsatsen 
fram til 1983. Fra 1983 økte teineinnsatsen igjen 
og nådde det høyeste nivået i 1988 med mer enn 
182 000 teinenetter. Dette tilsvarer 260 teiner/ha 
for strandsonen der fisket foregår, bilde nr 3. I 
1989 ble sesongen redusert til 14 dager. Dette 
førte til at antall teinenetter ble redusert med 42 
% i forhold til i 1988. Imidlertid økte teineinn-
satsen igjen med 40 % fram til 1993. Sesongen 
ble så ytterligere redusert til 10 dager i 1995 og 
til 7 dager i 2012. Teineinnsatsen har siden 1997 

vært under 75 000 teinenetter og er avtagende 
ned mot 27 600 teiner i 2013.

De lokale fiskerne som har bidratt med 
fangststatistikk har representert 3,8-13,5 % av 
den totale fangstinnsatsen. Ut fra innsats og 
fangststatistikk er årlig avkastning beregnet, og 
den har variert fra 31 000 til 223 000 kreps, figur 
1, eller 915 – 6 773 kg, tilsvarende 0,7-4,9 kg/ha. 
Avkastningen i perioden 1998-2003 har vært 
relativt stabil rundt 2 000 kg. Fangsten er under 
halvparten av det som ble tatt ut på 1980-tallet. 
Imidlertid er det registrert en ytterligere ned-

Figur 1. Teineinnsats (antall teinenetter) og fangst av kreps (antall) i Steinsfjorden 
1980-2012.

Bilde nr 3. Teiner i strandsona i Steinsfjorden.
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gang de siste årene. I perioden 2004-2013 har 
fangsten vært ca. 900-1500 kilo, eller 1/3-del av 
fangsten på 1980-tallet.

Bestandsutvikling
Fangst pr. innsats ved prøvefisket før sesongen 
har variert fra 4,5-22,9 kreps/teine, mens fangst 
pr innsats i prøvefisket etter sesongen har variert 
fra 1,5-12,3 kreps/teine, figur 2a. Fangstene var 
lavest i perioden 1987-1992 og har deretter økt 
noe. Nedgangen i fangst pr. innsats fra prøvefis-
ket før sesongen skyldes høyst sannsynlig at 
beskatningen i de foregående årene var svært 
stor. Den stadig ekspanderende vasspestbestan-
den kan også ha bidratt noe til nedgangen i fang-
stene fra prøvefisket, men den negative effekten 
av vasspest var langt større i andre deler av inn-
sjøen. Den kombinerte effekten av for stor 
beskatning og økende vasspestbestand er trolig 
grunnen til den kraftige nedgangen i fangst pr. 
teinenatt i det totale fisket fra 1986 til 1987, figur 
2b. Det har imidlertid vært en signifikant økning 
(R2 =0.19, F1,24=5.5, P=0.028) i fangst pr teinenatt 
i det totale fisket etter kollapsen i 1986/1987, 
figur 2b. Dette skyldes trolig at fangstregulerin-
gene, se tabell 1, har ført til at fangsttrykket er 
såpass redusert at bestanden har klart å bygge seg 
noe opp igjen. Utbredelsen av vasspest har heller 
ikke økt nevneverdig siden kollapsen i krepse-

bestanden. Fangst pr teinenatt ved prøvefiske før 
sesong har også økt siden starten av 1990-tallet, 
og ligger på ca 50 % av fangstene før kollapsen, 
figur 2a. CPUE er ansett som en god indikator på 
bestandsstørrelse, særlig hvis innsatsen er høy 
(Zimmerman 2012). Større antall kreps pr teine-
natt under prøvefisket sammenlignet med fang-
stene i det ordinære fisket skyldes at det under 
prøvefisket brukes mindre maskevidder (større 
fangst av mindre kreps), og at tettheten av teiner 
er svært stor, særlig tidlig, i det ordinære krepse-
fisket. I tillegg er trolig tettheten av kreps i gjen-
nomsnitt høyere på strekningen for prøvefisket 
enn under det ordinære fisket hvor teiner settes 
over store områder.

Det eksisterer ikke noen sikker metode for å 
aldersbestemme kreps. Lengdesammensetnin-
gen i fangstene er derfor brukt for å se på rekrut-
tering og effekt av beskatning. Teinefangsten er 
svært selektiv og fangbarheten av kreps mindre 
enn minstemålet er lav og avtar for mindre 
kreps. Det finnes derfor ikke noen gode bestands-
mål for kreps under minstemålet. Lengdesam-
mensetningen viser at beskatningen på kreps 
over minstemålet er høy. Når det gjelder rekrut-
tering av mindre kreps er det stor variasjon 
mellom år. Andelen kreps over minstemålet har 
variert mellom 5,1 – 58,7 % i prøvefisket før 
sesongen og 0,4 – 26,3 % etter sesongen. 

Figur 2. Fangst per innsats (CPUE) under prøvefiske før • og etter ° sesongen (a) og CPUE i det totale 
fisket (b) i Steinsfjorden fra 1981-2012.
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Vasspest og kreps
Vasspest ble første gang registrert i 1977. Planten 
kommer opprinnelig fra Nord-Amerika og ble 
første gang registrert i Norge i 1925 og i Europa 
i 1836. Vasspestens utbredelse og omfang i 
Steinsfjorden er undersøkt flere ganger siden 
invasjonen i 1977 (Berge 1989, Mjelde og Johan-
sen 1997, Mjelde et al. 2012). I 1979 var det kun 
begrenset forekomst i området hvor den først ble 
observert, men allerede i 1982 var ca 72 % av 
områdene grunnere enn 6 meter dekket av vass-
pest (Rørslett et al. 1986). Vasspest danner 
masse bestander i grunne områder i store deler av 
innsjøen. Det er noe variasjon i utbredelse og 
mengde fra år til år, noe som har sammenheng 
med plantens livssyklus. Imidlertid er ikke de 
årlige variasjonene i utbredelsen store.

Etter invasjonen av vasspest ble kreps for-
trengt fra de områdene hvor det var tette bestan-
der av vasspest. Vi undersøkte disse områdene 
både med prøvefiske med teiner og ved dykking. 
Tette bestander kan virke som et fysisk hinder 
for at kreps kan bevege seg. I tillegg registrerte 
vi store variasjoner i oksygeninnhold, til dels 
oksygensvinn om nettene, og pH. Selv om kreps 
kan spise vasspest kan de ikke kontrollere den 
raske veksten til vasspest over store områder. 
Resultatet er derfor paradoksalt nok blitt at en 
plantespiser som kreps faktisk blir ekskludert fra 
store områder fra en plante som er en potensiell 
ressurs (Hessen et al. 2004).

For å undersøke effekten av vasspest nærmere 
ble dataene fra Steinsfjorden brukt i en modell 
(Sadykova et al. 2009). Modellen viste at reduk-
sjonen i krepsebestanden hovedsakelig var forår-
saket av tetthetsavhengig effekt av vasspest eks-
pansjonen som resulterte i færre skjulmuligheter 
og dermed økt risiko for predasjon og kanniba-
lisme. 

Vasspest hadde også stor innflytelse på krep-
sefiskerne og de unngikk å fiske med teiner på 
områder med mye vasspest, bilde nr 4, rett og 
slett fordi det var fysisk umulig å sette teiner der. 
De første årene etter invasjonen økte fangbarhe-
ten til kreps fordi krepsen ble trengt sammen på 
mindre, vasspestfrie områder. 

Klima og kreps
I perioden 1979 til 2009 økte sommertemperatu-
ren ved den nærmeste målestasjonen til Meteo-
rologisk institutt (i Asker) med ca. én grad. I 
samme periode ble det registrert en stor variasjon 
i både andel hunner som er kjønnsmodne og i 
rogntall. Andelen kjønnsmodne hunner har vari-
ert fra 6,8 – 81,7 % blant hunner større enn 7,0 
cm. Fra 1980 og fram til 2009 viste andelen 
kjønnsmodne hunner en økende trend. Hverken 
økningen i temperatur eller totalfangst kunne 
forklare denne variasjonen. Økt temperatur kor-
relerte imidlertid med økt fekunditet (Skurdal et 
al. 2011). Temperatur er en nøkkelparameter for 
å regulere reproduksjon. En videre økning av 
temperaturen vil trolig styrke rekrutteringen og 
øke årlig produksjon. Selv om det er mange indi-
sier som tyder på at krepseproduksjonen øker 
med økende temperatur, er det klart at det er et 
komplekst samspill mellom ulike aktører i øko-
systemet (Skurdal et al. 2011).

Bilde nr 4. Vasspest, Elodea canadensis.
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I en svensk undersøkelse fant de at avkastnin-
gen av både edelkreps og signalkreps var drevet 
av temperatur og bestandstetthet året før (Olsson 
et al. 2010). Vintertemperaturen hadde størst 
innflytelse på begge arter sammen med vekst-
sesongen og temperaturen i parringssesongen.

Adaptiv forvaltning
Adaptiv forvaltning er systematisk anskaffelse og 
anvendelse av pålitelig informasjon for å forbedre 
naturressursforvaltning over tid. Adaptiv forvalt-
ning dukket opp på 1970-tallet som en måte å 
søke kontinuerlig prosessforbedring til naturres-
sursforvaltning (Holling 1978). Snarere enn å 
lage en enkelt definitiv beslutning basert på 
usikre data, understreker adaptiv forvaltning en 
prosess med læring via overvåking av midlerti-
dige strategier, skiftende forhold og inkremen-
telle justeringer i lys av ny informasjon (Holling 
1978, Williams 2011, Doremus et al. 2011). Det 
er viktig at tiltakene blir fulgt opp av systematiske 
observasjoner og vurderinger.

Utfordringen for regulering av krepsefisket i 
Steinsfjorden har vært å utvikle et styringssystem 
som ikke begrenser antall fiskere eller avhenger 
av ressurskrevende håndheving. Fylkesmannen 
i Buskerud har utarbeidet lokale krepseforskrif-
ter for Steinsfjorden basert på data fra overvå-
kingsprogrammet. Forskriftene har blitt disku-
tert i lokale høringer før de har blitt gjennomført, 
slik at regelverket ble forstått og akseptert blant 
lokale fiskere.

Fangst per innsats (CPUE) ble ansett som den 
viktigste parameteren til å påvirke utvikling i 
reguleringen, siden CPUE er ansett som en god 
indikator på bestandstetthet, særlig hvis innsat-
sen er høy (Zimmerman 2012). 

Det var generell enighet blant fiskere om at en 
innkorting av krepsesesongen var den beste 
metoden for å redusere beskatningen. Denne 
reguleringen var både lett å gjennomføre og 
enkel å kontrollere. Folk som er interessert i 
kreps og bor ved Steinsfjorden vil umiddelbart 
melde fra til oppsynet hvis de observerer at noen 
krepser utenom lovlig krepsesesong.

Erfaringer og anbefalinger
Langtidsserien ble startet opp i 1979 i forbindelse 
med Tyrifjordundersøkelsen (Qvenild et al. 1982, 
Berge et al. 1983). Fisket etter kreps er svært 
intenst og en stor andel av fangbar kreps blir tatt 
opp etter få dager. Dette er et godt utgangspunkt 
for å lage et relativt enkelt registreringsopplegg 
som gir mye data om utviklingen i krepsefisket 
og krepsebestanden. Det er stor lokal interesse 
for kreps og krepsefiske, og uten engasjementet 
og bidragene fra de lokale fiskere og det lokale 
oppsynet hadde det ikke vært mulig å gjennom-
føre disse langtidsundersøkelsene.

Langtidsserier gir vanligvis helt andre og nye 
erkjennelser enn undersøkelser som avgrenser 
seg til en kort periode. Eksempelvis økte andelen 
kjønnsmodne hunner når tettheten gikk ned fra 
1981 til 1983 (Skurdal & Qvenild 1986). Dette ble 
påvist også i andre korttidsundersøkelser (Abra-
hamsson & Goldman 1970, Momot & Gowing 
1977, McGriff 1983). Ikke overraskende har 
senere analyser med data fra mange år vist at 
disse sammenhengene er langt mer komplekse 
(Skurdal et al. 2011).

Langtidsserier er særlig nyttige for å analy-
sere effekter av menneskelig påvirkning og 
naturlige variasjoner på en bestand. Dataene har 
vært grunnlag for å analysere effekten av beskat-
ning, klimaendringer og invasjon av vasspest. 
Til sammen har materialet til nå vært anvendt i 
22 vitenskapelige artikler. Dataserien er blant de 
lengste sammenhengende tidsseriene for fersk-
vannskreps i verden, og har stor interesse også 
utenfor landets grenser. Krepsen er en rødliste-
art som er sterkt truet, og det viktigste formålet 
med overvåkingen er å bidra med underlag for å 
sikre denne unike bestanden, blant annet ved å 
fastsette tidsriktige reguleringer av krepsefisket. 
Dataene vil kunne bidra til å gi reguleringene 
høy legitimitet. De lokale fiskerne er viktige 
bidragsytere til en ansvarlig forvaltning med 
fangststatistikker og prøvefiske.

Overvåkingsprogrammet vil fortsette i et 
samarbeid mellom de lokale fiskerne, Steins-
fjorden fiskeforening, Fylkesmannen i Buskerud 
og Norsk institutt for naturforskning. De inn-
samlede data vil fortsatt stilles til rådighet for 
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forsk ningsmiljøer som ønsker langtidsserier 
som grunnlag for analyser og forskning.
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