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Ålegrasenger - en rik og 
viktig naturtype 

• Ålegrasengene er svært artsrike og produktive 
systemer  

– 150 arter, noen finnes bare i ålegrasenger 

– høyere primærproduksjon enn åkre på land 

– Oppvekstområde og spisskammers for mange 
dyr, inkludert torsk og ørret 

• Kandidat til utvalgte naturtyper  

• Nedre voksegrense - foreslått som parameter i 
EU’s Vanndirektiv 

 



Betydning som leveområde 

• Mange smådyr 
(snegl og krepsdyr) 

• Pigghuder og 
krabber 

• Fisk (Ørret, horngjel, 
torsk, kutlinger, og 
t.o.m. skater) 
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Foto: Sondre Ski 



Typiske ålegrasarter 

• Ålegrassjørose  

• Ålegrassnegl og amfipoder 
/ tanglopper 
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Bidrar med 
økosystemtjenester 

• Lager leveområder, produserer mat til fisk – som 
høstes kommersielt og av fritidsfiskere 

• Røttene binder bunnsedimentet og hindrer 
kysterosjon  

• Ålegrasplantene motvirker overgjødsling og 
klimagassutslipp - tar næringssalter og CO2 ut av 
vannet 

• Motvirker råtten bunn - bringer oksygen ned i 
sedimentet 
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Ålegrasengers betydning i 
Oslofjorden 

• Vegetasjon – viktig for 
artsmangfold også i sjøen 

• Ålegras – den viktigste 
vegetasjonen i sjø i Oslofjorden – 
finnes kun tareskog i ytre del 

• Viktigste gyteområdet for torsk 
i Skagerrak er i indre Oslofjord 
– øker verdien til 
ålegrasengene her som 
oppvekstområde for 
torskeyngel 

• Det er flere nasjonalt (A) og 
regionalt (B) viktige 
ålegrasenger i Oslofjorden 
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A og B enger i 
Oslofjorden 
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Drammensfjorden: 

Brakkvannsenger med flere 

rødlista plantearter 



Trusler – eutrofiering / 
overgjødsling / overfiske 



Utbygging 



 

Beiting / sykdom 



Hva med stillehavsøsters? 
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En svartelistet art med høy risiko 
for naturmangfoldet 

• «Økosystem ingeniør» - lager 
sitt eget økosystem og endrer det 
naturlige systemet og dets 
funksjoner/tjenester 

• Kan omgjøre badestrender til 
skarpe østersrev, og fortrenge 
stedegne arter som flatøsters og 
blåskjell 

• MEN ettertraktet delikatesse,  
grunnlag for næringsutvikling og 
friluftslivsgleder 



Aktivt introdusert for 
oppdrett 

• På 60-tallet til: 

– Frankrike pga mangel på stedegen østers pga overfiske 
og sykdom 

– Nederland - for oppdrett av ny art 

• Feilaktig antagelse – arten kan ikke spre seg 
naturlig fra anlegg i sjø i Nord-Europa 

• Antatt for kaldt .. 

• Senere (80-tallet) innført også til Danmark, 
Sverige og Norge for oppdrett  
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Rask spredning langs norskekysten 

• Første observasjon 
– 2005, Kragerø 

 

• I dag: spredt langs hele 
Skagerrakkysten 

• Høy tetthet - få steder 
(poller/havbukter ved 
Drøbak, i strømrike sund 
i Vestfold) 
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Fra Artskart/Artsdatabanken  



Egenskaper som forårsaker 
denne raske spredningen 

• Tidlig kjønnsmodne (1 år) 

• De blir gamle (> 20 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 
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Kan strendene våre bli slik i framtida? 

Foto: Senckenberg Research Institute 



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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Simulert spredning av stillehavsøsters over 10 år gitt forventa klima 
i 2021-> og 2071-> 
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1961-perioden ~ lik 2012-utbredelsen 

2021-, mildere vintre slår inn, liten 

effekt av varmere somre 

2071-, både mildere vintre og 

varmere somre får effekt 



Mulige kontrollerende, 
dempende faktorer 

• Bratt fjell / løst mudder – mindre egnet habitat 

• Konkurranse med andre arter, både planter og dyr – 
unngå/redusere etablering 

• Predatorer/rovdyr - sjøstjerner, krabber, snegl, fugl 
(flere mulige predatorer på små skjell) 

• Sykdommer - høy sommerdødelighet pga virus 
forekommer 

• Kalde vintre – kan slå ut bestander 
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Sårbare arter og leveområder i 
Oslofjorden 

 30% av «blåskjellbanker» og 40% av ålegrasengene i 
Oslofjorden er i områder med høy sannsynlighet for 
stillehavsøsters (utbredelsesmodellering) 

• Den sterkt trua flatøstersen var i klart mindretall i forhold til 
stillehavsøsters på alle undersøkte lokaliteter 

 

Blåskjell er yndet substrat for stillehavsøsters.  

Blåskjells saktere vekst og tilpasning til kaldt vann, gjør det sannsynlig at 
den vil tape i konkurranse med stillehavsøsters i et framtidig varmere 
klima. 
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Blant anbefalte tiltak:  

• Iverksette ryddeaksjoner i sårbare 

områder med høy tetthet for å unngå 

revdannelse 

• Identifisere sårbare områder med høy 

risiko vha modellering 

• Genetiske analyser for kildesporing – i 

hvor grad klarer larver fra våre naboland 

å etablere seg på norskekysten? 

Hva kan gjøres for å redusere 
risikoen for skade på biologisk 

mangfold? 



Oppsummering 
• Ålegrasenger – er viktige for biologisk mangfold og 

for fisk i Oslofjorden 

• Stillehavsøsters kan bli en trussel for biologisk 
mangfold og friluftsliv 

• Det er mulig at spredningen foreløpig ikke primært 
skyldes larveflom fra naboland (- effektive 
bekjempingstiltak vanskelige eller umulige) 

• DNA undersøkelser kreves for å fastslå spredningsfaren 
fra nabolandene 

• Det bør snarest settes inn tiltak for å unngå tett 
revdannelse! - Tette forekomster flere steder i Oslofjorden 
allerede. – «Ynglebasseng» i pollene ved Drøbak. 

• Revdannelse innebærer skade på stedegne arter og 
økosystemtjenester.  
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Takk for 
oppmerksomheten! 


