
NYHETER GRANHOLMEN GRANHOLMEN CAMPING SANDEFJORDSFJORDEN STILLEHAVS0STERS 

Adele (7) og Ludvig (10) gjorde Granholmen tryggere 

DUGNAd: L0rdag arrangerte Store Bergan Nc:ermilj0utvalg dugnad for a plukke stillehavs0sters pâ Granholmen. Ludvig (10) og 

Adele (7) var ivrige plukkere, og samlet tre b0tter pâ kort tid. Foto: Paal Even Nygaard 

Av Paal Even Nygaard 

09. juni 2019, kl. 16:33 v

De har invadert kysten og badestrender, de kan kutte til blods, og de 

fortrenger andre arter. Na har Adele (7) og Ludvig (10) gjort Granholmen 

tryggere som badeplass. 

DEL 



- Lillebroren min skar seg i fjor, men jeg bruker badesko, sier Adele.

Hun viser fram b0tter med stillehavs0sters som hun har plukket pa under en time. For ikke a kutte seg pa de 

knivskarpe kantene har hun bru kt hansker. Det brukte ogsa Ludvig (10) og aile de andre frivillige som deltok pa 

dugnad pa Granholmen l0rdag. 

LES OGSA: Milla (9)_plukket en hel trillebar med stillehavs0sters 

De fleste plukket pâ grunt vann rundt hele holmen. Fire dykkere fra Sandefjord dykkerklubb tok seg av de 

dypere omrâdene utenfor. Etterhvert ble det anselige mengder pâ oppsamlingsplassen. 

- Jeg ville gj0re en innsats for lokalmilj0et. Stillehavs0stersen er et problem pa mange omrader. Den begrenser

allmennhetens tilgjengelighet til badestrendene og den fortrenger andre arter, sier en av de frivillige, Erik Syse

R0yeng (41 ).

LES OGSA: Aase Lise R0d (86) har knertet 800 stillehavs0sters 

Fantbevis 

Akkurat det siste skulle Dag-Roal Wisleff, fagansvarlig i Oslofjorden friluftsrâd, snart fâ flere bevis pâ. Bâde 

plukkerne pâ strendene, og ikke minst dykkerne, fant stillehavsesters som hadde satt seg fast pâ den 

vanlige, men likevel redlistede, flatestersen. Noen av inntrengerne var fortsatt mindre enn den stedlige 

estersen, andre var vesentlig sterre. 

- Stillehavs0stersen kan vokse fem centimeter i aret, sier Wisl0ff.

STILLEHAVS0STERS 

• Stillehavs0sters ble tatt med til Europa av 0stersoppdrettere pa 1960-tallet. De sendere arene har den

spredt seg i massive rev enkelte steder i Europa.

• Ble forste gang registrert i Norge pa begynnelsen 2000-tallet. Siden den gang ha arten hatt en eksplosiv

utvikling i s0r-Norge og kysten av Skagerak i Danmark og Sverige.

• Hvert skjell kan produsere flere millioner egg som potensielt kan bli til nye individ.

• 0stersen kan danne rev som dekker bunnen fullstendig. Siden den trives best pa grunnere vann enn 1,5

meter og har sylskarpe kanter, er den en fare for badende.

• Matilsynet anbefaler ikke a spise selvplukkede stillehavs0sters, fordi de kan inneholde algegifter,

milj0gifter eller virus.

• Les mer pa matportalen.no og osterdugnaden.no



Med en mastergrad i 0kologi og naturforvaltning som bakgrunn ble han nylig ansatt for nettopp a bekjempe 

stillehavs0stersen. Oppgaven blir ikke lett. Hvert skjell kan produsere flere millioner egg som potensielt kan bli til 

nye individer. Na skal han bygge opp kompetanse rundt bekjempelse, identifisere og kartfeste n0kkellokaliteter, og 

skaffe erfaring og kunnskap om ryddemetoder. 

LES OGSA: - Sist Jeg badet kuttet j�g meg i foten og begynte a bl0 

Oppgaven betyr ogsa a organisere ryddeaksjoner, ikke minst av frivillige, og spre informasjon om 0stersen og 

rydding. 

LES OGSA: Disse artene kan P-a kort tid encire Vestfold-naturen 

Hjelper andre 

1 forrige uke ble den store estersdugnaden lansert. Dugnaden er et samarbeid mellom Oslofjorden 

friluftsrâd, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Vestfold og fylkeskommune. Med Granholmen som et 

svaert mye brukt omrâde kastet Store Bergan Naermiljeutvalg seg pâ dugnaden lerdag. 

- Det myldrer av badende her hver sommer, og det har vcert bade barn og voksne som har skaret seg. Vi 0nsker a

bli kvitt sa mye som mulig f0r badesesongen, sier Lene Bergsvag, én av tre i Store Bergan NMU som organiserte

dugnaden.

- Og vi hjelper gjerne andre NMU-utvalg til â organisere liknende dugnader, basert pâ den erfaringen vi fâr

her i dag, sier Linn Cathrine Odberg.

1 tillegg til dykkerklubben fikk de l0rdag med seg Sandefjord Turistforening og R0de Kors-baten. De stilte med 

kanoer og kajakker. Pa grunn av mye regn, og derfor ikke sa mye folk, ble de imidlertid lite brukt - de fleste som 

m0tte opp var dessuten mer interessert i a gj0re en plukkeinnsats, enn a padle. 

Serverte trygt 

Derimot var det mange som fikk smake hvor gode 0sters faktisk er. Store Bergan NMU hadde invitert den kjente TV

kokken Bard Greni, som driver sitt eget firma Urban Foods, til a tilberede og servere stillehavs0sters, med hjelp fra 

Granholmen camping. 

- Vi valgte â kjepe inn friske esters som har gâtt i rensebasseng i tre uker, fordi stillehavsesters kan

inneholde norovirus og algetoksiner, sier Lene Bergsvâg.

- Blaskjellvarselet til Mattilsynet er ikke godt nok, sier Dag-Roal Wisl0ff.

Pâ nettsiden matportalen.no skriver Mattilsynet at det er en viss helserisiko ved â spise selvplukket 

stillehavsesters som ikke er testet for algegifter, bakterier, virus og miljegifter. 




