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Europæisk østers Stillehavsøsters

1. Lokal østersudnyttelse (før 1587)
2. Kongens østers og markedet (fra 1587) 
3. ‘Uhusholderisk fiskeri & forsøg med kulturøsters 
4. Naturaliserede kulturøsters: en ‘game-changer’ (fra 1987)
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Klide: Söhl, M (1988). Über die nordfriesische Auster,  Nordfriesisches Jahrbuch 24: 261-276 Knud d Store (ca 995-1035)

1. Lokal østersudnyttelse (før 1587)
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Udgravning fra 2007, Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer

Yder- og inderside af venstre skal af Europæisk østers  fra år 500Fyldlag v grubehus ved Darum fra Germansk jernalder 

1. Lokal østersudnyttelse (før 1587)



Vi Frederik d.2  gjøre alle vitterligt, at eftersom vi komme 
udi forfaring, at ud mod Vestersøen udi Riberhuus Lehn 
skulle findes og være fangelige et slags fisk, kaldet 
Osterling, og efterdi vi selv have lyst og behag til samme 
slags fisk,  og have derfor befalet os elskelige Albert Friis vor 
mand, raad og embedsmand på vort slot Riberhuus på vore 
vegne samme slags fisk at skulle lade fange og os tilskikke, 
og på det at der derpå ikke med tiden skulle blive mangel, 
da forbyde vi alle, i hvor de helst er eller være kunne og 
hver besønderligen, nogen Osterling der sammested at 
fange eller fange lade, uden alleneste den, som derpå 
fanger på vore vegne befaling af vore lensmand på 
Riberhuus. Såsnart nogen fordrister sig til herimod at gøre, 
og det samme skjælligen overbevises kan, den da ikke vil 
standse  derfor til rette, og straffes som vedbør. Herefter 
hver vil vide at rette, og for skade at tage vare . 

Actum Skanderborg 4 Februar 1587 

2. Kongens østers og markedet (fra 1587) 

Frederik d 2. (1534-1588)
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2. Kongens østers og markedet (fra 1587) 



Katharina d 2. regerede fra 1762 - 1796

FLENSBORGØSTERS ´til Sct Petersborg
• Til Katharina d 2.’s  fødselsdag  (2 maj 1764) indgik en ordre på 50-60 

tønder østers som en gave fra Caspar von Saldern. 
• Blev bragt fra Højer til Flensborg og herfra sejlet til Sct Petersborg

Østershus v Kiers Gaard, Højer

2. Kongens østers og markedet (fra 1587) 



3. ‘Uhusholderisk’ fiskeri & forsøg med kulturøsters 
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Opvækstkultur af Stillehavsøsters, Sild Fritsvømmende østerslarver

3. ‘Uhusholderisk’ fiskeri & forsøg med kulturøsters 
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Østersrev

4. Naturaliserede kulturøsters: det nye Vadehav 
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To nye klippekrabbearter på østersrev i Vadehavet

Østersrev v Vester Vedsted 30-08-18

Stribet klippekrabbe Pensel klippekrabbe

4. Naturaliserede kulturøsters: det nye Vadehav 



Effekter af Stillehavsøsters

Positive (?)
• Øger biodiversitet (mange ny arter)
• Beskytter mod erosion
• Oplagring af kulstof 

Negative
• Ændrer bundforhold (blødbund til hårdbund; sedimentation)
• Reducerer blåmuslingebanker
• Reducerer fødegrundlag for konkurrenter
• Mindsker føde (mængde & tilgængelighed) for fugle
• Kontrol af planteplankton (effekt på fødekæder i vandet)

4. Naturaliserede kulturøsters: det nye Vadehav 

Liv på østersrevet



….men husk lige NORO virus

Samlerkulturens genkomst – ’if you can’t beat ’em eat ’em’ 
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