2021

Stillehavsøsterskartlegging
på øyer i Asker kommune

Dag-Roal Wisløff
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD

Forord
Denne rapporten bygger på OF-rapporten Kartlegging av stillehavsøsters i Asker kommune
sommeren 2021, levert Asker kommune 12.11.2021.
Fra og med side 10 finnes metode og resultatene etter kartleggingen i Asker beskrevet, samt forslag
til tiltak.
All kartlegging bør utføres under en felles standard, og i verneområder og fuglereservater har
Statsforvalteren påpekt at de rutinemessig skal varsles / informeres om aktiviteten, enten det er
kartleggingstiltak eller oppryddings-/fjerningstiltak, også utenfor perioder med ferdselsforbud.
Oslofjordens Friluftsråd vil benytte anledningen til å takke Asker kommune generelt, og rådgiver
Merete Wiken Dees spesielt, for nok et godt og inspirerende samarbeid.
Det rettes også en takk til kollega Ernst Jostein Alvær Heidenstrøm for godt samarbeid i forbindelse
med selve kartleggingsarbeidet.

Sammendrag
På oppdrag fra Asker kommune har Oslofjordens Friluftsråd (OF) i november 2021 kartlagt
stillehavsøstersforekomster rundt 7 øyer, hovedsakelig fuglereservater, i Askers kommunes
skjærgård i Indre Oslofjord.
Stillehavsøsters er påvist på samtlige, undersøkte øyer i ulik grad. Tiltak er nødvendig i noen
områder. Primært dreier det seg da om manuell håndplukking av stillehavsøsters, enten som
organisert(e) stillehavsøstersplukkeaksjon(er), eller i form av oppsamlingspunkt for stillehavsøsters.

Innledning
Kultivering av stillehavsøsters (Crassostrea gigas) er en av verdens største sjømatnæringer. I Norge
og Europa er stillehavsøstersen en fremmed art, men vi har spist den i dag nær truende, stedegne
flatøstersen (Ostrea edulis) siden vikingetiden (bilde 1 og 2). Så sent som på 1800-tallet drev Det
norske østerskompani østerskultur på flatøsters i Ønna i Langangen, Telemark
(porsgrunn.folkebibl.no/bok/bh/langangen/22.html). Også på Vestre Rauane sørvest av Jomfruland,
var det en østerspoll der det ble drevet østersoppdrett (https://rehoff.tripod.com/hobby.html).

Bilde 1 og 2 Stillehavsøsters til venstre, flatøsters til høyre (gjelder begge bilder). Foto: Dag-Roal Wisløff / Oslofjordens
Friluftsråd

Stillehavsøstersen et vannfiltrerende dyr, i likhet med flatøsters og blåskjell. Dette gjør at bløtdelene i
skjellet kan oppkonsentrere virus, bakterier, algetoksiner og miljøgifter fra vannet. Dette medfører
en risiko ved konsum, fordi skjellene spises hele, med mage- og tarminnhold.
På Matportalen.no1 har Mattilsynet publisert en artikkel om risikoen ved menneskelig konsum av
både rå og varmebehandlet stillehavsøsters
(matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/er_det_trygt_aa_spise_stillehavsosters). Artikkelen
presiserer at hverken algetoksiner eller miljøgifter forsvinner ved varmebehandling, og at
Blåskjellvarselet ikke gjelder stillehavsøsters. Dette fordi stillehavsøstersen har en annen
metabolisme, opptaks- og utskillelsesmekanisme enn blåskjell. Stillehavsøsters som selges
kommersielt, har gått seg rene i flere uker.
Stillehavsøstersen trives i tidevannsbeltet. Som en fremmed art i norsk natur har stillehavsøsters få
naturlige fiender. Den formerer og sprer seg svært raskt (invasiv art) og kan omforme og
opprettholde et økosystem til egne fordel, blant annet ved å danne tredimensjonale revstrukturer.
Arten regnes derfor som en økosystemingeniør.
En økosystemforandrer truer naturtyper og arter knyttet til disse. Stillehavsøstersen konkurrerer om
plass og næring med stedegne arter, som for eksempel blåskjell. Dette har konsekvenser både for
den aktuelle arten, og arter som beiter på disse.
Stillehavsøstersens skall er svært hardt og skarpt, noe som utgjør en risiko for at badende som
kommer borti skjellet får kuttskader. Disse kan være dype og lange.
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Matportalen er et samarbeid mellom Mattilsynet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet,
Veterinærinstituttet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Havforskningsinstituttet, Vitenskapskomiteen for
mat og miljø (VKM) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Stillehavsøsters i Norge
Introduksjon og spredning
Stillehavsøstersen har kommet til Norge gjennom import av stillehavsøsters-yngel fra Storbritannia
siden 1979, med sikte på å drive oppdrett2. Omkring 1980 ble det registrert forvillede eksemplarer av
stillehavsøsters utenfor Kragerø (Telemark) og ved Tysnes på Vestlandet (Hordaland), begge tilfeller
knyttet til den lokale oppdrettsvirksomheten (Artsdatabankens Fremmedartsliste 2018). Det er kjent
at det ble høstet stillehavsøsters så sent som 2005 i Rissa-straumen i Sør-Trøndelag (tillatelse til
utsetting av stillehavsøstersyngel gitt i 1998 [Postmyr 2016, Handlingsplan mot stillehavsøsters]). De
11 konsesjonene for oppdrett av stillehavsøsters ble inndratt i 2010 (Bodvin, Rinde og Mortensen
2014, Faggrunnlag stillehavsøsters).
I 2007 ble Artsdatabankens Norsk svarteliste 2007 (i dag Fremmedartslista) lansert, den første
offisielle oversikt over fremmede arter i Norge. Stillehavsøstersen ble oppført med svært høy risiko.
I 2009 ble første registrering i Asker gjort, da Elenore Hånde fant en stillehavsøsters utenfor
Hvamodden på Nesøya. Havforskningsinstituttet har registrert funnet som første påviste
stillehavsøsters i Indre Oslofjord (budstikka.no/nyheter/elenore-fant-forstestillehavsosters/444700!).
Ifølge Artsdatabankens Fremmedartsliste 2018 er status i Norge pr. 2017 forekomster av
stillehavsøsters fra Svenskegrensen til Nord-Møre (funn av stillehavsøsters på Eide i 2015).
Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) frykter en flerdobling av
bestanden i årene som kommer, og viser til at sjøtemperaturen allerede i 2014 var høy nok til at
stillehavsøstersen kan gyte så langt nord som Lofoten (Bodvin, Rinde og Mortensen 2014,
Faggrunnlag stillehavsøsters).

Stillehavsøsters som fremmedart
Artsdatabankens Fremmedartsliste 2018 vurderer stillehavsøsters i Norge til å utgjøre en svært høy
risiko for negative konsekvenser (stort invasjonspotensiale og middels økologisk effekt). Arten
konkurrerer både om plass og næring med stedegne arter, som for eksempel blåskjell (bilde 3).
Fortrenges blåskjell, noe man frykter, kan det skape problemer for sjøfugl og andre dyr som har
blåskjell som næringskilde.
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DNA-analyser, havstrøm- og havtemperaturmodeller viste i 2017 at det er lite sannsynlig at stillehavsøstersen
i Norge kan ha etablert seg via drift av stillehavsøsterslarver fra Norges naboland. Dette på tross av at SørNorge er kjerneområde for larvedrift med havstrømmer, og havtemperaturen enkelte år (bla. 2002 og 2006) er
høy nok til at larvene potensielt kan overleve havdrift. Fordi stillehavsøsterslarvene er utsatt både for
predasjon og sult på veien, er det svært lav sannsynlighet for at larvene overlever havdriften. Genmaterialet til
de norske stillehavsøsters¬bestandene er så ulikt det svenske og danske, at de undersøkte individene ikke kan
stamme fra larvedrift (A. d’Auriac et al. 2017, Rapid expansion of the invasive oyster Crassostrea gigas at its
northern distribution limit in Europe: Naturally dispersed or introduced?). Sannsynligheten for at
stillehavsøsters har kommet med ballastvann og/eller begroing på skip er også liten (jf. Forskrift om hindring av
spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip, 2009). Fremtidig spredning via
larvedrift fra Sverige og Danmark kan ikke utelukkes (Jelmert et al. 2020, Kartlegging av stillehavsøsters –
bestandskartlegging Karmøy - Svenskegrensa 2017 - 2019).

Bilde 3 Stillehavsøsters festet til blåskjell, funnet i Asker sommeren 2021. Foto: Dag-Roal Wisløff / Oslofjordens Friluftsråd

Stillehavsøstersen er en ingeniørart («økosystemforandrer») som er i stand til å omdanne og
opprettholde et økosystem til egen fordel. Arten er invasiv, med sine 50-200 millioner egg pr. gyting.
Med en tetthet på opptil 1 000 individer pr. kvadratmeter, kan arten overdekke bunnsubstratet
fullstendig, slik at det dannes revformasjoner (bilde 4). Man risikerer med dette at viktige
bløtbunnsområder, som for eksempel ålegrasenger, omdannes til hardbunn.

Bilde 4 Stillehavsøsters på steinete bunn kan både være vanskelig å oppdage og krevende å fjerne. Over tid kan bunnen være
fullstendig dekket av stillehavsøsters. Foto: Dag-Roal Wisløff / Oslofjordens Friluftsråd

En omdannelse av bløtbunn til hardbunn har konsekvenser både for bentiske organismer som har
bløtbunn som habitat (epi- og infaunaen), og fugl som går på næringssøk i og på bløtbunn.

Også i strømrike områder kan stillehavsøstersen endre økosystemet ved å danne tredimensjonale
revstrukturer (Artsdatabankens Fremmedartsliste 2018).
Betydelige forekomster av stillehavsøsters i flere årsklasser er av Oslofjordens Friluftsråd påvist i
ålegrasenger (primært epibentisk) i flere verneområder i Vestfold, bla. i nordenden av Torskerumpa
biotopvernområde3 og i Presterødkilen naturreservat (Ramsarområde).
Stillehavsøstersen er en vannfiltrerende organisme som danner kalk og bygger revstrukturer. Det er
ikke utenkelig at man også vil kunne se enkelte positive effekter av dette, for eksempel
vannrensende egenskaper og dannelse av voksested og skjul for andre organismer.

Stillehavsøsters forringer bade- og kystfriluftslivet
Stillehavsøstersen trives i «vassesonen» langs strandområder, der også mennesker liker å oppholde
seg og bade. Skjellene er godt kamuflert med sine flerfargede skall, og stillehavsøstersen lever ofte
skjult, liggende på sjøbunnen (epibentisk) under tang, eller delvis nedgravd i sjøbunnen (bentisk).
Stadig flere skjell finnes også levende direkte på større stein og berg som limpets, gjerne skjult av
tangbeltet i fjæresonen (bilde 5) eller overgrodd med rur.

Bilde 5 Stillehavsøsters på berg med tang. I vannet vil tangen dekke stillehavsøstersen, slik at den kan være vanskelig å
oppdage. Under tangen finnes flere årsklasser stillehavsøsters, fra juvenile til et par-tre år gamle skjell (både levende og
døde). Her fra Langåra naturreservat på Nordre Langåra sydvest i 2021. Foto: Dag-Roal Wisløff / Oslofjordens Friluftsråd

Med sine harde og barberbladskarpe skjellkanter (bilde 6), kan stillehavsøstersen gi lange og relativt
dype kuttskader, om man uforvarende skulle komme borti den. Legevaktene rundt Oslofjorden
rapporterer om så mange som 20 pasienter med kuttskader fra stillehavsøsters i døgnet pr. legevakt
om sommeren, der rundt 1/3 er så alvorlige at de må sys. Ofte knekker de ytterste skalldelene av
skjellet og blir sittende fast i kuttsåret, med påfølgende fare for infeksjon. Dette gjør at mange av
pasientene settes på antibiotikakur.
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Torskerumpa biotopvernområde er et viktig oppvekstområde for ål, sjøørret og kysttorsk, samt viktig beiteog overvintringsområde for fugl. Her finnes bla. fiskemåke, makrellterne, tjeld og div. andefugler som ærfugl.

Bilde 6 Med sine harde og barberbladskarpe skjellkanter, kan stillehavsøstersen gi alvorlige kuttskader om man uforvarende
kommer borti dem. Foto: Dag-Roal Wisløff / Oslofjordens Friluftsråd

Tiltak mot stillehavsøsters
I 2010 startet Havforskningsinstituttet (HI) i samarbeid med Miljødirektoratet overvåkning av fire
lokaliteter med stillehavsøsters i Vestfold og to i Aust-Agder. Overvåkningen har senere blitt supplert
med en rekke andre initiativ, blant annet i samarbeid med Statsforvalterens miljøvernavdelinger.
Dagens Vestfold og Telemark fylkeskommune (den gang Vestfold fylkeskommune) tok i 2015 initiativ
til å bli pilotfylke for kunnskap om stillehavsøsters i Norge. Initiativet var et samarbeid med HI og fikk
støtte fra Oslofjordens Friluftsråd. Prosjektet genererte politisk og allmenn interesse og ble utvidet til
å omfatte hele Oslofjorden, samt alle fylkeskommuner og fylkesmenn (i dag Statsforvalter) fra
svenskegrensen til og med Rogaland. Forskning, forvaltning og næring ble invitert til samarbeid, og
gikk også inn som finansielle aktører, med støtte fra Miljødirektoratet. Initialt i prosjektet var støtte
gitt av Oslofjordfondet. Arbeidet er senere løftet til formannskapet i Nordisk Råd, og et fellesnordisk
initiativ, kalt SNOK (Scandinavian Network on Oyster Knowledge and management), ble etablert.
Prosjektet pågår fortsatt og er et samarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark, hvor blant annet
forvaltning, forskning og næring treffes.
Siden 2016 har forvaltningens fokus på stillehavsøsters vært å fremskaffe et bedre
kunnskapsgrunnlag fram mot revisjonen av vannforvaltningsplanene 2022-2027. En rekke lokale og
regionale arbeider har blitt gjort, og flere pågår fortsatt eller kommer til.

Tiltak mot stillehavsøsters i Asker
Etter funnet av stillehavsøsters på Hvamodden i 2009, ble det gjort flere observasjoner av
stillehavsøsters i Indre Oslofjord. På oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus utførte derfor
NIVA i 2011 en mindre kartlegging av stillehavsøsters i indre fjord. Kartleggingen var den første,
systematiske kartleggingen av stillehavsøsters i Indre Oslofjord. Fokus var områder der arten hadde
blitt observert. Kartleggingen viste at stillehavsøstersen allerede da hadde etablert seg i en rekke
områder, og med relativt store forekomster i og rundt Sandspollen og Hallangspollen.

Vannområde Indre Oslofjord Vest gjennomførte i 2018 en kartlegging av stillehavsøsters i Bærumskjærgården (Kartlegging av Stillehavsøsters i Bærum, 2018). OF ble konsultert som rådgivende
faginstans. Kartleggingen viste små til moderate mengder stillehavsøsters i Bærumsbassenget.
Oslofjordens Friluftsråd gjorde en befaring nordøst på Kjeholmen (Bærum) i mai 2020, og fant da en
større blåskjellforekomst, der så nær som samtlige blåskjell var pågrodd én eller flere stillehavsøsters
(bilde 7). Det ble registrert store mengder døde blåskjell her.

Bilde 7 Blåskjellforekomst truet av stillehavsøstersinvasjon på Kjeholmen i Bærumsbassenget våren 2020. Foto: Dag-Roal
Wisløff / Oslofjordens Friluftsråd

Siden 2019 har også Nesodden kommune gjort en innsats for å redusere stillehavsøstersbestanden i
Indre Oslofjord. I 2020 kom Asker kommune til i arbeidet.
På oppdrag fra Asker kommune gjennomførte OF våren 2021 en kartlegging av stillehavsøstersbestanden i 20 utvalgte kystområder, viktige for bade- og kystfriluftslivet i kommunen. På bakgrunn
av resultatene, ble flere stillehavsøstersplukkedugnader iverksatt sommeren 2021.
Høsten 2021 fikk OF et nytt kartleggingsoppdrag fra Asker kommune, hvor forekomsten av
stillehavsøsters rundt 8 øyer med viktige natur- og friluftslivsverdier skulle kartlegges (tabell 1).
Tabell 1 På 8 øyer i Asker kommune ble forekomsten av stillehavsøsters kartlagt av Oslofjordens Friluftsråd november 2021.

Øyer å kartlegge for stillehavsøsters; ca. distanse å kartlegge i meter
Hvalskjær naturreservat (sjøfugl); ca. 250 m strandlinje (strl) + ca. 400 m "kryssgange" (krg) i fjæra

650 m

Nordre Langåra (naturreservat i sør og nordøst; botanikk og geologi); 5 000 m strl + 1 500 m krg

6 500 m

Høyerholmen nordøst; 100 m strl

100 m

Terneholmen naturreservat (sjøfugl); 450 m strl

450 m

Skaueren (Skogersholmen naturreservat; geologisk og botanisk mangfold, og en spesiell naturtype); 800 m strl

800 m

Raudskjæra nordøst og sydvest; 600 strl + 600 strl
Geitungsholmen naturreservat (sjøfugl); 500 m strl
Sum kartleggingsdistanse:

1 200 m
500 m
= 10 200 m

Flere av øyene har ferdselsrestriksjoner i fuglehekkesesongen, noe som medfører at all kartlegging
må skje utenfor denne perioden, og med god avstand i tid etter at fuglene har trukket ut av området.
Et delmål var å registrere andre observasjoner knyttet til fremmede arter og naturtilstand (dvs.
lobemanet, japansk drivtang, tøffelsnegl, mink, lurv, ålegrasenger, blåskjell, flatøsters, mye/lite liv i
eulitoral sone osv.).

Metode - kartlegging
I Sør-Norge lever stillehavsøstersen primært i eulitoral sone (tidevannssonen / fjærebeltet /
«vassesonen» - grovt markert mellom øvre grense for rur [Balanus] og øvre grense for sagtang [Fucus
serratus]) til ca. 1 meter under lavvannsmerket, men eksemplarer er funnet i «fridykkesonen» ned til
4 meter under lavvannsmerket (https://artsdatabanken.no/Fremmedarter/2018/N/1050).
Med enkelt utstyr lar en observasjonskartlegging seg greit og relativt raskt gjennomføre i hele
habitatet store deler av året. I grunne (dyp <1 meter) områder med hard eller fast bunn, er vassing
på lavvann effektivt (bilde 8). Anbefalt utstyr er vader, tørrtopp og vannkikker. I bløtbunnsområder
og ved dyp mellom 1 til 4 meter, er snorkling på høyvann å anbefale (utstyr; våtdrakt + svømmeføtter
+ dykkemaske + snorkel). Snorkling benyttes gjerne i bløtbunnsområder for å unngå å synke ned i
sedimentet og/eller virvle opp sedimenter som gjør vannet uklart og sikten dårlig. I bratte og/eller
brådype strandområder, benyttes båt og vannkikkert (bilde 9) eller brett og snorkleutstyr, dersom
vassing ikke er mulig eller distansen er såpass lang at snorkling blir for tidkrevende.
På grunn av topografien og bunnforholdene ble det under denne kartleggingen benyttet vannkikkert
og båt, samt vassing i gruntvannsområdene (fast mudderbunn med lite oppvirvling av sediment).

Bilde 8 (venstre) og 9 (høyre) viser kartlegging med vannkikkert,
henholdsvis ved vassing og ved bruk av båt. Foto: Dag-Roal
Wisløff / Oslofjordens Friluftsråd

Det var opphold og rolig vær under hele kartleggingen, men noe redusert sikt i vannmassene flere
steder, hovedsakelig i viker og bukter.
Kartleggingen er ikke en detaljert bestandstetthetskartlegging / inventering med kvadranter,
transekter og alders-/størrelsesfordeling, men en undersøkelse gjennomført ved visuell observasjon.
Hensikten er å kunne si noe om mengden (ingen, lite, middels, mye) stillehavsøsters i tidevannsbeltet
på et gitt sted til et gitt tidspunkt. En slik kartlegging vil i mindre grad danne grunnlag for å vurdere
eventuelle tiltaks effekter over tid og re-etableringsrate/-hastighet av stillehavsøsters.
Kartleggingen følger kystlinjen og skjer primært fra overgangen mellom land og vann ut til ca. 1
meters dyp. I gruntvannsområder skjer kartleggingen i et gjentagende sikksakk-mønster
(«kryssgange»); fra land ut til ca. 1 m dyp, skrått tilbake til land og så skrått videre ut til 1 m dyp igjen.

Mønsteret gjentas til hele strandområdet er dekket (bilde 10). I tillegg vasses det ca. 1-2 meter fra
land langs hele strandens lengde. Relevante observasjoner noteres under kartleggingen, og en
vurdering av tiltak gjøres umiddelbart.

Bilde 10 Illustrasjon av observasjonskartlegging av stillehavsøsters. Kartleggingen utføres med vannkikker, vassende på
laveste lavvann fra overgangen mellom land og vann ut til ca. 1 meters dyp, for så å skrå tilbake mot land og deretter snu
skrått utover igjen til hele strandområdet er dekket. I tillegg vasses det ca. 1-2 meter fra land langs hele strandens bredde.
De små holmene i forgrunnen av bildet, kartlegges også. Bakgrunnsbilde: kart.finn.no 2021 (https://kart.finn.no)

Kartlegging på denne måten er avhengig av god sikt i vannet og relativt rolige vindforhold/lite bølger.
Oppholdsvær er også en fordel, da man lettere får et overblikk gjennom vannspeilet.
Kartlegging på større dyp større enn 1 meter under lavvannsmerket kan vurderes, men formålet og
relevante tiltak må da vurderes nøye og i sammenheng, samt opp mot ressursbruk og effekt. Det kan
være formålstjenlig (for eksempel; truer stillehavsøsters viktige naturverdier?) å kartlegge mengden
stillehavsøsters på 2-4 meters dyp, og ressursbruken kan være relativt lav (fridykking), mens tiltak for
å fjerne store mengder stillehavsøsters fra 4 meters dyp er gjerne mer ressurskrevende (manuell
håndplukking for å skåne og ivareta bunnsubstratet) og effekten uviss.
All kartlegging bør utføres under en felles standard, og i verneområder og fuglereservater har
Statsforvalteren påpekt at de rutinemessig skal varsles / informeres om aktiviteten, enten det er
kartlegging eller tiltak, også utenfor perioder med ferdselsforbud.
Kartlegginger, og særlig tiltak, i sårbare/viktige/vernede naturområder bør utføres av semiprofesjonelt personell (kompetent personell og/eller personell under veiledning).

Resultat
Stillehavsøsters er påvist på samtlige, undersøkte strender (tabell 2 og bilde 11). Mengdene
stillehavsøsters varierer relativt mye. Variasjonene ser ut til å skyldes eksponeringsgrad og
bunnsubstrat.

Bilde 11 Oversikt over de kartlagte områdene (oransje punktnåler + Nordre Langåra som vises i gul farge).

De største mengdene stillehavsøsters finnes i grunne områder, særlig på
•
•
•
•

Hvalskjær, på
nordvestsiden av Skaueren, i
Langårsundet på «innsiden» (NV) av Nordre Langåra, og
i de langgrunne, skjermede buktene på «yttersiden» (SØ) av Nordre Langåra.

Høyerholmen nordøst, Terneholmen, Raudskjæra og Geitungholmen har knapt stillehavsøsters i
tidevannsbeltet.
I tillegg til stillehavsøsters ble det observert få andre arter utenom tang og lobemanet. Flere døde
lomvi og måker ble funnet, samt at en kraftig algeoppblomstring av grønne alger ble registrert i
bukter og viker (også dokumentert av bla. André Staalstrøm ved NIVA). Store deler av sjøbunnen var
nedslammet. Morgenen 4. november var dessuten vannet sølegrått / blakt i enkelte viker rundt
Nordre Langåra.
Tiltak er nødvendig både på Hvalskjær og Nordre Langåra, eventuelt også på Skaueren. Primært
handler det da om manuell håndplukking av stillehavsøsters, enten som organisert(e) stillehavsøstersplukkeaksjon(er), eller i form av utplasserte oppsamlingspunkt for stillehavsøsters.

Resultatet etter kartleggingen i Asker kommune er gjengitt i tabell 2, med forslag til tiltak.
Tabell 2 Oversikt over øyene OF har kartlagt for stillehavsøsters i Asker, resultat av kartleggingen og forslag til tiltak.
Område (navn)

Stillehavsøsters/"gigas"* (mengde)

Tiltak

Annet

Hvalskjær

På sand- og mudderbunnen mot sydvest
(SV) var det begynnende etablering av gigas
(bør fjernes; vassing). I de grunne områdene
med stein mot SØ og NØ var det mye gigas,
men primært på stein (krevende å fjerne). I
de dypere delene av sistnevnte område er
det færre gigas. Disse bør fjernes ved
snorkling. Lite gigas mot NV.

Manuell håndplukking gjort av
profesjonelle (vassing og snorkling
utenfor hekkesesongen).

Nordre Langåra

Lite gigas på øyas ytterside (mot SØ), men
enkelte mindre områder med flere skjell i
tangbeltet og på stein på strender, særlig i
buktene mot SØ. På øyas innside
(Langårsundet) er det gigas hele veien. Disse
er tidkrevende å fjerne. Lite gigas ved
"Butikken".
Svært lite gigas. De få som ble observert var
limpets.

På yttersiden: manuell håndplukking gjort
av profesjonelle (vassing og snorkling
utenfor hekkesesongen). Tiltak virker
mest realistisk i de 4, langgrunne buktene
mot NØ (de 3 nordligste i nat.res.).
Langårsundet: oppsamlingspkt. nord og
sør for "Butikken")?
Ingen

På bløtbunn er det færre substratelementer som gigas kan feste seg til.
Følgelig skjer (re)etablering av store
kolonier over et lengre tidrom enn på
steinete bunn, og fjerning har større
effekt over tid. Skjellene er også ofte
enklere å fjerne i bløtbunnsområder
(epibentisk). Flatøsters (døde) og
lobemanet
Tiltak på yttersiden vil primært være av
hensyn til dyrelivet; forebygge
revdannelse, noe som vil fortrenge arter
og naturtyper og gjøre tiltak nesten
umulig (stillehavsøstersrev er
"rekrutteringsbanker"). Lobemanet

Lite gigas. De få som ble observert var
limpets.
Lite gigas, med unntak av buktene mot NV
(fra den røde bua og NØ-over). Her er det
veldig mye gigas. Det meste på stein og
følgelgig krevende å fjerne.
Lite gigas. De som ble observert var limpets.

Ingen

Kun tre-fire gigas observert.

Ingen

Høyerholmen
nordøst
Terneholmen
Skaueren

Raudskjæra
nordøst og sydvest
Geitungsholmen

Oppsamlingspunkt?

Mye isoporkuler på strendene, trolig fra
de åpne isoporflyteelementene til
bryggene.
Litt flere skjell i sundet mot sør.
Lobemanet
Lobemanet

Ingen

Flere døde lomvi og måker. Lobemanet

*Gigas – felles kortform som favner begge latinske navn for stillehavsøsters; Crassostrea gigas / Magallana gigas (jf.
nomenklatur-diskusjon i WoRMS, Thierry 2018).

Plukking av stillehavsøsters og avhending
Den mest effektive metoden for fjerning av stillehavsøsters er manuell håndplukking4. Ved manuell
håndplukking dreier det seg oftest om vassing til «livdybde», gjerne med svømmebriller el., evt.
snorkling på dyp som nærmer seg en meter eller mer. Badetøy, godt skotøy og hansker er nødvendig
utstyr, samt et solid og kuttsikkert nett å samle skjellene i.
Effekten av en stillehavsøstersdugnad varierer med området (steinbunn, bløtbunn, sandbunn,
svaberg, skiferberg osv.), gruppestørrelsen, utstyret, været og ikke minst tidevannet. Gruppene bør
ikke overskride 8-10 personer. Dette fordi enkeltpersonene trenger veiledning, og for å unngå at man
grumser til vannet for hverandre (bør jobbe systematisk og motstrøms/motvinds).
Skal man arrangere stillehavsøstersdugnader kan det virke som den folkelige interessen er størst på
våren og sommeren. Vannet er riktignok kaldt, men effekten er stor om man får plukket
stillehavsøsters før de gyter (vedvarende vanntemperaturer over ca. 18° C i mer enn ca. 10 dager).
Etter fellesferien ser det ut til at interessen daler, men vanntemperaturen er ofte mer behagelig.
Før en dugnad er det viktig at deltakerne er klar over at de skal være lenge i vann, at
stillehavsøstersen er svært skarp og kan være vanskelig å se under vann, slik at de har klær og utstyr
deretter.
Deltakerne må selv bringe med skikkelig fottøy (hard såle) å vasse i, egnet tøy å bade i, mat og drikke.
Er det varmt og vindstille i vann og luft, holder det ofte med badetøy, men man er lenge i vannet og

4

Manuell håndplukking er av Miljødirektoratet anbefalt metode (Handlingsplan stillehavsøsters 2016).

været kan skifte, så en våtdrakt, evt. ullundertøy, er nyttig. Har man våtdrakt, dykkermaske og
snorkel kan man rydde stillehavsøsters også i de dypere områdene (1-2 m dyp).
Dugnadslederen medbringer solide hansker, hakker (kultivator, barkespade, hammer og meisel),
oppsamlingsnett/-kurver beregnet på plukkede stillehavsøsters (nett og kurver må være solide nok til
å tåle de skarpe kantene på stillehavsøstersen, samt vekten av mengdene det ofte er snakk om),
vannkikkerter og 1.-hjelpsutstyr. Dugnadslederen må ha god kunnskap om problemstillingen rundt
stillehavsøsters, dugnadstiltaket, hvordan man fjerner stillehavsøsters og forvekslingsarter som
flatøsters mm. Det er også viktig at dugnadslederen har kunnskap nok til å gjøre vurderinger av hva
man gjør med blåskjell med påvokst stillehavsøsters. Det skal ikke plukkes andre arter enn
stillehavsøsters, ei heller søppel og stein skal blandes med de plukkede skjellene.
Stein veier mye, tar mye plass og vanskeliggjør videre anvendelse av stillehavsøstersen.
Stillehavsøsters som sitter på stein bør derfor løsnes fra steinen. I områder med lite stein trengs ikke
dette gjøres dersom stillehavsøsters sitter på stein mindre enn en bordtennisball. Stein større enn en
tennisball må uansett fjernes.
En dugnad bør begrenses til ca. 4 timer. Da har man tid til en halvtimes oppstart (informasjon om
arten og forvekslingsarter, utstyr, metode, skift osv.) og tilsvarende til avslutning (samle alle nett og
kurver med skjell i tilhengeren, samle og skylle utstyr, skifte osv.). Ofte holder det med en drøy times
jobbing før man tar pause, for deretter å jobbe ca. 1 time til før man avslutter. Skal man holde på
lenger bør været og motivasjonen være god, da det etter hvert blir kaldt å jobbe i vann, også
midtsommers.
Om en dugnad er formålstjenlig må vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle. Innsatsressurs og
tiltakseffekt bør da sees opp mot sannsynligheten for, og tempoet i, en reetablering av
stillehavsøsters i området. På en steinete strand kan stillehavsøsters i teorien reetablere seg svært
hurtig. Erfaring tilsier at i områder med viktige naturverdier, som for eksempel bløtbunnsområder
med ålegrasenger, kan tidlig innsats mot etableringer av stillehavsøsters (ofte enkelte spot-områder
med begrensede mengder stillehavsøsters) ha god effekt (hindrer revdannelse og omdanning av et
essensielt økosystem) med forholdsvis lav ressursbruk (snorkling og manuell håndplukking). Dette
har sammenheng med naturforholdene i bløtbunnsområder; lite hardt substrat der
stillehavsøstersen kan bunnslå etter larvestadiet, medfører begrenset etablering og
utbredelseshastighet lokalt. Sannsynligvis vil det ta år før en reetablering av større omfang truer
naturtypen og tilknyttede arter og bruk. Følgelig vil man kunne vedlikeholdsplukke
bløtbunnsområder forholdsvis enkelt, mens strender med mye små og store stein krever hyppig og
stor innsats. Her kan for eksempel tiltak som oppsamlingspunkt (bilde 12) vurderes.
Bilde 12 Eksempel på et oppsamlingspunkt for stillehavsøsters.
Informasjonsskiltet redegjør kort for oppsamlingspunktets
funksjon og problematikken knyttet til stillehavsøsters, samt
hvordan man kan varsle at oppsamlingspunktet nærmer seg fullt
og bør tømmes.

Avhending
Stillehavsøstersen er en ressurs og en av verdens viktigste sjømatnæringer. Stillehavsøsters kan
spises av dyr og mennesker, brennes og leskes til kalk, knuses og brukes som granulat i for eksempel
kosmetikkprodukter eller som jordforbedringsmiddel, og mye annet. Det er imidlertid knyttet en
rekke utfordringer til bruken, blant annet er virus, bakterier, alge- og miljøgifter en bekymring. Dette
er også tema når det kommer til avhending av stillehavsøsters.
Dugnadslederen er den som kjører den plukkede stillehavsøstersen bort. Er det snakk om
mengdestørrelse trillebårlass kan skjellene komposteres på egen eiendom, dersom de ikke er til fare
eller sjenanse for dyr eller mennesker. Mengdestørrelse tilhengerlass må avhendes på godkjent og
forsvarlig måte.
Å dumpe stillehavsøsters tilfeldig i naturen kan være til sjenanse eller utgjøre en risiko for dyr og
mennesker, ikke bare ift. lukt og risikoen for kuttskader, men også når det gjelder avrenning
(saltholdighet, næringsstoffer, miljøgifter osv.) ol.
Flere avfallsselskaper regner stillehavsøsters som farlig avfall (skarpe og harde skall, biologisk
materiale osv.). Dette gjør det dyrt å kvitte seg med skjellene på en forsvarlig måte. Mange mener
også dette er sløsing med ressurser.
I dialog med Mattilsynet ble plukket stillehavsøsters blandet med hestemøkk og brukt som
jordforbedringsmiddel i 2018 og 2019 i Vestfold. Fom. 2020 var ikke dette lenger en godkjent metode
på grunn av manglende kunnskap om mengdene miljøgifter i skall- og bløtdelene. Derfor har man i
2020 og 2021 brent stillehavsøstersen og lesket kalk ut av asken. Kalken har holdt høy kvalitet og blitt
brukt til produksjon av kalkmaling og kalkmørtel.
Pr. november 2021 eksisterer det ikke noe mottak for stillehavsøsters i Viken, ei heller retningslinjer
eller metoder for avhending. Å stimulerer til en felles norm for dette etterspørres. Det er også
ønskelig med en felles og samkjørt innsats og metode mot stillehavsøsters i Oslofjorden, noe OF har
jobbet for siden 2018 og ønsker å fortsette med.
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Stillehavsøsters (Magallana gigas / Crassostrea gigas) er et bløtdyr beskyttet av to skalldeler (musling
/ «skjell»). Skallene er harde og skarpe.
Artens opprinnelsessted er det nordvestre Stillehavet og kysten av Øst-Asia.
Stillehavsøstersen lever fra tidevannssonen (eulittoral sone) ned til >40 m dyp i sitt opprinnelige
utbredelsesområde. I Norge lever den i tidevannssonen ned til >4 m dyp, med en overvekt av individer
i den øvre delen av sonen.
Arten finner næring ved å filtrere saltvann. Skjellenes føde består primært av planteplankton,
bakterier, andre mikroorganismer og dødt organisk materiale.
Langs Stillehavskysten er bla. krabber, sjøstjerner, borende snegl og fugl naturlige fiender. I Norge har
stillehavsøstersen få fiender.
Stillehavsøstersen har en rask generasjonssyklus og er kjønnsmoden etter 1-2 år.
Ett skjell kan gyte opptil 200 millioner egg/gyting. I Norge er det dokumentert to gytinger i løpet av én
sommersesong.
Vanntemperaturen må være stabilt over ca. 18° C i opptil ca. 2 uker for at gyting skal skje.
Gytingen gjøres synkront direkte ut i vannmassene, hvor befruktningen skjer.
Etter befruktning er stillehavsøstersen i et larvestadium, der den driver med vannmassene i opptil tre
uker før den bunnslår som juvenil på en hard flate (på snegler, andre skjell, stein, berg osv.).
Stillehavsøstersen er tvekjønnet og kan endre kjønn avhengig av miljøforholdene. Noen eksemplarer
er også hermafroditter (Nehring 2011).
Formerings- og spredningspotensialet er stort, og tetthetene av stillehavsøsters kan være så store at
det dannes rev. Dette gjør stillehavsøstersen til en invasiv ingeniørart. Det vil si at den er en
«økosystemforandrer» som kan endre og opprettholde et økosystem til egen fordel, noe som utgjør en
risiko både for økosystemet stillehavsøstersen inntar / fortrenger og artene knyttet til økosystemet.
Stillehavsøstersen er en robust og tilpasningsdyktig art som tåler store variasjoner i vanntemperatur,
salinitet osv.
Oppdrett av stillehavsøsters er en av verdens største sjømatnæringer.
Stillehavsøsters ble importert til Norge for oppdrett i 1979, og forvillet allerede året etter.
Utenfor det naturlige utbredelsesområdet klassifiseres stillehavsøstersen som en fremmed art. I Norge
utgjør den svært høy økologisk risiko.
Stillehavsøsters vokser fort (opptil 7-8 cm første år), blir stor (>30 cm), tallrik (>1 000 individer/m2) og
gammel (>20 år). I kampen om plass og næring kan den fortrenge stedegne arter som for eksempel
blåskjell, og utgjøre en risiko for artene som beiter på disse (bla. ærfugl).
De 11 konsesjonene for oppdrett av stillehavsøsters i Norge ble inndratt i 2010 (Fagrunnlag
stillehavsøsters; Bodvin, Rinde og Mortensen 2014).
Stillehavsøstersen kan oppkonsentrere bakterier, virus, algetoksiner og miljøgifter gjennom sitt
næringsopptak. Dette medfører at stillehavsøstersen må gå i rensebad med sirkulerende, sterilt vann
uten næring i flere uker før de er trygge som mat for mennesker.
Stillehavsøstersen er vektor for sykdom og parasitter.
Blåskjellvarselet gjelder ikke stillehavsøsters.
Den stedegne østersarten flatøsters (Ostrea edulis) har vært en viktig fødevare i Norge i over 1 000 år.
Denne er nå truet av stillehavsøstersen.

