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Danmark er et af de lande i Eu-
ropa som har den største produk-
tion og eksport af blåmuslinger.
Det enestående ved denne produk-
tion er at den sker ved udnyttelse
af de naturlige bestande, i modsæt-
ning til de fleste andre lande hvor
produktionen sker ved akvakultur,
det vil sige dyrene dyrkes på net el-
ler reb som hænger ned i vandsøj-
len fra nogle store flydepontoner.
Høsten af blåmuslinger sker i
Limfjorden, i Vadehavet, og nogle
af de østjyske fjorde. Den danske
produktion ligger på ca. 100.000
tons om året.

Der findes desuden en mindre ud-
nyttelse af de naturligt forekom-
mende europæiske flade østers i
den vestlige del af Limfjorden.
Denne høst er dog indtil videre
kun af mindre omfang idet der år-
ligt fanges ca. 200.000 stk, mens
det årlige danske forbrug af østers
ligger på ca. 2 mill. stk. Men i be-
gyndelsen af 1990’erne begyndte
man at fange flere og flere østers

som bifangst i forbindelse med
muslingefiskeriet i Limfjorden. Det
bevirkede at forskellige erhvervs-
interesser begyndte at overveje mu-
lighederne for at etablere østersop-
dræt i Limfjorden. Det skyldes især
at den flade østers har stor markeds-
værdi, samt muligheder for eksport
især til det franske marked. Endvi-
dere var man også interesseret i at
have mulighed for at eksportere
østersyngel til videre opdræt.

Sygdomskontrol
I EU er der udarbejdet en liste
over smitsomme sygdomme der
kan ramme fisk og skaldyr. Det
drejer sig primært om sygdomme
hos fisk, men der er nævnt to syg-
domme som kan ramme østers.
Det drejer sig om bonamiosis for-
årsaget af parasitten Bonamia ostreae
og marteiliosis som skyldes parasit-
ten Marteilia refringens. Det drejer
sig udelukkende om sygdomme
som rammer muslingerne – det er
ikke sygdomme der kan overføres
til mennesker.

Stig Mellergaard
Danmarks 
Fiskeriundersøgelser,
Afdeling for Havøkologi
og Akvakultur

Sygdomme hos østers

Det danske klima må ofte høre for lidt af hvert. Men måske kan
vi takke det kølige vejr for at Danmark kan producere den efter-
tragtede europæiske østers uden at blive plaget af de østerssyg-
domme som sydligere lande må trækkes med. To parasitter som
har gjort det umuligt for mange af de europæiske lande syd for
os at opdrætte østers, kan tilsyneladende ikke overleve de isvintre
som Danmark ind i mellem oplever. Måske står Limfjorden derfor
på kanten til at få en stor og blomstrende østersindustri.



Bonamia og Marteilia registeres
fordi sygdommen er dødelig for
den europæiske flade østers (Ostrea
edulis), og den har umuliggjort pro-
duktion i mange lande med inten-
siv østersavl.

Da tankerne om at lave en egentlig
produktion af østers i Danmark kom
på banen, var det derfor vigtigt – før
man startede op – at få undersøgt
om disse sygdomme var til stede i
Limfjorden. Danmarks Fiskeri-
undersøgelser blev derfor i efteråret
1996 bedt om at foretage en under-
søgelse af om parasitterne Bonamia
ostrea og Marteilia refringens fand-
tes i østers fra området.Var det til-
fældet, kunne man glemme alt om
østersproduktion og -eksport.

Nationalt 
referencelaboratorium
Ifølge gældende EU-regler skal alle
lande have et nationalt reference-
laboratorium for sygdomme hos
såkaldte to-skallede bløddyr, det
vil sige muslinger og herunder øs-
ters. Et nationalt referencelabora-
torium er et laboratorium som på
grund af sin faglige ekspertise er ud-
peget til at være national autoritet
på området og stå for påvisningen
af sygdomme hos disse organismer.

Laboratoriet skal være ansvarlig for
at tilrettelægge et officielt overvåg-
ningsprogram af sundhedstilstan-
den i vore muslingebestande, med

hovedvægten lagt på østers. Denne
overvågning skal blandt andet sikre
at der i forbindelse med handel med
muslinger mellem landene ikke
samtidig importeres sygdomme
som kan få alvorlige konsekvenser
for disses muslingeproduktion.

Danmarks Fiskeriundersøgelser
besluttede at fortsætte de undersø-
gelser af sundhedstilstanden i
Limfjordens østersbestand som var
indledt i 1996. Den viden og eks-
pertise som vi opnåede, resulterede
i at Fødevaredirektoratet i efteråret
2000 udnævnte Fiskepatologisk
Laboratorium ved Danmarks Fiske-
riundersøgelser til nationalt refe-
rencelaboratorium.

Overvågningsprogram
Hvis man i forbindelse med oven-
nævnte overvågningsprogram ikke
har fundet parasitterne Bonamia
eller Marteilia i de undersøgte øs-
ters fra et velafgrænset område, for
eksempel Limfjorden, ved to årlige
undersøgelser i en to-årig periode,
kan man få området erklæret for
sygdomsfri zone med hensyn til de
to parasitter. Det betyder at man
kun må importere østers til områ-
det som stammer fra et tilsvarende
sygdomsfrit område. Det er den
eneste måde man kan sikre sig mod
indførsel af specifikke sygdomme
uden at overtræde EU-reglerne om
fri bevægelighed af varer mellem
medlemslandene.
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Sygdomsundersøgelse hos østers
er en tidskrævende affære. Østers
der skal undersøges for sygdomme,
bliver indsamlet enten i naturen el-
ler fra opdrætsanlæg. I laboratoriet
åbnes de, og der udtages et lille
stykke væv som blandt andet inde-
holder de forskellige dele af mave-
tarmsystemet, til mikroskopisk
undersøgelse. Hvert vævsstykke
skæres med et specielt apparat ud
i tynde skiver (4 µm = 4 tusinde-
dele af en millimeter), og snittene
lægges på et stykke glas og farves

hvorefter de undersøges under
mikroskop.

Bonamia og Marteilia
Marteilia blev observeret første
gang i forbindelse med massedøds-
fald blandt opdrættede flade østers
i en bugt ved navn Aber Wrach i det
nordvestlige Bretagne i Frankrig i
1967. Marteilia var ikke tidligere
kendt, og man har ingen umiddel-
bar forklaring på hvorfor sygdom-
men netop opstod i dette område.
Da man efter et års tid fandt sam-
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Bonamia ostreae er en encellet parasit, som tilhører gruppen
Ascetospora. Man kender ikke dens livscyklus og ved derfor
ikke hvordan østers bliver smittet. Parasitten menes at inficere
østers i løbet af foråret eller tidligt på sommeren idet man ser
sygdomsudbrud med stor dødelighed i juli-august. De synlige
tegn på et Bonamia-angreb er at man ser små huller i gællerne
samtidig med at man observerer en dødelighed på 70-90%.
Parasitterne er kun synlige ved undersøgelse af vævssnit under
mikroskop idet de kun er 1-2 tusindedele millimeter i diameter.
De angriber østersens blodceller, de såkaldte hæmocytter, og
opformerer sig inden i dem. I forbindelse med sygdomsforløbet
forekommer der store ansamlinger af hæmocytter, og inden i
hver enkelt af dem kan man se adskillige parasitter (Figur 1).

Marteilia refringens tilhører ligesom Bonamia-gruppen Asceto-
spora. Her kender man en del af dens livscyklus som foregår i
østersens fordøjelsessystem. Parasitudviklingen starter øjen-
synlig i gællerne og maven og spreder sig videre gennem for-
døjelsessystemet. Infektionen menes at ‘overvintre’ i den for-
reste del af tarmsystemet, og i foråret og forsommeren sker en
opformering og udvikling af parasitter som ender med en mas-
siv udskillelse af sporer via tarmen. Hvordan den videre smitte
sker kendes ikke, men der ses store sygdomsudbrud og døds-
fald i august og september. Infektion med Marteilia efterlader
sig ingen synlige spor på de smittede østers, men forårsager
alligevel markante dødsfald på op til 80-90% af bestanden.
Marteilia er også kun synlige ved mikroskopi. De findes som
nogle ansamlinger af sporer i fordøjelsessystemets slimhinde
som når en størrelse på 10-30 tusindedele millimeter (Figur 2).



menhængen mellem parasitten og
de store dødsfald, var der allerede
sket en spredning af sygdommen
idet østers fra Aber Wrach i den mel-

lemliggende periode var blevet ud-
sat i de øvrige store franske østers-
produktionsområder i Bretagne og
længere sydpå i Marennes. Endvi-

Figur 1.
Bonamia ostrea
inden i østersens
blodceller, de så-
kaldte hæmocytter.
Pilene angiver
nogle af ansamlin-
gerne af parasitter
som ligger inden i
cellerne. Parasit-
ternes størrelse er
1-3/1000 mm.
Den lille målepind
er 2/100 mm.

Figur 2.
Marteilia refringens
i en fordøjelseskir-
tel. Pilene angiver
parasitternes pla-
cering. Parasitter-
nes størrelse er
1-2/100 mm. Den
lille målepind er
2/100 mm.
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dere var der også sket en eksport af
østers til Galicien i Spanien. Martei-
lia findes nu i næsten alle områder
med østersproduktion i Frankrig
og Spanien langs Kanal- og Atlan-
terhavskysten såvel som Middel-
havskysten (Figur 3).

Bonamia blev observeret nogle få
år senere i sommeren 1979 ved Île
Tudy på Bretagnes sydkyst ligeledes
i forbindelse med store dødsfald i
bestanden af flade østers, og i løbet
af efteråret 1979 bredte sygdom-
men sig til det meste af Bretagnes
nordkyst.

De seneste års undersøgelser tyder
på at Bonamia blev indført til Frank-
rig med nogle østers fra den Nord-

amerikanske østkyst. Sygdommen
findes i nogle få områder langs
USA’s Stillehavs- og Atlanterhavs-
kyst. Det specielle er at sygdom-
men her findes i en balance med
østersbestandene og således ikke er
årsag til store dødsfald, men da den
blev indført til den europæiske be-
stand, som aldrig før havde mødt
smitstoffet, spredtes sygdommen
med lynets hast.

Spredning af denne sygdom skete
også meget hurtigt i forbindelse
med transporter såvel inden for som
uden for Frankrigs grænser. Frank-
rig var i slutningen af 1970’erne og
begyndelsen af 1980’erne et af de
førende lande hvad angik eksport
af østersyngel til videre opdræt.
Det bevirkede at sygdommen hur-
tigt blev spredt til Spanien, Portu-
gal, Belgien, Holland og Irland
(Figur 4). England har også fået
Bonamia i nogle af deres østersop-
drætsområder, men stærk kontrol
af transport af østers imellem de
forskellige opdrætsområder har be-
grænset sygdommens udbredelse.

Officielt findes ingen umiddelbar
forklaring på hvordan sygdommen
blev indført til England, men blandt
folk der arbejder inden for østers-
industrien, formoder man at den
er kommet fra Holland. Det menes
at være sket ved at en engelsk østers-
avler havde lavet en aftale om salg
af østersyngel til en hollandsk op-
drætter. Englænderen kom over
med sine østers på en lastbil, men
det viste sig at han ikke kunne
komme overens med sin holland-
ske kollega om prisen, og han ville
derfor tage hjem igen med sin last.
Det var imidlertid blevet sent, og
da det var temmelig lunt i vejret fik
han lov til at sætte sine østers ned i

Figur 3.
Geografisk udbre-
delse af Marteilia
refringens hos flade
østers i Europa.
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den hollandske kollegas østersbas-
siner. Dette faldt uheldigvis sam-
men med det tidspunkt da hollæn-
derne fik Bonamia, og det viste sig
senere at den hollandske opdræt-
ters østers havde været smittet med
sygdommen. Kort efter at den en-
gelske opdrætter var vendt hjem og
havde sat sine østers ud, udbrød
der også sygdom i hans østers.
Dette er et eksempel på hvordan
sygdomme i østers hurtigt kan spre-
des ved tilfældigheder.

Alle de steder hvor Bonamia og
Marteilia er blevet indført, har det
umuliggjort produktion af den
flade østers, som er den oprinde-
lige europæiske østers. I stedet
måtte man gå over til at producere

en østerstype (Crassostrea gigas) fra
Stillehavet som er modstandsdyg-
tig over for sygdommene. Derfor
består hovedparten af den franske
østersproduktion i dag af stillehavs-
østers, som dog opnår langt lavere
priser end den flade østers.

Bonamias indførsel 
til Limfjorden
Der findes dog et enkelt sted hvor
indførsel af Bonamia ikke har haft
katastrofale følger, nemlig i Lim-
fjorden. Da den naturlige østers-
bestand i Limfjorden ikke var til-
strækkelig produktiv til at opfylde
efterspørgslen, blev der igennem
1960’erne og -70’erne importeret
store mængder franske østers som
blev lagt ud på banker i det tidlige
forår og høstet senere på året.
I 1980 blev der importeret en stor
mængde østers fra Nordfrankrig
som blev lagt ud i den vestlige del
af Limfjorden.

I efteråret 1980 blev der i Køben-
havn afholdt en europæisk konfe-
rence om sygdomme hos fisk og
skaldyr, og i den anledning blev
der lavet en session hvor man skulle
se på østers, og man skaffede nogle
østers fra Limfjorden. Prøven inde-
holdt tilfældigvis nogle af de franske
østers, og mange af de forsamlede
specialister i skaldyrssygdomme
gjorde store øjne da de så at de
‘danske’ østers havde Bonamia.
Limfjordsøsters Kompagniet, som
på det tidspunkt havde monopol
på at producere østers i Danmark,
forsøgte at reducere skaderne ved
at opfiske så mange af de franske
østers som muligt, og en del af de
opfiskede østers blev lagt ind i et
bassinanlæg ved Agger. Her viste
det sig at sygdommen vedblev at
florere i de franske østers, men den

Figur 4.
Geografisk udbre-
delse af Bonamia
ostreae hos flade
østers i Europa.
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smittede dog ikke til østers af an-
den oprindelse som blev holdt i
samme anlæg.

Da der på det tidspunkt ikke var
etableret nogen sygdomsovervåg-
ning af østers, blev der ikke fore-
taget undersøgelse af de mulige
konsekvenser af introduktionen af
Bonamia for Limfjordens østers-
bestand.To år senere blev det også
uaktuelt idet østersproduktionen
faldt og Limfjordsøsters Kompag-
niet opgav al østersproduktion i
1982.Vi kender ikke årsagen til
faldet, men der kan være tale om
klimatiske forhold eller sygdom.

Resultaterne af 
sygdomsovervågningen 
fra 1996 og frem
Som beskrevet i begyndelsen af ar-
tiklen, kom der imidlertid igen er-
hvervsinteresse for østers i begyn-
delsen af 1990’erne, og det har
medført at DFU fra og med 1996
har foretaget undersøgelser af
sundhedstilstanden i Limfjordens
østersbestand.

Der blev undersøgt østers fra den
vestlige del af Limfjorden blandt

andet fra området hvor de Bona-
mia-befængte østers i sin tid havde
været udlagt. De indfangede østers
fra dette område var meget store –
12-15 cm i diameter – med en an-
slået alder på 10-15 år.Ved under-
søgelsen blev der ikke påvist Bona-
mia i nogen af prøverne. For at følge
op på denne undersøgelse fortsatte
undersøgelserne i de efterfølgende
år med to årlige prøvetagninger, tid-
lig sommer og efterår, hvilket skulle
øge muligheden for at påvise para-
sitterne hvis de er til stede. Men
indtil videre er de ikke blevet påvist.

Da Bonamia ikke er blevet fundet i
disse undersøgelser, er man nu ved
at etablere et konsortium bestående
af Foreningen Muslingeerhvervet
og de lokale amts-kommunale
myndigheder langs Limfjorden.
Konsortiet skal arbejde for at få
øget produktionen af østers betrag-
teligt ved at dyrke dem under akva-
kulturforhold. Endvidere har man
et ønske om at producere yngel til
videre opdræt andre steder i landet
samt til eksport. For at det kan
lade sig gøre at eksportere østers-
yngel og samtidig få en god pris for
den, er det nødvendigt at området
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har status som sygdomsfrit for Bo-
namia og Marteilia. Det bliver nu
løbende undersøgt og dokumente-
ret at området er sygdomsfrit ved
at der etableres et officielt overvåg-
ningsprogram for de to frygtede
østerssygdomme i Limfjorden.

En verdenssensation
Bonamias forsvinden har vakt stor
interesse i alle lande med intensiv
østersproduktion idet det er første
gang at Bonamia har været indført
til et område og forsvundet igen.
Spekulationerne har derfor gået på
om de danske østers er modstands-
dygtige overfor parasitten, eller om
der måske er biologiske forhold der
kan gøre sig gældende, som for eks-
empel at der mangler nogle mellem-
værter for at smitten kan spredes,
eller om det kunne være klimatiske
forhold som slog parasitterne ud.

I løbet af 2001 vil der ved EU’s
Referencelaboratorium for Skal-
dyrssygdomme i Frankrig blive
foretaget en undersøgelse af om
danske østers er modstandsdygtige
overfor Bonamia. Om parasitten
mangler en mellemvært vil man
dog ikke umiddelbart kunne un-

dersøge, da vi endnu ikke kender
sygdommens udviklingscyklus.

Men noget tyder også på at det
måske er de klimatiske forhold der
har æren for at parasitterne ikke
kan trives i Limfjorden.
Hollandske undersøgelser har an-
tydet at sygdomsspredningen er
mindre intens efter år med lave
vintertemperaturer.Vi havde i mid-
ten af 1980’erne to isvintre hvor
hele Limfjorden var frosset til. I
vinteren 1984-85 var vandtempe-
raturen 0°C eller lige under i syv
uger, og i den efterfølgende vinter
påvistes sådanne lave temperaturer
i ti uger. Ingen andre af de steder
hvor Bonamia er udbredt, oplever
man så lave vandtemperaturer, så
det kan ikke udelukkes at det har
været lave vandtemperaturer i rela-
tivt lange perioder som har fået
bugt med Bonamia i Limfjorden.

Dette eksempel på sygdomsbe-
kæmpelse ved hjælp af naturens
kræfter kan forhåbentlig være med
til at sikre at Limfjorden om nogle
år kan få en stor og blomstrende
østersindustri som kan være til
gavn for det lokale fiskerierhverv. �
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