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LÆRERVEILEDNING – FANGST / GJENFANGST AV STRANDKRABBER 

I denne lærerstyrte aktiviteten skal elevene gruppevis drive fangst/gjenfangst av 

strandkrabber og bruke registreringene til å regne ut en estimert populasjonsbestand av 

strandkrabber i det angitte området. I tillegg skal det gjøres noen enkle vannmålinger.  

 

Aktiviteten foregår i to økter; en før og en etter lunsj. Hver økt varer cirka 1 time og 15 

minutter. Det kan gjerne være flere lærere på aktiviteten, men minst en av dem bør være 

med på begge øktene. Halvparten av elevgruppene skal gjøre aktiviteten før lunsj, og den 

andre halvparten gjør den etter lunsj.  

 

Lærerens oppgaver 

• Dele elvene inn i grupper på 2-3 (eller flere, men max 10 grupper totalt). Inndelingen 

kan gjerne gjøres før feltdagen 

• Delegere hovedansvar til gruppemedlemmene. Elevene i gruppa samarbeider om alt, 

men hver elev i gruppa får hovedansvar for én av følgende oppgaver:   

o å notere funnene 

o å hente og levere alt nødvendig utstyr. Utstyret skal leveres tilbake ryddet og 

klart til bruk for neste gruppe.  

o å gjøre/registrere vannmålingene 

• Aktivt hjelpe elevene med gjennomføringen 

• Sikre at funnene noteres riktig og at utstyret er i orden på slutten av økten 

 

Utstyr 

Hver gruppe får utdelt: 

• 1 teine 

• åte 

• 1 håv 

• 1 linjal 

• krabbesnører 

• tørkepapir 

• seilvester 

• baljer 

• registreringsskjema og blyant  

 

Tidsinndeling  

Hente og klargjøre utstyr/ finne fiskeplass – cirka 15 minutter 

Aktivt krabbefiske med fortløpende registreringer – cirka 45 minutter  

Rydde utstyr/gjøre ferdig registreringer – cirka 15 minutter  
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Praktisk gjennomføring 

Hver gruppe finner et egnet sted å kaste ut teinen sin. Gruppene etter lunsj bruker de 

samme stedene som gruppe 1 benyttet. Tauet knytes i bryggen, en stein eller lignende slik at 

den er lett å finne igjen og heise opp. NB! Minn alle på å holde godt i tauet slik at de ikke 

kaster det fra seg på havet sammen med teinen. Teinene skal ligge ute i 30 – 40 minutter.  

 

Når tiden har gått skal teinen forsiktig heises opp og inn på land. Hele innholdet helles 

forsiktig over i et stort kar fylt med saltvann. Elevene skal først og fremst registrerer 

krabbefunnene, men dersom det er tid til det skal de også registrere funn av andre arter, så 

langt det lar seg gjøre.  

 

Mens teinene ligger ute, skal alle begynne å fiske etter krabber med snøre. Fest åtet i klypen 

og finn et egnet sted. Det vil si i områder med tang og steiner, hvor man har mulighet til å 

løfte krabbesnøret relativt rett opp for å minske risikoen for at krabbene faller av. Krabbene 

må løftes opp rolig så de ikke faller av, og hentes inn med håven. Alle krabbene skal 

registreres og merkes (se under) og deretter samles i et kar med saltvann til aktiviteten er 

over.  

 

Gruppen før lunsj skal: 

• Fiske strandkrabber med teine og snører, og samle de i kar med vann 

• Måle og notere bredden på ryggskjoldet på alle krabbene 

• Notere kjønn på alle krabbene 

• Merke alle krabbene med en liten flekk neglelakk på ryggskjoldet: 

o Tørk godt av skallet og lag et lite merke med neglelakk.  

o La krabben stå i et kar uten vann i et par minutter så neglelakken tørker, før 

den slippes oppi et samlekar med vann.  

• Pass på å bytte vann på krabbene underveis!  

• Alle innfangede krabber slippes ut igjen samtidig, rett før gruppen går til lunsj. Pass 

på å slippe de ut i området de har blitt fanget inn, og at ikke alle krabbene slippes ut 

på nøyaktig samme sted, men spres utover området de har blitt fisket i.  

 

Gruppen etter lunsj skal:  

• Fiske strandkrabber med teine og snører, og samle de i kar med vann 

• Måle og notere bredden på ryggskjoldet på alle krabbene 

• Notere kjønn på alle krabbene 

• Notere om krabbene er ny fangst eller gjenfangst (merket med neglelakk)  

• Pass på å bytte vann på krabbene underveis!  

• Alle innfangede krabber slippes ut igjen samtidig, rett før gruppen går til lunsj.   
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Bestemmelse av kjønn 

 

Figur 1. Strandkrabbe-hunn til venstre og -hann til høyre. Legg merke til forskjellen på formen på 

haleklaffen (rosa pil). Hunnene har en bredere haleklaff enn hannene.   

 

Utregning av bestand 

Antall fangede krabber med og uten merke summeres. Tallene brukes til å beregne den 

totale bestanden av strandkrabber i området ved hjelp av formelen:  

 

                           𝑁 =  
(𝑀∗𝐶)

𝑅
  

 

N = Estimert populasjonsstørrelse ved tidspunkt 1 (før lunsj) 

M = Antall individer merket ved tidspunkt 1 (M for «marked», før lunsj) 

C = Antall individer fanget ved tidspunkt 2 (C for «captured», etter lunsj) 

R = Antall individer gjenfunnet med merke ved tidspunkt 2 (R for «recaptured, etter lunsj) 

 

Hver av gruppene registrerer på eget skjema. Gruppene slår sammen registreringene sine og 

gjør en felles utregning til slutt, hvor man summerer alle M- og C-tallene og finner N for hele 

området. Utregningen kan også fullføres på skolen.  

 

Vannmålinger 

Vanntemperatur: Elev-gruppene bytter på å bruke badetermometer i området de arbeider. 

Temperaturen registreres på skjemaet.  

Fralandsvind kan føre til store fall i vanntemperatur på kort tid, selv i isolerte bukter. Kan en 

se noen sammenheng mellom funnene til de forskjellige klassene og temperaturen på 

stedet? 
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Siktedyp: Elev-gruppene bytter på å bruke secchi-skive til å måle siktdyp, dersom det lar seg 

gjøre på lokaliteten.  

• Senk secchi-skiven loddrett ned i vannet til en ikke kan se den lenger 

• Trekk den så opp til den er akkurat synlig og noterer dypet ved hjelp av merker på 

tauet 

Elevene bruker secchi-skive til å måle siktdyp om det lar seg gjøre på lokaliteten. En secchi-

skive er en hvit skive som man senker loddrett ned i vannet til man ikke kan se den lenger. 

Deretter trekkes den sakte opp til den er akkurat synlig og man registrerer dypet ved hjelp av 

merker på tauet. Undersøkelsen sier mye om mengden partikler i vannet som igjen har mye 

å si for hvor mye sollys som når ned til de ulike dybdene. Tang, tare og ålegress trenger sollys 

for å vokse og sikten/partikkelinnholdet i vannet påvirker derfor hvor dypt disse kan 

overleve. Til gjengjeld påvirker deres tilstedeværelse i hvilken grad småfisk og fiskeyngel kan 

overleve der, da disse er avhengige av gjemmestedene og maten algene sørger for.  Mye 

partikler i vannet fra bla jordbruk er et stort problem i ytre Oslofjord. 

 

 


