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Sammendrag 
Høsten 2006 ble det oppdaget Signalkreps (Pasifastacus leniusculus) i Dammanevassdraget 
ved Brevik i Porsgrunn. Dette er en fremmed art i norsk fauna. Signalkrepsen i Dammane er 
bærer av eggsporesoppen (Aphanomyces astaci) som forårsaker krepsepest. Krepsepesten 
er 100 % dødelig for norsk ferskvannskreps (edelkreps). Edelkreps er listet som sterkt truet i 
den internasjonale rødlista. I det naturlige utbredelsesområdet for edelkreps var det inntil 
dette kun Norge og Estland som ikke hadde bestander av signalkreps.  

For å avdekke eventuelle andre forekomster av signalkreps i distriktet ble Gustavsen 
Naturanalyser engasjert av Fylkesmannen i Telemark til å foreta kartlegging av kreps i 
Bamble og Porsgrunn kommuner.  

Kartleggingen ble utført ved å benytte opplysninger fra tidligere undersøkelser samt 
rundspørring blant lokalbefolkningen. En del grunneiere og personer i jeger- og fiskermiljøet 
ble intervjuet. Basert på dette ble det foretatt feltundersøkelser av 13 mistenkelige lokaliteter. 
Der det ble funnet kreps ble det kun funnet edelkreps, det vil si at disse lokalitetene pr dags 
dato kan friskmeldes med hensyn til krepsepest.  

Der det ble foretatt feltundersøkelser uten å fange kreps kan det ikke garanteres at det 
likevel finnes en liten bestand av kreps. Sannsynligheten for dette er vurdert for de enkelte 
lokalitetene basert på andre kjente faktorer.  

Utbredelsen av kreps i Norge er størst på Østlandet hvor den kan regnes som naturlig 
utbredt og hvor folk har mange generasjoners erfaring med krepsefangst. I Telemark er folks 
kjennskap til kreps forholdsvis lav da fylket må betraktes som å være i en randsone av 
utbredelsesområdet. De få krepselokalitetene som er kjent er etablert ved flytting av kreps fra 
Østlandet og Sverige, for det meste på 1900-tallet.  

Sur nedbør kan ha bidratt til at utbredelsen i Telemark er begrenset til noen få lokaliteter. I 
undersøkelsesområdet ble det funnet kreps i områder med kalkholdig bergrunn. Kjente 
utsettinger tidlig på 1900-tallet i øvre del av Herrevassdraget ser for eksempel ut til å ha vært 
mislykket, kanskje som følge av lav pH og lite kalsium.  

Det området med størst utbredelse av edelkreps i undersøkelsesområdet er i Synkene ved 
Langesund. Dette er gamle gruver som i dag er vannfylt og danner små dammer/tjern med 
gode livsbetingelser for edelkreps. Området er godt kjent blant Telemarkinger som 
interesserer seg for krepsing. I Porsgrunn ble det funnet edelkreps to steder på strekningen 
Rønningen – Setertjern. 

Det vil alltid knytte seg en liten usikkerhet til slike undersøkelser da det nesten uansett 
omfang av feltundersøkelsene bare blir en form for stikkprøve. Det finnes eksempler fra 
andre land på at signalkreps og edelkreps kan leve sammen i samme vann, men dette er 
sjelden. Ved fangst av edelkreps regnes derfor området for å være fritt for signalkreps i 
samme lokalitet og i lokaliteter oppstrøms.  

Undersøkelsene ble begrenset til 13 lokaliteter som ble valgt ut ved litteratursøk og intervju 
av lokalkjente. Krepsens fangbarhet avtar med vanntemperaturen, så det ble ikke utført 
feltundersøkelser seinere enn i september. Det bør vurderes å undersøke ytterligere noen få 
lokaliteter august-september neste år. 
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Innledning  
Signalkrepsen i Dammane ved Brevik ble oppdaget høsten 2006 og gjort kjent gjennom 
diverse oppslag i media fra 10. oktober samme år.  

Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) kom raskt til med undersøkelser både i Dammane 
ved Brevik og Synkene og Sundbydammane ved Langesund. Det ble ikke funnet signalkreps 
andre steder enn i øverste dam ved Brevik. NINA undersøkte 5 lokaliteter i nærområdene og 
fant edelkreps i 2 av disse. (NINA rapport 194). 

I følge Porsgrunns Dagblad (PD) ble signalkreps flyttet fra Sundbydammane i Langesund til 
Dammane i Brevik i 1981. Det har også fremkommet av diverse kilder at kreps har blitt flyttet 
fra Sverige og internt mellom lokaliteter i distriktet en rekke ganger i løpet av 1900-tallet. 
Fellesnevner for opplysningene om flytting av kreps er at det ikke er tatt stilling til om det er 
signalkreps eller edelkreps – ”kreps er kreps”. Det er derfor nødvendig å følge opp 
utsettingsryktene og finne ut om det er etablert reproduserende bestander og hvilken art det i 
tilfelle er. 

Kreps er sårbar for forurensing. Sur nedbør kan dermed ha vært med på å begrense 
utbredelsen av kreps i Telemark på tross av utsettingene. Berggrunnens forvitringsevne og 
innhold av kalsium kan være en viktig faktor for krepsens overlevingsevne.  

Krepsen er også avhengig av gode muligheter for å skule seg, gjerne på steinbunn. Også 
fast leirebunn kan gi skjul ved at krepsen graver huler. Når krepsene er små og seinere ved 
skallskifte er de svært utsatt for predasjon fra fisk dersom det ikke et tilstrekkelig skul i 
vannet. Manglende fysiske forutsetninger kan derfor også være en begrensende faktor.

Signalkreps (Pasifastacus leniusculus) 

Edelkreps (Astacus astacus) 

http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2006/194.pdf
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Metode 
Arbeidet startet med å samle kjent informasjon fra NINA’s undersøkelser høsten 2006 og 
undersøkelser utført av Håvard Hornnes for Fylkesmannen i Telemark (FM) i 1993. 
Databasen Vanninfo ble også undersøkt, men denne inneholdt ingen opplysninger om kreps 
i Telemark.  

Det ble etablert et digitalt kartprosjekt for å samkjøre data som ble funnet og se på eventuelle 
vandringsmuligheter. Kartprosjektet ble også benyttet for å finne gårds- og bruksnummer. 
Kommunenes internettkart ble benyttet for å finne flere opplysninger om grunneiere. I 
kartprosjektet ble det benyttet karttemaer fra Vanninfo slik at all informasjon knyttes til et 
VannID. Opplysninger fra undersøkelsene ble lagt inn i Vanninfo. 

Innledningsvis ble det vurdert å sende ut brev til alle grunneiere som soknet til potensielle 
krepselokaliteter i området. I samråd med FM ble dette ikke utført da det neppe ville svare til 
arbeidsomfanget og ikke være gjennomførbart i tide før feltarbeidet. Det ble isteden satt inn 
annonser i Porsgrunn Dagblad og Varden hvor folk ble anmodet om å bidra med 
opplysninger. De som bidro deltok i trekningen av 5 nye krepseteiner.  

Feltarbeid utføres med strengt krav til desinfeksjon. Det ble medbrakt flere par støvler og 
flere håver slik at disse kunne byttes mellom lokaliteter. Alt utstyr ble desinfisert med rødsprit 
i minst 20 minutter i felt og i tillegg lufttørking etter endt økt. Teinene ble desinfisert ved 
dypfrysing (< - 20 grader) i minst 2 døgn.  

Det ble først gjennomført krepsing med åtepinner og lys om natten i flere lokaliteter. Ved 
funn av minst en kreps ble undersøkelsene avsluttet. Undersøkelsene ble supplert med bruk 
at teiner der det ikke ble funnet kreps med åtepinner og lys.  

Krepsen ble artsbestemt ved identifisering av eventuell ”kam” mellom hode- og ryggskjold og 
eventuell hvit/turkis flekk på forklo. Et individ fra hver lokalitet ble fryst tørt i tilfelle behov for 
seinere undersøkelser. Dette ble gjort etter råd fra Trude Vrålstad ved Veterinærinstituttet.  
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Kart 
Oversiktskart: Viser hele prosjektområdet – Porsgrunn og Bamble kommuner i Telemark.  
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Kartutsnitt 1: Undersøkte lokaliteter i Langesundsområdet og Stokkevannet, Bamble, samt 
Dammane ved Brevik og Norcemdammen, Porsgrunn.  
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Kartutsnitt 2: Undersøkte lokaliteter Rønningen – Setertjenn og Lannerdammen, Porsgrunn. 
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Berggrunn – kalsiumforvitring 

Krepsen er en av våre mest forsuringsfølsomme organismer. Generelt kan vi si at pH under 
6 kan gi skader, og mange krepsebestander har blitt helt utryddet på grunn av forsuring. Hvis 
kalsiuminnholdet i vannet er lavt (< 2-3 mg Ca/l), noe det ofte er i norske vassdrag, vil 
forsuringseffekten forsterkes. Dette fordi lav pH hemmer krepsens evne til å ta opp kalsium 
fra vannet. Krepsen er helt avhengig av kalsium for å bygge opp nytt skall etter skallskifte. 
Rogn- og yngelstadiene er mest følsomme for forsuring. Ved rognutleggingen om høsten vil 
surt vann svekke selve festingen av rogna til morens hale. Mye av rogna kan dermed mistes 
i tiden fram mot klekking. Hvis rogna utsettes for surt vann før klekkingen kan dette føre til 
økt dødelighet i forbindelse med selve klekkingen eller med yngelens første skallskifte 
(Forvaltningsplan for kreps i Hedmark) . 

Bamble og Porsgrunn er ikke av de mest forsuringsskadde områdene i landsdelen, 
sannsynligvis som følge av stort innslag av berggrunn som forvitrer lett og avgir avsyrende 
mineraler. Det er likevel lokal variasjon innad i prosjektområdet. Kartet viser med grønn 
skravur områdene med berggrunn som kan gi positivt bidrag til vassdragene ved at de 
forvitrer lett og frigjør 
mineraler, blant annet 
kalsium som er viktig 
for krepsen. Kartet 
viser at østre del av 
Porsgrunn, store 
deler av 
Herrevassdraget og 
områder midt i 
Bamble har bergrunn 
som gir lite positivt 
bidrag. Strekningen 
Langesund – 
Stathelle – Eidanger 
har mye positivt 
bidrag fra 
bergrunnen. Her 
finner vi også de 
sterkeste bestandene 
av kreps.  

 

 

Kilde: Norges Geologiske undersøkelse (NGU), 
berggrunn_n250_1_arcims124767404 

http://www.fylkesmannen.no/Arkiv/Hedmark/Rapporter/Miljo/2001/mvahe-rapport-2001-2.pdf.file
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Resultater 

1. Steinsvann 
VannID: 6778 

Bakgrunn: Det ble satt ut 50 kreps fra Synkene på 1970- eller tidlig 1980-tall. Undersøkt i 
1993 uten fangst. 

Feltundersøkelser: 20 teinenetter fra 5. – 7. september. Ingen fangst. 

Vurdering: Mye kan tyde på at utsettingen av kreps på 1980-tallet ikke har resultert i en 
reproduserende bestand. Årsaken til dette kan være dårlige gytemuligheter. Det er også 
muligheter for at sur nedbør kan ha vært en begrensende faktor, men det er ikke funnet 
vannprøveresultater fra området så dette blir kun spekulasjoner.  

2. Hellestveitvannet 
VannID: 6677 

Bakgrunn: Det har blitt fanget kreps i Hellestveitvannet inntil for 3 år siden. Fangstene hadde 
da gradvis gått tilbake over flere år og vedkomne som hadde drevet krepsing der gav til slutt 
opp på grunn av dårlig fangst (Svein Solberg pers med.). 

Feltundersøkelser: Feltarbeidet ble utført av Svein Solstad med krepseteiner som ble satt 
ulike steder i vannet i løpet av september måned. Totalt et stort antall teinenetter uten fangst.  

Vurdering: Det er her mulighet for at det fortsatt er en sporadisk bestand av kreps siden det 
inntil for 3 år siden var interesse for krepsing her. Men omfattende innsats gav ikke resultat i 
2007. Det bør undersøkes mer neste år. 

3 og 4. Stokkevannet og Rognsbekken 
VannID: 1256 og 2591779 

Bakgrunn: I Stokkevannet ble det fanget en kreps ved tilfeldighet under ålefiske for ca 10 år 
siden. Krepsen ble sluppet ut igjen uten at det ble vurdert om det var edelkreps eller 
signalkreps. Grasmyr Ungdomsskole fant edelkreps i Rognsbekken i forbindelse med et 
BEKKIS – prosjekt. Forsøkte å spore opp ansatte som var med på dette i 1995 uten hell. 
Hadde ellers kontakt med hyggelig grunneier, Nils Åge Tangvald. Han kjente ikke til at det 
skulle være kreps i området. I følge Runar Rugtvedt ble det flyttet kreps fra Synkene til 
Stokkevannet en gang på 1960-tallet. 

Feltundersøkelser: 20 teinenetter i Stokkevannet fra 11/9 til 13/9. I tillegg ble det satt to teiner 
i bekken. Ingen fangst 

Vurdering: Det har helt sikkert vært kreps her og det kan det fortsatt være. Dersom det er 
kreps her er bestanden sannsynligvis liten og dermed vanskelig å finne i et så stort område. 
Ettersom det ryktes at det er flyttet kreps fra Synkene er det mye trolig at en eventuell 
sporadisk bestand består av edelkreps. Undersøkelsene kan med fordel følges opp seinere. 
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5 og 6. Sundbydammane i Langesund med utløpsbekk 
VannID: 6746 og 129496.  

Bakgrunn: Sundbydammane er utpekt som mulig kilde for utsettingene av signalkreps i 
Dammane ved Brevik (Tom Hansen pers med). Sundbydammane ble grundig tørrlagt i 1991-
1992. Dette kan ha ført til at signalkrepsen ble utryddet.  

Feltundersøkelser: Undersøkt med lys uten åtepinner 28. august, gjentatt med åtepinner 3/9 
uten resultat. 8 teinenetter i hver av dammene fra 10. til 12. september. Dammane ble også 
undersøkt av NINA ved dykking og bruk av teiner 16. oktober 2006 uten resultat. 
Utløpsbekken ble undersøkt med elektrisk fiskeapparat 5. november også uten fangst. 

Vurdering: Totalt sett er det utført omfattende undersøkelser her og det er nærliggende å 
konkludere med at Sundbydammane er tomme for kreps. Helt sikker kan man likevel ikke 
være så det bør vurderes oppfølging siden det etter all sannsynlighet har vært signalkreps 
her tidligere. 

Konklusjon: Sannsynligvis ikke kreps 

7. ”Sykehjemsveien” Langesund. 
VannID: Tjernet er ikke registrert i Vanninfo og har dermed ingen VannID.  

Feltundersøkelser: Undersøkelse med lys og åtepinner 3. september resulterte i flere store 
edelkreps.  

Vurdering: I følge grunneier har det vært kreps der lenge. Tjernet er ikke avmerket på 
”vanlige” M711-kart (1:50 000) og heller ikke oppført i Vanninfo.  

Konklusjon: Edelkreps 

8. Synken 129478 
Vannid: 129478.  

Undersøkt med åtepinner og lys 3/9 uten resultat. Ble også undersøkt av NINA 16. oktober 
2006 med elfiske, åtepinner og teiner også uten resultat.  

Konklusjon: Sannsynligvis ikke kreps. 

9. Norcemdammen 
VannID: 129389 

Bakgrunn: ”Norcemdammen” er nærmeste tjern/innsjø til Dammane ved Brevik og dermed 
en potensiell lokalitet for signalkreps. Dammen brukes aktivt som kjølevann i Norcem’s 
virksomhet og har unaturlig høy gjennomsnittlig temperatur. Dammen har flere fremmede 
fiskearter som følge av ulovlige utsettinger. 

Feltundersøkelser: Totalt 24 teinenetter fra 5. – 11. september, ingen fangst.  
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Vurdering: Bunnsubstratet er der det ble besiktiget svært løst og gjørmeaktig, neppe egnet 
for krepsens levesett. 

Konklusjon: Ikke kreps. 

10. Lannerdammen  
VannID: 6661 

Bakgrunn: Rykter om at det kan ha foregått utsettinger her tidligere. 

Feltundersøkelser: 21 teinenetter fra 10. – 13. september.  Ingen fangst.  

Konklusjon: Sannsynligvis ikke kreps her. Snakket med Bygartner Finn Resch. Han hadde 
ikke kjennskap til kreps.  

11 – 13: Rønningen til Setertjern 
VannID: 129223, 6628, 129180 

Bakgrunn: Det ble utført en rekke utsettinger i området for omkring 40 år siden. Området ble 
undersøkt i 1993 uten at det ble funnet noe. 

Feltundersøkelser: Det ble satt totalt 16 krepseteiner på strekningen Rønningen - Setertjenn 
19/9 til 20/9. Det ble fanget edelkreps to forskjellige plasser i området. Etter avtale med 
grunneiere blir ikke fangstplassene nærmere beskrevet. 

Vurdering: Fangst og opplysninger fra grunneiere tyder på at bestanden er liten, 
sannsynligvis på grunn av få områder med egnet bunnsubstrat. Lav pH eller lite kalsium kan 
også være begrensende faktor. 

Konklusjon: Det er en liten bestand av edelkreps i vassdraget Rønningen – Setertjenn.  

Andre lokaliteter 
Det ble innhentet og vurdert tips fra publikum ved hjelp av rubrikkannonse i Varden og 
Porsgrunns dagblad, samt ved å ringe rundt til diverse ressurspersoner i jeger- og 
fiskermiljøet. 

Fiskeløs og Nøklevannet - Porsgrunn 
Grunneier Bernt Jacobsen ved Rønningen var svært behjelpelig og gav også gode tips om 
andre potensielle lokaliteter. Mente det var omkring 40 år siden det skjedde en rekke 
utsettinger i området. Mente også det var en mulighet for kreps i Fiskeløs og Nøklevannet.  

Vurdering: Fiskeløs og Nøklevannet er sannsynlige lokaliteter, men det ble ikke tid nok 
innenfor denne fangstsesongen til å undersøke disse. Bør undersøkes august-september 
2008. 



              Side 13 av 15 

 

epost:  gustavsen@naturanalyser.no Nett: http://www.naturanalyser.no/  
tlf: 92 89 66 46    
Adresse: Varpeveien 26, 3728 Skien    

 

Valleråsen - Porsgrunn 
Bernt Jacobsen tipset også om mulige utsettinger i et par vann på Valleråsen for om lag 40 
år siden. Samtale med grunneier Arne Deila avkrefter mistanken. Han er født og oppvokst 
der og hadde aldri hørt om at det kunne være kreps der.  

Limtjenn, Langevannet – Porsgrunn 
Etter samtaler med Per Arne Benjaminsen og Tor Pettersen i Porsgrunn Jeger- og 
fiskerforening ble Limtjenn utelukket som krepselokalitet. Det er også lite trolig at det er kreps 
i Langevannet, selv om dette ikke i like sterk grad ble avkreftet. Det var også liten tro på 
kreps i Lannerdammen. Lannerdammen ble likevel undersøkt – se over. 

Vann (VannID 6655) sør for Hegna - Porsgrunn 
Vannet ble vurdert etter tips fra Svein Solstad. Etter samtale med grunneier ble 
sannsynligheten vurdert som svært lav og dermed ikke undersøkt. 

”Tjernveien” Langesund - Bamble 
VannID: Tjernet er ikke registrert i Vanninfo og har dermed ingen VannID.  

Bakgrunn: Langesundsområdet har vist seg å være det mest sentrale området for kreps i 
nedre Telemark. Et lite tjern ved Tjernveien ikke langt fra Badeparken i Langesund ble derfor 
vurdert. 

Vurdering: Kom i kontakt med nabo til vannet under befaring 3. september. Han hadde bodd 
der i en mannsalder og hadde en svært troverdig mening om at det ikke kunne være kreps 
her. Tjernet hadde tidligere vært tappet ned og det var utført omfattende graving i 
bunnsedimentene.   

Feltundersøkelser: Det ble ikke foretatt feltundersøkelser. 

Konklusjon: Ikke kreps. 

Omborsnesdammene 
VannID: 6716 

Bakgrunn: Omborsnesdammene ble tidlig nevnt som mulige krepselokaliteter, bla. av Henry 
Hvalvik som jobber i kommunen.  

Vurdering: Etter samtale med Runar Rugtvedt (NJFF) som bor rett i nærheten ble mistanken 
svakere. Han mente ganske sikkert at det ikke er kreps her. Derimot er det mye fisk av ulike 
arter. 

Konklusjon: Ikke kreps. 
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Vann ved Bamble aldershjem – Ødegården verk  
Ragnar Nordstrøm gav opplysninger om at han tidligere har funnet kreps i vann innenfor 
Bamble aldershjem nær Ødegården verk. Han var der også i år uten å finne kreps. Dette bør 
undersøkes nærmere neste fangstsesong. 

Andre relevante vurderinger 
Runar Rugtvedt er blant de som kjenner Bambles mange vann og tjern best. Utover de 
lokalitetene som er vurdert i denne rapporten mener han det er lav sannsynlighet for kreps 
vestover i Bamble. Årsaken til dette kan være sur nedbør. 

Det var mange som kom med tips om de samme stedene. Dette kan tolkes til at det er få 
krepselokaliteter i Bamble og Porsgrunn, men at de er forholdsvis godt kjent blant dem som 
interesserer seg for slikt.  
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Oppsummering 
 

I undersøkelsesområdet Porsgrunn og Bamble kommuner er det ved undersøkelser gjort av 
NINA i 2006 og Gustavsen Naturanalyser i 2007 ikke påvist signalkreps utenfor Dammane 
ved Brevik. Det er påvist edelkreps i tre lokaliteter ved Langesund og i et lite vassdrag i 
Porsgrunn.  

For noen områder er det ikke mulig og helt avkrefte eller bekrefte tilstedeværelse av kreps. I 
Bamble gjelder dette Herrevassdraget, Stokkevannet og et vann ved Bamble aldershjem. I 
Porsgrunn gjelder det Fiskeløs og Nøklevannet. 

På grunn av den sterke mistanken om at det en gang var signalkreps i Sundbydammane bør 
det fortsatt holdes oppsikt med dette stedet. En sporadisk bestand kan overleve lenge uten 
at den nødvendigvis blir oppdaget. 

I disse undersøkelsene er det benyttet N5 kartgrunnlag med detaljgrad tilsvarende 
økonomisk kartgrunnlag (ØK) i tillegg til N50 kartgrunnlag. Dette gjør det mulig å identifisere 
små tjern og dammer. Likevel vil det alltid være en mulighet for at de aller minste pyttene blir 
oversett. Det kan altså være vannforekomster, eksempelvis hagedammer og lignende med 
kreps som ikke er vurdert. Sannsynligheten for dette regnes likevel som lav. 

Lykkes det å bli kvitt signalkrepsen i Dammane ved Brevik vil Telemark igjen bli et fylke uten 
kjente tilfeller av krepsepest. På Østlandet er edelkrepsen stadig truet av nye episoder med 
krepsepest og fare for innføring av signalkreps fra Sverige. Edelkrepslokalitetene i Telemark 
kan dermed bli viktige frisoner med den relativt store geografiske avstanden til Østlandet. 
Edelkrepsbestandene må sikres videre eksistens og det bør vurderes å flytte edelkreps til 
andre lokaliteter i distriktet, for eksempel til Dammane ved Brevik dersom saneringen lykkes. 
Biotopforbedrende tiltak i lokaliteter med små bestander bør også vurderes. 

Prosjektområdet var her begrenset til Bamble og Porsgrunn kommuner. Det er kjent at det er 
kreps også i andre kommuner i Telemark. Det bør også vurderes å utvide 
kartleggingsarbeidet til hele Telemark. 
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