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Alle teiner som benyttes til fangst av taskekrabbe og annen krabbe av manntallsførte 

fiskere som fisker krabbe for omsetning med merkeregistrert fartøy skal ha rømmingshull 

som holdes lukket av bomullstråd. Denne monteringsanvisningen gjelder ikke for teiner 

som settes til fangst av kongekrabbe eller snøkrabbe. Det er fastsatt egen anvisning for 

kongekrabbeteiner. Bomullstråden og monteringen av denne må oppfylle disse kravene: 

 Bomullstråden skal ikke være tykkere enn 4 mm i diameter. 

 Bomullstråden skal være ubehandlet og uten kjerne. 

 Ved montering skal det kun benyttes enkel tråd. 

 Monteringen skal gjøres slik at alt som er fanget i teinen skal kunne unnslippe via 

rømmingshull når den påmonterte tråden ryker. Har teinen flere oppbevaringskamre 

skal alle disse ha rømmingshull.  

 

 

 

 

For sammenleggbare klappteiner skal det skjæres et snitt i notlinet for å lage et 

rømmingshull. Snittet skal være stort nok til at det kan trekkes en sylinder på minimum 15 

cm i diameter gjennom det. Snittet lisses deretter sammen med bomullstråd (se Figur 1). 

Bomullstråden skal kun knytes i endene. 

 

 

 

 

 

Figur 1. Rømmingshullet skal lages i taket eller i en sideflate på 

teinen. Snittet lisses sammen med bomullstråd. Bomullstråden 

skal kun knytes i endene. 



 

 

1. For teiner med tømmeluke på siden, der luken er hengslet i bunnrammen og åpner seg 

når låsekroken tas bort, festes en kort løkke eller en hanefot av bomullstråd på 

tømmeluken og kroken hukes i løkken (se Figur 2).  

 

2. Montering av bomullstråden kan også være mellom strikken og låsekroken (se Figur 3.) 

Ved slik montering kreves det at selve låsekroken festes med kunstfibertau i teinens 

ramme slik at den ikke flyter fritt i havet hvis tråden brytes. Kunstfibertauet skal være 

langt nok til å lage en åpning på minst 15 cm når bomullstråden blir brutt.  

 

3. Dersom man ikke ønsker å bruke tømmeluken som rømmingshull, eller i teiner hvor det 

ikke er tømmeluke på siden, skal rømmingshullet monteres i oppbevaringskammeret. 

Det skjæres da et snitt i nedre del av oppbevaringskammeret som deretter lisses sammen 

med bomullstråd. Bomullstråden skal kun knytes i endene, og hvis tråden blir brutt, skal 

rømmingshullet bli så stort at det kan trekkes en sylinder på minimum 15 cm i diameter 

gjennom det. Har teinen flere oppbevaringskamre, skal det være rømmingshull i 

samtlige kamre. 

 

 

1. I teiner av massiv hardplast skal det skjæres en luke på minimum 15 x 15 cm på den ene 

langsiden av teina. Hullet etter luken skal være stort nok til at man kan trekke en 

sylinder på minimum 15 cm i diameter gjennom det. Åpningen dekkes av en luke, f.eks. 

utskåret luke, som festes til teinen med bomullstråd (se Figur 4). I ett av festepunktene 

skal det brukes tråd av kunstfiber for å unngå at luken flyter fritt i havet når 

bomullstråden ryker.  
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Figur 2. Låsekroken hukes i løkke av 

bomullstråd. 

Figur 3. Bomullstråd mellom strikk og låsekrok. 
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2. I teiner av massiv hardplast kan alternativ plassering av rømmingshullet være i kalven 

dersom kalven er av notlin. Det skjæres da et L-formet snitt i nedre del av kalven.  

Snittet skal være stort nok til at man kan trekke en sylinder på minimum 15 cm i 

diameter gjennom det. Snittet lisses deretter sammen av bomullstråd. Bomullstråden 

skal kun knytes i endene. 

 

 
 

 

I teiner av andre materialer (f.eks. tre) og der det ikke er tømmeluke på siden, skal det lages 

et hull i siden på oppbevaringskammeret som er stort nok til at man kan trekke en sylinder 

på minimum 15 cm i diameter gjennom det. Åpningen dekkes av en luke (for materialer av 

fast form kan utskjæret luke benyttes) som festes til teinen med bomullstråd. I ett av 

festepunktene skal det brukes tråd av kunstfiber for å unngå at luken flyter fritt i havet. 

Dersom det er flere oppebevaringskamre, så skal det være rømmingshull i samtlige. 

 

 

Dette er en frivillig løsning som kan benyttes som rømmingshull dersom innmontering 

passer med den aktuelle teinetypen som brukes. 

 

Istedenfor å sy igjen rømmingshullet med bomullstråd er det tillatt å montere inn en 

sirkulær ramme i hullet. Denne rammen må ha en indre diameter på minimum 15 cm. 

Hullet skal dekkes til med et flyteelement med utløsermekanisme som er egnet til å 

markere teinens posisjon med et tau til teinen. Flyteelementet skal være merket med eiers 

navn, adresse og telefonnummer. 

 

En slik løsning er kun tillatt dersom flyteelementet utløses før eller på samme tid som 

nedbrytningstiden ved bruk av 4 mm bomullstråd.   
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Figur 4. Luken er festet med bomullstråd i fire 

hjørner. I ett av festepunktene er det i tillegg en 

tråd av kunstfiber. 


