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STILLEHAVSØSTERS
På verdensbasis regnes fremmede arter som en av de største truslene 
mot naturmangfoldet, bare overgått av arealbruksendring som større 
årsak til tap av arter. Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) er en fremmed 
art i Norge, og er i Fremmedartslista 2018 vurdert til å utgjøre en svært 
høy økologisk risiko. Stillehavsøsters regnes som en økosystemingeniør. 
Dette betyr at arten kan skape og opprettholde «nye» habitater på en slik 
måte at den endrer eller ødelegger de opprinnelige (naturlige) habitatene 
og økosystemene. Økte bestander av stillehavsøsters kan medføre 
negative konsekvenser for biologisk mangfold og føre til forringelse eller 
tap av viktige naturverdier, og påvirke bade- og friluftsområder negativt.

Stillehavsøsters ble introdusert til Europa i 1964 av nederlandske 
østersoppdrettere som importerte den fra Britisk Columbia. De 
etablerte populasjonene på norskekysten har sannsynligvis ulikt opphav, 
både via import for bruk i akvakultur og passivt via havstrømmen fra 
andre områder i Europa. Spredning kan også ha skjedd via skipstrafikk.

I norske farvann har vi også en stedegen art – flatøsters (Ostrea 
edulis). Flatøsters og stillehavsøsters er ikke helt ulike, jf. Figur XX 
, men stillehavsøstersen skilles fra den europeiske flatøstersen på 
form og skallstruktur. Mens flatøstersen er rund og ganske flat er 
stillehavsøstersen vanligvis mer langstrakt i formen, med dypere 
underskall og en kraftig, bølget overflate, med grov flakstruktur.

Foto: Soon fridykkerklubb 



Flatøsters til venstre, stillehavsøsters til høyre. Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet

Stillehavsøsters kan feste seg til nesten enhver form for hardt substrat 
som fjell, stein og skjell. Primært finner man den på beskyttede lokaliteter, 
ofte på sand-/mudderbunn, med god vanngjennomstrømning, men da 
festet til en liten stein eller et blåskjell (både levende og tomme skall). 
Når den vokser på fjell er ofte hele den nedre halvdelen murt fast. 

Stillehavsøsters blir kjønnsmodne allerede som ettåringer, og de kan 
bli svært gamle. Det er dokumentert stillehavsøsters på opp mot 30 
år. Gytingen finner sted i juli-august og gyteproduktene slippes fritt 
i vannmassene. Hvert individ kan produsere 50-200 millioner egg. 
Stillehavsøsters har et planktonisk larvestadium som varer tre uker. 
Dette innebærer at larvene kan forflyttes over store områder med 
havstrømmene, og stillehavsøsters har dermed gode muligheter til å spre 
seg videre fra etablerte populasjoner. På denne måten kan et fåtall skjell 
som kanskje har kommet til et område ved en ren tilfeldighet raskt legge 
grunnlag for store populasjoner. Stillehavsøsters vokser ved temperaturer 
på 4-35 °C og er dermed i stand til å leve langs det meste av kysten vår. 
En annen viktig egenskap er at arten er tvekjønnet og kan endre kjønn 
avhengig av miljøforholdene. 

Ved norskekysten er stillehavsøsters funnet fra normal vannstand og ned 
til ca. 4-5 meter under laveste lavvann. Arten kan overleve temperaturer 
fra -22 °C til opp mot 40 °C. Den er robust overfor tørke og kulde, og tåler 
å ligge tørrlagt i flere timer eksponert for sollys. Den tåler også å fryse inn 
i is i perioder på flere uker om vinteren. 

Biologi
Artens enorme reproduksjons- og spredningspotensial tilsier at bestanden 
kan flerdobles på få år. I egenskap av å være en økosystemingeniør 
kan stillehavsøsters forandre de naturlige habitatene fullstendig. Tette 
bestander av stillehavsøsters fører til tap av habitater og stedegne arter. 
Dermed blir det biologiske mangfoldet negativt påvirket av stillehavsøsters. 
Stillehavsøsters er for eksempel i direkte konkurranse med flatøstersen, 
som er vurdert som en nært truet art i Norge i Norsk rødliste for arter 
2015.

Forekomster av ålegraseng kan også påvirkes negativt dersom 
stillehavsøsters blir en dominant art i økosystemet. Ålegras er et viktig 
oppveksthabitat for flere fiskearter. Økt utbredelse av stillehavsøsters kan 
dessuten ha betydning for næringstilgangen til sjøfugl, for eksempel ved at 
forekomster av blåskjell blir fortrengt eller overgrodd av østers-rev. Dette 
kan føre til redusert tilgang på næring for fuglearter som ærfugl, tjeld 
og gråmåke, og dermed desimere bestandene av disse. 30 % av dagens 
blåskjellbanker i Oslofjorden ligger i områder med høy sannsynlighet for 
etablering av stillehavsøsters i årene som kommer.

Konsekvenser



Foto: Soon fridykkerklubb

Stillehavsøsters kan endre bløtbunnsområder til hardbunnområder 
dominert av østersskjell med skarpe kanter.  I andre land, eksempelvis 
Danmark, har arten dannet store rev og ført til omfattende endringer i 
de berørte økosystemene.  Ifølge Havforskningsinstituttet er det i 2015 
observert tendenser til rev-dannelse enkelte steder i Norge og de er 
bekymret for utviklingen. 
Siden stillehavsøsters trives på grunne lokaliteter i kyst- og strandsonen 
finnes den gjerne på badestrender og i rekreasjonsområder. Fordi 
stillehavsøstersskjell er skarpe kan etablering på strender føre til 
at det oppstår kuttskader og sår i forbindelse med bading eller 
andre rekreasjonsaktiviteter. Strandområder med stillehavsøsters 
vil derfor kunne fremstå som mindre attraktive for folk og dermed 
medføre samfunnsøkonomiske kostnader i form av redusert eller tapt 
rekreasjonsverdi.



Stillehavsøsters kan danne tette rev. Foto: Soon fridykkerklubb 

Foto: Soon fridykkerklubb 

Havforskningsinstituttet jobber med kartlegging av 
utbredelsen av stillehavsøsters. Per i dag er en rekke 
forekomster registrert i Vestby kommune, og langs 
norskekysten er det registreringer så langt nord som Møre- 
og Romsdal. 

Kysten i Sør-Norge representerer viktige rekreasjonsområder 
for en stor befolkning og rommer i tillegg store verneverdier. 
Dersom arten får høy utbredelse og forekommer i 
høye tettheter langs kysten i Sør-Norge kan tapet av 
rekreasjonsverdi og verneverdi derfor bli omfattende. 
Høyere sjøtemperatur som følge av klimaendringer vil kunne 
bidra til bedre gyteforhold og redusert vinterdødelighet og 
dermed gi bedre vilkår for reproduksjon.

Utbredelse

Bekjempelse
Artens enorme reproduksjonspotensial tilsier at det ikke er realistisk 
å utrydde stillehavsøsters fullstendig fra norske farvann. Fordi arten 
kan medføre betydelige negative konsekvenser  kan det likevel være 
hensiktsmessig å gjennomføre målrettet innsats for fjerning av 
stillehavsøsters på lokaliteter med høye verne- eller rekreasjonsverdier.
Basert på den kunnskapen man har i dag er manuell fjerning av 
stillehavsøsters det akuttiltaket som fremstår som mest aktuelt 
å gjennomføre på kort sikt. Dette foregår ved at en forekomst av 
stillehavsøsters fjernes ved at skjellene plukkes for hånd. Stillehavsøstersen 
samles så i beholdere på land. Skjellene inneholder kalk (skall) og nitrogen 
(bløtdelen) og kan komposteres eller brukes som jordforbedringsmiddel.  
Plukking er prøvd ut både i Norge og i andre land. Erfaringen fra andre 
land tyder på at man kan oppnå god effekt av plukking dersom innsatsen 
er koordinert og gjentas med jevne mellomrom.



Stillehavsøsters er en attraktiv matressurs, men det er en helserisiko 
forbundet med å spise arten, særlig ubehandlet. De som plukker til 
eget bruk har selv ansvar for å ta nødvendige forholdsregler. Mattilsynet 
anbefaler ikke at man spiser selvplukkede skjell. Fordi skjellene filtrer 
og renser vannmassene kan det oppkonsentreres alger og giftstoffer i 
bløtdelen av østersen. Blåskjellvarselet til Mattilsynet gir ikke tilstrekkelig 
informasjon om hvor det er trygt å plukke østers til eget konsum, og 
det foreligger ikke tilstrekkelig kunnskap og erfaringer som sier noe om 
giftdynamikken (opptak og avgiftning av algegifter) i stillehavsøsters og 
heller ikke noe om miljøgifter og virus. Pr. i dag er det generelt ikke god 
nok kunnskap, nok ressurser, eller et system til å kunne gi kostholdsråd 
slik at publikum kan plukke østers til eget konsum. Mer informasjon om 
dette finnes på http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/er_
det_trygt_aa_spise_stillehavsosters 

Selvplukkede skjell

Materialet i denne brosjyren er basert på Handlingsplan stillehavsøsters, 
en rapport utarbeidet av Miljødirektoratet i 2016.

Videre lesing

Enkelte

En del 

Mye

Kartet viser hvor det er registert stillehavsøsters i Vestby. Data 
er innhentet fra Artsdatabanken og kartlegginger gjort av Soon 
fridykkerklubb
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