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Japan

Stillahavsostron (Magallana/Crassostrea gigas) – en av världens mest spridda invasiva arter
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Nehls and Büttger 2007. Spread of the Pacific Oyster Crassostrea gigas 
in the Wadden Sea. Causes and consequences of a successful invasion.
Faust et al. 2017. Origin and route of establishment of the invasive
Pacific oyster (Crassostrea gigas) in Scandinavia. Marine Ecology
Progress Series, 575: 95-105.

● Europa på -60 talet

● Sverige 2006
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Ursprung

Laugen et al. 2015. The Pacific Oyster (Crassostrea gigas) invasion in Scandinavian coastal waters: impact on local ecosystem
services. In: Canning-Clode J (ed) Biological Invasions in Changing Ecosystems, 1st edn. pp 230–252.
Faust et al. 2017. Origin and route of establishment of the invasive Pacific oyster (Crassostrea gigas) in Scandinavia. Marine 
Ecology Progress Series, 575: 95-105.
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Utbredning 2007
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2018

Ostron funna

Ostron inte funna
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Abiotiska förhållanden
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Varken vinterförhållanden eller 
sommardödlighet (herpesvirus) kan 
begränsa artens utbredning
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Abiotiska förhållanden
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Varken vinterförhållanden eller 
sommardödlighet (herpesvirus) kan 
begränsa artens utbredning

Rekrytering på årsbasis

→ Arten är här för att stanna
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Ekologiska effekter: förändring av miljöer
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Ekologiska effekter: interaktioner med andra arter

Ökar biodiversitet

Norling et al. 2015. Effects of live and post-mortem shell structures of 
invasive Pacific oysters and native blue mussels on macrofauna and fish. 
Marine Ecology Progress Series, 518: 123–138.
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Ny bytesart

Ekologiska effekter: interaktioner med andra arter
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Ekologiska effekter: interaktioner med andra arter

Reise et al. (2017) Invading oysters and native mussels: from hostile takeover to compatible bedfellows. 
Ecosphere 8(9):e01949

Blåmusslor
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Ekologiska effekter: interaktioner med andra arter
Platta ostron (Ostrea edulis)?

● 2013: 10 lokaler av 37 utan Stillahavostron

● 2018: 1 lokal av 37 utan Stillahavostron

● Ingen effekt på mängden OE
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Ekologiska effekter
Vektor för andra invasiva arter?

● Polydora websteri (mud blister worm) –
Oktober 2020
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Ekologiska effekter
Minskade övergödningseffekter 
och bättre vattenkvalitet

Ford H. 2011. The effects of shellfish aquaculture on chlorophyll-a in the North East Pacific Ocean. 
School of Environmental Studies, University of Victoria. Pp 78.
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Övriga effekter
Igenväxning av grunda sund
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Övriga effekter
Igenväxning av grunda sund

Skyddar stränder mot erosion
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2015

740 930m-² m-²300 805
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Övriga effekter
Igenväxning av grunda sund

Skyddar stränder mot erosion

Skärsår vid badstränder
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Övriga effekter
Igenväxning av grunda sund

Skärsår vid badstränder

Skyddar stränder mot erosion

Påväxtorganism

Kommersiellt viktig art
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DynamO

Komplexa frågor och behov 
av holistiskt perspektiv
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Dynamisk förvaltning 
av stillahavsostron
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Mål

Att utreda hur miljömässiga och socioekonomiska perspektiv för invasiva
arter med ett kommersiellt värde kan integreras i förvaltning av dessa arter 

så att negativ påverkan minimeras och positiva effekter nyttjas.
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Förvaltningsalternativ?

Geburzi and Mccarthy. 2018. How Do They Do It? – Understanding the Success of Marine Invasive Species. Proceedings of the 2017 conference for YOUng MARine
RESearchers in Kiel, Germany.
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Ostron funna

Ostron inte funnaDYNAMO

Hindra vidare spridning AP2

Begränsa utbredning AP3

Minska förekommande populationer AP4
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Dynamisk förvaltning 
av Stillahavsostron i 

Sverige

WP1. Förvaltningsmodell och projektledning (IVL)

WP2. Adaption och 
spridning till Östersjön 

(GU)

WP3. Utbredning, 
populationstäheter och 
metoder i områden med 

låga tätheter (UiA)

WP4. Förvaltningsmetoder 
i områden med höga 

tätheter (IVL)

1.1 Modellutveckling (zonering och 
komponenter)

1.2 Integrering av data from WP2-4 1.3 Kostnads-nytto analys

2.1 Adaptionspotential till 
låga saliniteter

2.2 Spridningspotential

3.1 Utbredning och 
populationsstorlek (SDM)

3.2 Metoder för rensning 
av ostron

4.1 Test av olika metoder

4.2 Alternativ för ostron 
utanför 

produktionsområden
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Förväntade resultat

●En modell för förvaltning av stillahavsostron, stegvis guide från ”vad gör vi 
med ostronen på den här lokalen?” till konkreta förvaltningsmetoder.

●Kostnadseffektivitet av olika åtgärder

●Användbar för andra arter

●Nytt synsätt: från svart/vitt till mer holistisk och nyanserad bild bättre 
anpassad till samhällets utmaningar

●Bidrag till hållbar utveckling i ett samhälle baserat på cirkulära processer

DYNAMO
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