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Hösten 2007 upptäcktes en helt ny art av ostron på 
svenska västkusten. Känd för att vara en invade-
rande art som världen över lett till allvarliga kon-
sekvenser för den marina miljön, är det japanska 
jätteostronet här för att stanna. 

Det japanska jätteostronet Crassostrea gigas, även kallat stilla-
havsostronet, har sitt ursprung i västra Stilla Havet. Arten in-
troducerades i Europa redan på 1960-talet för odling i bland 
annat Holland och Frankrike. Med sin höga tillväxthastighet 
och tolerans för olika miljöförhållanden och sjukdomar har 
det japanska jätteostronet i många länder ersatt produktionen 
av inhemska ostronarter. I dag odlas Crassostrea gigas världen 
över. Med en årlig produktion på 4,5 miljoner ton har arten 
blivit det vanligaste ostronet på restaurangmenyerna världen 
över. 
 Tidigare antog man att det japanska ostronet inte kunde 
föröka sig naturligt längs den europeiska Nordsjökusten, på 
grund av för låga vattentemperaturer. Detta har dock visat sig 
felaktigt: vilda populationer har etablerat naturliga bestånd i 
grunda havsområden, och på senare år spridit sig norrut från 
franska kusten till både Tyskland och Danmark. 

Täta bestånd längs Bohuskusten
Det första stora fynden av C. gigas i svenska vatten gjordes 
sommaren 2007. En inventering från Strömstad till Öresund 
under hösten samma visade på mycket täta bestånd av japan-
ska ostron, med upp till 400 individer per kvadratmeter i flera 
av Bohuskustens grunda vikar. Glesare bestånd hittades ända 
ner till Falkenberg i Halland. 
 De flesta ostronen var sex till sju centimter stora, vilket ty-
der på att de etablerat sig under sommaren och hösten 2006. 
Även mindre storleksklasser av ostron hittades på många plat-
ser. Av totalt 68 lokaler som undersöktes, hittades japanska 
jätteostron på 37 lokaler. 
 
Arten förekommer generellt främst i tidvattenzonen i kust-
nära områden, gärna i skyddade grunda vikar och sund, där 
larverna sätter sig på hårda strukturer såsom klippor, skalgrus 
och musselbäddar. Ibland kan arten också bilda revliknande 
strukturer genom att sätta sig fast på varandra. Det innebär 
att naturliga bankar inte kan utnyttjas och skördas för kom-
mersiella syften på samma sätt som det inhemska platta ost-
ronet. 

Larverna sprids med strömmarna
Jätteostronets larvstadie pågår i tre till fyra veckor, vilket gör 
att larverna kan transporteras långa sträckor innan de bot-
tenfäller. De japanska ostron som hittats längs den svenska 
västkusten är troligen resultatet av en larvspridning från när-
liggande områden i Danmark där ostronet etablerade sig på 
1990-talet. Genom att använda genetiska metoder hoppas vi 
på sikt kunna ta reda på varifrån ostronen kommer.

Resultatet av ett varmare klimat?
En kombination av flera gynnsamma miljöfaktorer under 
2006-2007, med ovanligt höga vattentemperaturer under 
både sommaren och vintern och ihållande västliga vindar, har 
troligen bidragit till C. gigas etablering på västkusten. Men för 
att etablera permanenta bestånd måste arten har förmåga att 
överleva och reproducera sig i våra vatten. Svenska vattenför-
hållanden skiljer sig delvis från andra kustområden, eftersom 
vi har mycket små tidvattensskillnader, låga vintertemperatu-
rer och låg salthalt på grund av vattenutbytet med Östersjön. 
Det skulle kunna begränsa de japanska ostronens överlevnad 
och den fortsatta utbredning. 

Med sin tolerans för sjukdomar och olika miljöförhållan-
den, kombinerat med en mycket hög tillväxtpotential, har  
C. gigas spridit sig och etablerat sig i alla världsdelar. I exem-
pelvis Nya Zeeland har japanska ostron konkurrerat ut det 
inhemska klippostronet; i Tyskland och Holland har ostronet 
på flera platser ersatt blåmusselbäddar. 

Japanska  
jätteostron  
– främmande nykomling 
i västsvenska vatten

Främmande arter

Jätteostron som hittades längs den svenska västkusten i samband med 
inventeringen hösten 2007. Foto: Anna-Lisa Wrange
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Invaderande arter anses generellt vara ett hot mot inhemska 
arter, och även i Sverige kommer det japanska ostronet sanno-
likt att konkurrera med blåmusslor i grunda vikar. Följderna 
kan bli flera: 
 
• Ostronreven skapar fysiska hinder som kan begränsa vatten-
utbyte och öka sedimentationen, vilket kan få konsekvenser 
för den biologiska mångfalden. 
• Havsfåglar som normalt är beroende av blåmusslor som 
föda kan inte äta av ostronklumparna. 
• Ostronreven riskerar att göra badplatser otillgängliga, vilket 
skulle orsaka problem för turistnäringen. 
• Ostronet skulle kunna bli en ny, allvarlig påväxtorganism på 
marina konstruktioner och båtskrov. 
 
Dessutom finns risken att ostronet bär på nya sjukdomar 
och parasiter, som kan spridas till lokala arter. Paralleller kan 
dras till signalkräftan som tog kräftpesten till Sverige. Hittills 
har inga parasiter hittats i svenska ostron, men vikten av att 
undvika sumpning av importerade ostron från andra områ-
den där parasiten förekommer är stor. 

Inte bara negativa effekter av etableringen
Det finns potentiella positiva effekter av de japanska jätteost-
ronen. De tredimensionella revstrukturerna kan utgöra nya 
habitat och uppväxtområden för ryggradslösa djur och fisk-
yngel, vilket skulle kunna öka den biologiska mångfalden. 
Liksom blåmusslan är ostronet också en mycket effektiv fil-
trerare, och kan bidra till att reducera planktonblomningar 
och övergödningseffekter i kustnära områden. Det japanska 
ostronet är dessutom en kommersiell art, som går att odla på 
ett ekologiskt hållbart sätt. 

Fakta japanska jätteostron

Det japanska jätteostronet har en betydligt högre 
tillväxthastighet än vår inhemska ostronart, och kan nå 
storlekar på uppåt tio centimeter redan under sitt första 
levnadsår. Enskilda exemplar kan bli upp till 30 centimeter 
och 30 år gamla, men ostronens utseende varierar 
beroende på var de växer. 
C. gigas är mycket tolerant och har dokumenterats i 
salthalter mellan 10 och 42 promille och temperaturer 
på mellan 4 och 35 grader. Arten kan reproducera sig 
redan under sitt första levnadsår, men kräver då specifika 
förhållanden med en vattentemperatur mellan 20 och 25 
grader och en salthalt på mellan 20 och 30 promille.
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Främmande arter 

Skallängd hos C. gigas  från fem olika lokaler 
längs den svenska västkusten (totalt 366 ostron)
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Skallängd hos C. gigas funna längs svenska västkusten hösten 2007
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