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Stillehavsøsters – et problem og 
en ressurs 

• En svartelistet og uønsket art 
• «Økosystem ingeniør» - lager 

sitt eget økosystem og endrer 
dermed det naturlige 
økosystemet 

• Men også en ettertraktet 
delikatesse 



Introdusert for oppdrett til over 
70 land 

Eli Rinde 3 Reise m. fl. 2005 

Til Europa:1960-1985 
 
Sterk spredning fra 
oppdrettsanlegg 
 
Første observasjon i 
Norge: 2005 ved 
Kragerø 

Feilaktig antagelse: – 
for kaldt vann i Nord-
Europa for naturlig 
spredning fra anlegg i 
sjø  



Egenskaper som gir høy 
spredningsevne 

• Tidlig kjønnsmodne (1 år) 
• Rask vekst (10 cm på 1 år, dess større – dess 

flere egg) 
• 50-200 mill egg per individ per gyting 
• Lang periode som planktonisk larve – kan slå seg 

ned langt borte fra mor-individet 
• De blir gamle (> 20 år) 
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Kan vi få slike masseforekomster i Norge, gitt 
framtidig varmere klima? 

Foto: Senckenberg Research Institute 



KlimAlien – et SIS prosjekt 

Eli Rinde 6 

Hvordan vil framtidig varmere vann påvirke 
spredningspotensialet til arten i den nordlige delen av 
utbredelsesområdet i Europa? En stillehavsøstersmodul koblet 
til en 3D strømmodell er brukt til å simulere spredning av larver 
og etablering av kolonier i indre Oslofjord, gitt 3 ulike 
klimascenarier.  
 
I hvilken grad har varmere vann ført til større mulighet for 
transport av larver fra danske og svenske populasjoner?  
Simulering av larvespredning fra populasjoner i Danmark og 
Sverige gitt havklima fra 1990- og fram til i dag ved bruk av en 
3D strømmodell.   



Antall varme 
dager per år, ulike 

klimascenarier 
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Gyting krever 
vanntemperatur 
over 18°C i flere 
dager 
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Antall kalde 
vinterdager 

per år 

Kalde vintre, 
som i 2010, kan 
føre til 50-90% 
vinterdødelighet 
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Simuleringer over 10 år gitt forrige 30 års klima (1961-), og de to 
neste 30 års forventa klima (2021-> og 2071->) 
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1961- klima gir utbredelse relativt lik 
dagens utbredelse 

2021-, økt utbredelse i forhold til 
dagens utbredelse, mildere vintre 
slår inn, liten effekt av varmere 
sommere 

2071-, både mildere vintre og varmere 
sommere får effekt 

Rinde m. fl. 2015. VANN. 
Artikkel akseptert av 
Marine & Freshwater 
Research.  
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Spredning av larver fra Sverige og Danmark 

Temperaturforholdene i perioden 
1990-1998 ga ingen spredning til 
norskekysten  

Analyser av temperaturdata fra 
vestkysten av Sverige: 
Jevn temperaturøkning, og 
1.4 grader varmere sjøvann 
om sommeren i 2015 enn i 
1990 

Metodikk:  
7 larver fra 44 utslippspunkter hvert av seks år (1990, 1998, 2002, 2006, 2007, 2010) 
i perioden 1-14 august (308 larver per år) 
 
Temperaturkriterier for larveutvikling og overlevelse: 
225 døgngrader (Syvret et al. 2008) og temperaturen på landingsstedet ≥ 18ºC 
(Mann et al. 1991) 
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Potensialet for larvespredning i varme år 
etter 2000 

«Hot spot»: 
Sandefjord 
og Tjøme 



Antall landa larver  

2002 2006 2007 

2010 



Utbredelse per i dag og 
anbefalte tiltak 
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Fra Artskart/Artsdatabanken  

Faggrunnlag for handlingsplan 
mot Stillehavsøsters (Bodvin m. 
fl. 2015) 
 
Blant anbefalte tiltak:  
• Fjerne østers i sårbare områder 

med høy tetthet 
• Identifisere sårbare områder 
• DNA-analyser for kildesporing 



Oppsummering 
• NIVA har utviklet modeller til å simulere spredning og 

etablering av stillehavsøsterskolonier gitt ulike 
klimascenarier 

• Klimaendringer har ført til rask spredning av 
stillehavsøsters, og framtidig varmere vann vil øke 
spredningsevnen  

• 90-tallet var for kaldt til at svenske og danske larver kunne 
utvikle seg og slå seg ned på norskekysten  

• Høyere sommertemperatur etter årtusenskiftet gir år med 
tilstrekkelig lange, varme periode til larveutvikling og 
nedslag av larver fra våre naboland 
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Medarbeidere:  
NIVA: Torulv Tjomsland, André Staalstrøm, Magdalena Kempa, Dag 
Hjermann, Pia Norling 
Environmental Resources management, USA: Venkat Kolluru 

Takk for 
oppmerksomheten! 
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