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SAGKRABBI 

Nýtt føroyskt 
krabbaslag 

Sagkrabbi 

Jógvan Fróði Hansen
jogvanh@savn.fo

BS í lívfrøði/savnshjálpari
Tjóðsavnið

Týsmorgunin 15. august 2017 sigldi garnabáturin Gudrun KG 243 inn á Vág at landa 
havtasku, sum teir høvdu veitt norðanfyri. Við sær høvdu teir eisini tikið krabbar, 
skeljadýr, igulker og annað, sum skuldu latast í kør at vísa fram á Sjómannadegnum. 
Millum tey ymisku krabbasløgini var ein óvanligur krabbi, líkur taskukrabba, men tó 
øðrvísi. Hesin krabbi vísti seg at vera av slagnum Cancer bellianus Johnson, 1861, 
sum síðan hevur fingið føroyska navnið sagkrabbi. Hetta var sostatt fyrsta skrásetingin 
av hesum krabbaslagnum í føroyskum havøki. Hesin krabbin saman við einum 
øðrum av sama slag var latin Sjósavninum á Argjum at sýna fram. Seinni verða teir 
varðveittir á Tjóðsavninum.

Jens-Kjeld Jensen
nolsoy@gmail.com

Sjálvlærdur náttúru
serfrøðingur, Náttúrugripa
savnið og heiðursdoktari á 
Fróðskaparsetri Føroya

Líkur taskukrabba
Seinastu tíðina er taskukrabbin C. pagurus Linnaeus, 
1758 (Mynd 2) vorðin alsamt vanligari, og tey flestu 
munnu helst kenna hann. Ikki minst sum ein góðan 
matkrabba. 

Sagkrabbin er heilt líkur hesum, men teir kunnu 
tó lættliga greinast hvør frá øðrum við at hyggja 
gjølla at skelini. Skeljarondin á taskukrabba er 
rund tent (Mynd 2), meðan tann hjá sagkrabba er 
sagtent. Av hesum er hann nevndur sagkrabbi 
(Mynd 1). 

Eisini er munur á litinum; taskukrabbin er brún-
ligur og sagkrabbin reydligur. Aftur at hesum hóm-
ast eitt hjartaskap á skelini. Skelin á sagkrabba gerst 
20 cm breið, meðan hon á taskukrabba gerst 22 
cm breið.

Útbreiðsla
Sagkrabbin er skrásettur frá suðurlandinum í Íslandi 
til Hetlands og frá Útsynningsírlandi til Asorurnar, 
Madeira, Kanariuoyggjarnar eins og vesturafrikansku 
strond ina út fyri Marokko og Sahara á 37 til 730 
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Mynd 1. Sagkrabbin, 
sum varð latin Sjómanna
degnum. Legg merki til 
hjartaskapið miðskeiðis á 
skelini

Mynd 2. Skelin á tasku
krabbanum er rundtent

SAGKRABBI 



FR
Ø

Ð
I 1/2018   >

   12

metra dýpi. Hann er tó mest vanligur í sunnara 
parti av Norðuratlantshavinum.

Krabbarnir, sum vórðu skrásettir norðan fyri 
Bretagne, vóru allir kallkrabbar (Mynd 3).

Ikki óvanligur
Sambært Kristin Vilhelmsen, skipara á Gudrun, 
hava einstakir sagkrabbar verið í gørnunum seinastu 
árini. Eisini hava einstakir krabbar verið veiddir av 
øðrum skipum millum Føroyar og Ísland. 

Tey flestu hava varnast, at ávísir krabbar í veiðuni 
víktu frá taskukrabbunum, men tey hava bert 
hugsað, at hetta vóru taskukrabbar við ávísum 

frá brigdum. Hóast hetta er eftirfarandi, eru eingi 
prógv fyri, at sagkrabbi javnan er at finna í før oysk-
um havøki. 

16 ára gamal fongur undan kavi
Tá sagkrabbin varð latin Sjósavninum at sýna fram, 
var Hans Eli Sivertsen sjálvur annar og tók ímóti. 
Hann hugdi nakað undrandi at krabbanum og segði 
seg møguliga hava sæð ein tílíkan áður. 

Hann fór tí at kanna hetta nærri. Og tað vísti 
seg, at hann fekk ein tílíkan krabba á Skeivabanka 
í 2002, tá ið hann var við línuskipinum Váðasteini. 
Eftirsum hann helt okkurt serligt vera við 
krabbanum, vildi hann hava hann stappaðan út 
(Mynd 4).

Við hesum prógvinum er greitt, at sagkrabbin 
hevur verið í føroyskum havøki í minst 16 ár. 

SAGKRABBI 

Mynd 3. Smali bak
kroppurin, sum er bendur 
inn undir krabban, 
av dúkar, at talan er um 
ein kallkrabba

Mynd 4. Hans Eli 
Sivertsen við sag krabb
anum, sum hann fekk á 
Skeivabanka í 2002



13
  

 >
  

 F
R

Ø
Ð

I 
1/

20
18

Samanberingar við Ísland
Nýggj krabbasløg verða javnan funnin 
í øðrum havøkjum. Seinastu árini eru trý 
nýggj krabbasløg við jøvnum ella vaksandi stovni 
staðfest í íslendskum havøki. Fyrsti taskukrabbin  
varð veiddur í ís lendskum havøki í 2004. Í Føroyum 
hevur hann verið í meir enn 200 ár.

Fyrsta skrásetingin av sagkrabba í íslendskum 
havøki var í 1959, og ikki fyrr enn í 2005 varð 
tann næsti veiddur. Í 2006 varð enn eitt krabbaslag 
í Cancer-slektini skrásett í íslendskum sjóøki.  

Hetta var eitt slag, 
sum nevnist klettakrabbi 

C. irroratus Say, 1817. Slagið er 
sløtt inn frá norðuramerikonsku eystur strondini. 

Í Íslandi var klettakrabbin fyrst skrásettur út frá 
vesturlandinum og hevur síðani spjatt seg eftir 
norðurstrondini. Teirra natúrliga útbreiðsla er frá 
Labrador suður til South Carolina. Ikki er óhugs-
andi, at hetta slagið einaferð verður skrásett í før-
oyskum havøki.
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LEINKI TIL HEIMASÍÐUR:

http://www.hafro.is/hafradstefna/fyrirlestrar_posters/anton.krabbar.poster.pdf

https://seaiceland.is/what/crustaceans/crabs

http://animaldiversity.org/site/accounts/information/Cancer_irroratus.html
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Mynd 5. Sagkrabbin, ið 
varð fingin á Skeivabanka 
í 2002 og sum JensKjeld 
Jensen stappaði út


