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Østers er en eftertragtet spise (Figur 1).
Førende danske restauranter ønsker østers
på menukortet, og i mange sydeuropæiske
lande er østers en integreret del af madkul-
turen. Vores hjemlige østers tilhører arten
europæisk østers (Ostrea edulis). Andre
navne for denne art er fladøsters eller
Limfjordsøsters .

Kultur af europæisk østers er på grund af
sygdom opgivet i størstedelen af Europa
(se FISK&HAV nr. 52 s. 28-35), men
Skandinavien er stadig sygdomsfri og står
derfor med en unik mulighed for at produ-
cere til et stort og hungrende marked.

Set i lyset af de stramme danske miljøkrav
har skaldyrproduktion den store fordel at
der ikke skal tilføres foder udefra.
Skaldyrene lukrerer på den primærproduk-
tion, dvs. algevækst, der findes i vandmas-
serne, og når man høster skaldyrene, fjer-
ner man derfor næringsstoffer (som alger-
ne har optaget) fra vandmiljøet.

Problemet med østers på vore breddegra-
der er at den her nærmer sig sin nordlige

grænse. Østers skal helst opleve tempera-
turer på omkring 20°C for at gyde, og det
sker ikke nødvendigvis hver sommer i vore
farvande. Derudover er der om sommeren
så megen blåmuslingeyngel i vandet at det
ikke er muligt at rekruttere østers til sub-
strater der er lagt eller hængt ud i vandet.

Det er derfor nødvendigt at producere
østers-yngel i kulturer placeret på land.
Herefter kan de små østers overføres til
fjordbaserede produktions-systemer til
videre dyrkning frem til markedsstørrel-
sen.

Et historisk blik på Limfjordens østers
De talrige køkkenmøddinger langs

Limfjordens bredder vidner om et østersfi-
skeri som stammer helt tilbage til stenal-
deren. Dengang var vore vande varmere, og
området hvor Limfjorden ligger i dag, var
snarere et område med talrige øer belig-
gende mellem lavvandede områder. Ved
lavvande var det muligt at vade ud og samle
østers. Den højere vandtemperatur og salt-
holdighed gav østersen bedre vækstbetin-
gelser dengang end den har i fjorden i dag.
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De danske fjorde har ”vand i verdensklasse” til skaldyr. Østers og
blåmuslinger lever af de store mængder alger som gør vandet usigt-
bart om sommeren, og vores strikse lovgivning på miljøområdet har
reduceret niveauet af tungmetaller og giftstoffer til et minimum.
Med fangster på omkring 100.000 tons blåmuslinger og i de senere
år op til 9 millioner stk. østers om året er dansk skaldyrfiskeri allere-
de enestående i nordisk sammenhæng. Men der er et stort potenti-
ale for at øge disse mængder gennem opdræt. Et projekt ved Dansk
Skaldyrcenter forventes at klare de uløste problemer der er med
østersopdræt i Danmark.

Svend Steenfeldt
(sjs@dfu.min.dk)

Danmarks
Fiskeriundersøgelser
Afd. for Havøkologi og
Akvakultur

Danmark har enestående muligheder for
at producere østers
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Med tiden hævede landet sig, og i vikin-
getiden lukkedes den vestlige passage til.
Den manglende indstrømning af salt
havvand resulterede i at fjordens vand
blev næsten ferskt. Dette bevirkede at
østersen ikke kunne overleve i fjorden.
Først 700 år senere, da havet atter i 1825
brød igennem ved Agger Tange, blev det
igen muligt for østersen at etablere sig i
fjorden.

Østers er efterfølgende talrige gange
bragt ind i Limfjorden af mennesker, og
det er sandsynligt at den nuværende
bestand stammer fra sådanne udsætnin-
ger. Allerede i 1830’erne udsatte amtmand
Faye østers i Nissum Bredning. I
1850’erne blev der fundet talrige forekom-
ster af østers i den vestlige Limfjord.
Kongehuset var interesseret i disse østers,
og i 1851 udstedte Kong Frederik II for-

Figur 1
EFTERTRAGTET SPISE
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Den europæiske østers har længe været en eftertragtet spise. I 1851 udstedte Kong Frederik II ligefrem forbud
mod privat østersfiskeri. Østers tilhørte kronen! Efterspørgslen er siden ikke blevet mindre af at parasitten
Bonamia har ramt kultur af østers på sydligere breddegrader. Det danske klima er for hårdt for parasitten, men
også lidt hårdt for østers, som derfor godt kan bruge hjælp. Gennem opdræt og udlægning af yngel vil man kunne
øge mængden af østers i danske fjorde og samtidig bidrage til at rense vandet.
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bud mod privat østersfiskeri. Østers til-
hørte dermed kronen!

Landingerne har varieret gennem tider-
ne. Fra fiskeriets begyndelse i 1850 steg
udbyttet fra ca. 30.000 østers årligt til et
absolut maksimum på 7,5 million stk. i
1872-74. Herefter faldt udbyttet til
omkring 1 million stk., og østersen blev
så fredet i fire år. Fredningen hjalp
bestanden op igen, og der kunne i en kort
periode fiskes 3-5 millioner østers årligt.
Men en ny nedgang førte til en 12-års
fredningsperiode begyndende i 1924.

I denne periode blev nye metoder taget i
brug. Østersyngel købt i Holland og
Frankrig blev udlagt på banker i fjorden
efterfulgt af et systematisk fiskeri. På
denne måde kunne en produktion på 3-4
millioner østers høstes hvert år fra ban-
kerne. Der var med andre ord tale om
kultur af østers.

Der blev efter en årrække knaphed på
yngel sydfra, og driftsformen gled efter
fredningens slutning i 1937 gradvis over
i et fiskeri på vilde østers uden for kul-
turbankerne. Under krigen gik fiskeriet
helt i stå, og det har efterfølgende aldrig
nået samme volumen som i de første
100 år.

I nyere tid landes der stadig østers fra
Limfjorden. I perioden fra 1970 og til
2000 er der årligt landet mellem
200.000 og 500.000 østers. Fiskeri
efter østers blev drevet af Limfjords-
kompagniet, men svigtende landinger
førte til at Limfjordskompagniet i 1983
afgav koncessionen.

Fiskeriet foregår i dag ved hjælp af mus-
lingeskrabere og er en bi-indtægt for de

muslingefiskere der har licens til et
sådant fiskeri. Der har de senere år været
en betydelig stigning i fiskeriet som top-
pede i 2003 med 872 tons landede østers
svarende til omkring 9 millioner stk.

International udnyttelse af europæisk
østers

FAO opgiver at opdræt af bløddyr
(muslinger, snegle og blæksprutter) i
1996 udgjorde 45 % af den samlede
europæiske akvakulturproduktion. Langt
hovedparten af denne produktion består
af østers og blåmuslinger. Disse udgør
altså en betydelig ressource på europæisk
plan. Den europæiske østers er dog ikke
dominerende i denne industri.

Dyrkningen af europæisk østers har helt
været domineret af Frankrig, som i 1970
producerede 19.100 tons af de samlede
europæiske 21.600 tons. Den franske og
dermed den europæiske produktion faldt
dog drastisk op gennem 1970’erne. I dag
udgør Spaniens 2.500 tons omtrent
halvdelen af den europæiske produktion
af europæisk østers. Til gengæld produ-
ceres der omkring 150.000 tons stille-
havsøsters i Europa, og denne art domi-
nerer helt markedet i dag. Den har dog
væsentlig lavere markedsværdi end den
europæiske østers.

Fiskeriet på europæisk østers har i de
sidste 30 år årligt udgjort 2.000-3.000
tons i Europa. Der var et maksimum
omkring 1990, hvor Grækenland og
Tyrkiet øgede deres fiskeri, og de samlede
landinger nåede op omkring 9.000 tons.
Et minimum blev nået i år 2000, hvor
det samlede fiskeri var på kun 880 tons.
Danmark er repræsenteret i statistikken
fra år 1986 med landinger fra et halvt ton
til altså 872 tons i 2003.
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Metoder til produktion af europæisk
østers

Størsteparten af produktionen af euro-
pæisk østers foregår langs den franske
Atlanterhavskyst. Det er en traditionel
produktionsform som lukrerer på det
kraftige tidevand i regionen. Ved at place-
re produktionen på sandbanker, hvor
østersen ved lavvande vil være tørlagt, er
det muligt at dyrke østers uden at anven-
de skibe. Man kan simpelthen gå tørskoet
ud og røgte sine kulturer.

En anden fordel ved denne driftsform er
at østersen udvikler en stærk lukkemu-
skel for at kunne holde skallerne lukkede
under tørlægningen. Parasitter og andre
påvækst-organismer har ligeledes svært
ved at overleve den periodiske tørlæg-
ning.

Metoden er enkel: Teglsten kalkes og pla-
ceres på stativer af træ lige før østersen
gyder naturligt. Larverne slår sig ned på
teglstenene og kan vokse til yngel på
disse. De små yngel kan nu fjernes manu-
elt fra teglen og overføres til poser, som
bindes fast til trækonstruktioner placeret
på bunden. Heri vokser østersen til mar-
keds-størrelse. Produktionen kræver ikke
store investeringer og er i al sin enkelthed
robust.

Parasitten Bonamia
Den primære årsag til at den euro-

pæiske produktion af fladøsters i dag er
meget begrænset er at østersbestandene i
1979 blev inficeret med en parasit.
Parasitten Bonamia ostrea er en protozo,
dvs. et encellet dyr, som angriber øster-
sen, og forårsager dens død.

Parasitten stammer fra den amerikanske
vestkyst, hvor den fandtes på andre arter

fladøsters. Den blev i 1970’erne overført
til den amerikanske østkyst og i 1979
fragtet over Atlanten til Frankrig. Her
tog den i løbet af en kort årrække livet af
den allerede haltende franske fladøsters-
industri.

En af årsagerne til at den fik så stor ind-
virkning på industrien, er at unge indivi-
der kan være bærere af smitte uden selv at
være påvirkede. Herved blev inficeret
østersyngel transporteret rundt mellem
de centrale dyrknings-områder, og først et
par år senere slog sygdommen ud over
hele Frankrig.

Bonamia er i dag udbredt i hele middel-
havsregionen langs Portugal, Spanien og
Frankrigs atlanterhavskyster helt op til og
med Holland. Sydengland og det sydlige
Irland er ligeledes ramt, mens Skotland
og de skandinaviske lande ikke er ramt.

Der er indført inficerede østers til
Danmark, og der har været konstateret
Bonamia i vilde østers i Nissum Bredning
i Limfjorden, men sygdommen slog ikke
for alvor an. Man mener at dette kan skyl-
des at parasitten ikke kan overleve de
isvintre som vi ind i mellem oplever på
disse breddegrader. I dag er der ikke
Bonamia i danske farvande. Læs mere om
dette i FISK&HAV nr. 52, s. 28-35.

Danmark er således et af de eneste lande
hvor man stadig kan producere den euro-
pæiske flade østers.

Dansk Skaldyrcenter
I 1999 påbegyndtes et skaldyrsprojekt
med en 3-årig finansiering af FIUF-mid-
ler. Projektet havde to delprojekter, nem-
lig henholdsvis opdræt af blåmuslinger
(se FISK&HAV nr. 54 s. 42-56) og opdræt
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af østers, og blev administreret af
Foreningen Muslingeerhvervet.

I 2001 blev Dansk Skaldyrcenter (DSC –
Figur 2) etableret og de to projekter søgt
forlænget med DSC som projektholder.
Det faglige ansvar placeredes hos DFU.
En faglig følgegruppe er tilknyttet projek-
tet med repræsentanter fra henholdsvis
Dansk Skaldyrcenter, Konsumfiskeindu-
striens Arbejdsgiver-forening, Central-
foreningen for Limfjorden, Danmarks
Fiskeriundersøgelser og Danmarks
Miljøundersøgelser.

Produktion af østers ved DSC
Som nævnt i begyndelsen af artiklen, så

er det i Danmark nødvendigt at produce-
re østersyngel i kulturer på land for så
efterfølgende at overføre små østers til
fjordbaserede produktions-systemer.

Produktionsforløbet i Nykøbing kan
opdeles i en række faser. Moderøsters
bringes fra fjorden eller fra de udendørs
faciliteter ind i moderøstersanlægget. Her
hæves temperaturen gradvis til 22 °C.
Under gydningen samles larverne op i

afløbsvandet og overføres til larvean-
lægget.

De fritsvømmende larver fodres dagligt
med mikroalger. Efter ca. 2 uger nedsæn-
kes bundslåningsplader i karrene.
Larverne fæster sig på pladerne og overgår
til det bundlevende stadium (Figur 3).

De små østers overføres herefter til et
såkaldt spat-anlæg. Her holdes de i en
måned og fodres med mikroalger til de
når en skalstørrelse (dvs. længde) på 2
cm. Herefter overføres yngelen til et
indendørs overdækket opstrømsanlæg,
hvor den hen over sommeren fodres med
naturligt planteplankton fra Lim-fjord-
svand.

Yngelen kan om efteråret eller det kom-
mende forår overføres til moduler i fjor-
den. I løbet af to vækstsæsoner vil ynge-
len vokse til markedsstørrelse.

Gydning kræver gode betingelser
Den europæiske østers lever i Danmark

nær sin nordlige grænse. Vandtempera-
turen er afgørende for østersens mod-
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Figur 2
DANSK SKALDYR-
CENTER

Dansk Skaldyrcenters byg-
ninger i Nykøbing Mors. Til
højre for administrationsbyg-
ningen (med den buede faca-
de) ses hallen til opdræt af
spat (småøsters).
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ningsproces. Modningen er gradvis og
kræver høje vandtemperaturer gennem en
længere periode.

Efter gydning kræver østerslarverne
(Figur 3) ligeledes høje vandtemperaturer
i deres 2 til 3 ugers fritsvømmende stadi-
um. Når de herefter har slået sig ned på
bunden, skal de gennem den fysiske for-
andring fra fritsvømmende larve til lille
bundlevende østers. Denne fase er særde-
les kritisk og kræver optimale forhold.

Gydningen må finde sted så tidligt at både
det fritsvømmende stadie samt den første
kritiske fase af den bundlevende fase kan
gennemføres før temperaturerne falder og
efteråret sætter ind. I Limfjorden opfyldes
disse krav ikke hvert år, men østersens
høje mulige levealder (over 20 år) bevirker
at bestanden kan overleve selvom rekrut-
teringen nogle år slår fejl.

Den årlige temperaturcyklus i de indre
danske farvande er karakteriseret ved
højeste temperaturer i sommeren og sen-
sommeren (juli og august) og laveste
temperaturer i den sene vinter (februar og
marts). Den naturlige gydning skal ske
inden for en kort periode i sommermåne-
derne for at rekrutteringen kan lykkes.

Kunstig opvarmning forlænger 
gydesæsonen

I de faciliteter som projektet til
opdræt af østers har på Mors, er det
muligt at opvarme vandet til den ønske-
de temperatur året rundt. Det er med
andre ord muligt at forlænge gydesæso-
nen væsentligt.

Østers kræver imidlertid en kuldeperiode
efter gydning for at ”indstille uret” før
næste sommerperiode. Det er derfor kun i
begrænset omfang muligt at forlænge

Figur 3
LIVSCYKLUS HOS
ØSTERS

Man skelner mellem seks stadi-
er i livscyklus hos østers.
Østerslarverne kræver som-
merlige temperaturer, og den
fysiske forandring fra fritsvøm-
mende larve til lille bundleven-
de østers er også særdeles kri-
tisk og kræver optimale forhold.

Trochophor larve

Bundslået individ

Veliger larve

Befrugtet æg

Voksent individ

Spat
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efterårssæsonen ved at holde østers inde
på anlægget ved konstant høj temperatur.

Det er derimod muligt ved kunstig vand-
opvarmning at starte gydesæsonen sær-
deles tidligt (Figur 4). Faktisk er det
muligt at forlænge gydesæsonen til over
otte måneder. En tidlig start har desuden
den fordel at det er muligt at drage fuld
nytte af sommersæsonen i fjorden, idet
yngel produceret i årets første måneder,
vil kunne sættes ud i fjorden samme år.
Dermed spares et produktionsår.

Mad til østerslarverne
Østerslarver vil i naturen blive trans-

porteret med strømmen uden mulighed
for at bestemme retning eller bestemmel-
sessted. Larverne lever af det plante-
plankton som de er i stand til at filtrere
fra vandet mens de transporteres.
Grundet naturens rige og til stadighed
varierende udbud af plankton er det dog

vanskeligt at beskrive fødens sam-
mensætning, endsige efterligne den
nøjagtigt. Men man er nødt til at prøve.

I en intensiv produktion af østerslarver er
det således nødvendigt at prøve at efter-
ligne naturens fødesammensætning. Det
er muligt at dyrke mikroalger i monokul-
turer (Figur 5) og tilbyde dem til østers-
larverne.

Fordelen ved denne intensive produktion
af føde er at den er standardiseret og der-
ved kan gennemføres året rundt.

Ulempen er at der endnu ikke er beskre-
vet en sammensætning der til fulde op-
fylder de krav til ernæring som østers har.
Østers har en relativt lav overlevelse i
intensivt opdræt, og det er ikke tilstræk-
kelig forstået hvorvidt det er fødemæng-
den, fødesammensætningen eller helt
andre årsager der er skyld i dette.
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Figur 4
TYVSTART PÅ 
GYDESÆSON

Med kunstig vandopvarm-
ning kan gydesæsonen for
østers startes tidligere end i
naturen og forlænges til over
otte måneder. Yngel produce-
ret i årets første måneder kan
så sættes ud i fjorden samme
år, og dermed udnyttes som-
mersæsonen bedst muligt.
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Figur 5 
MAD TIL 
ØSTERSLARVER

En forudsætning for en pro-
duktion af østers i intensive
kulturer er tilgængelighed af
mikroalger som føde. I 2-
liters kolber holdes stamkul-
turer (A og forgrund i B) af
alger, som hurtigt kan opfor-
meres i store 60-liters poser,
enten ved kunstig (baggrund
i B) eller naturlig belysning
(C).

fo
to

: d
sc

fo
to

: d
sc

fo
to

: s
ve

n
d

 s
te

en
fe

ld
t

. . . . . . . . . . . . . .

RT.LAYOUT F&H 58.8,8  05/04/05  11:25  Side 25



26

Hold af fritsvømmende østerslarver
Larveanlægget er udformet som et

recirkulationsanlæg hvor vandet cirkule-
rer mellem opdrætstankene, og et internt
rensningsanlæg bestående af et biologisk
filter som omsætter ammoniak til nitrat,
et rislefilter som ilter vandet og fjerner
CO2, en reservoirtank med mulighed for
tilførsel af varme, et mekanisk filter samt
en uv-bestrålingsenhed til at desinficere
vandet.

Fordelene ved anvendelse af recirkula-
tionsteknik er den høje grad af kontrol
med de fysisk-kemiske parametre i
opdrætstankene.

Den enkelte opdrætstank (Figur 6) er
udformet som en cylindrisk enhed med
konisk bund. Vandudskiftningen i tan-
ken kan varieres fra ingen vandudskift-
ning til en udskiftning af tankvolumenet
1 gang i timen, dog typisk 1 gang i døg-

net. Afløbet fra tankene sker gennem en
filterdug der hindrer at østerslarverne
suges med ud.

Dette flow sikrer en konstant vandkvali-
tet i anlægget, samtidig med at de tilsat-
te alger fortyndes relativt langsomt i kar-
rene. Desuden vil larverne kun i begræn-
set omfang fanges af filterdugen på
udløbsfilteret. Vandindtaget kan ske via
overfladen eller via bundindtag, og der er
mulighed for iltning af vandet i tankene.
Desuden er der alarm for høj og lav ilt i
karrene.

Settling (bundslåning)
I naturen kan østerslarver tilbagelægge

store strækninger i løbet af de par uger
larvefasen varer. Østerslarver har et vel-
udviklet sanseapparat. En østerslarve der
er klar til settling, er en yderst avanceret
organisme som er i stand til at reagere på
fysiske og kemiske forhold i vandet.
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Figur 6 
LARVE-ANLÆG

Anlægget til hold af fritsvøm-
mende larver. Tankens dia-
meter er på 190 cm og høj-
den er på 254 cm fra spids til
karkant. Den hvide ”kegle” i
forgrunden er en iltningskeg-
le, som dog har vist sig ikke at
være nødvendig til opdræt af
skaldyr.
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I hvor høj grad larven er i stand til at
udnytte sanseindtryk som den får i vand-
søjlen og på bunden, til at finde en opti-
mal fremtidig placering er ikke kendt.
Men fra talrige undersøgelser ved man at
larverne udviser en adfærd der tyder på at
de aktivt er med til at vælge et passende
sted at slå sig ned.

Larverne kan lande på bunden talrige
gange efter hinanden og lette igen
hvis de ikke finder stedet passende.
Til gengæld vil larven når den ende-
ligt beslutter sig for et sted hurtigt
miste evnen til  at svømme, og vil
derefter være bundet til  stedet resten
af livet .

Figur 7 
HOLD AF SPAT

Spat (småøsters) holdes i
opstrømsanlæg. Det ops-
trømmende vand sikrer at de
små østers får tilstrækkeligt
med føde, og at affaldsstoffer
fjernes. Desuden medvirker
det til at holde de små østers
rene for fremmede påvækst-
organismer, som dog stadig er
et problem. De små østers
holdes i sådanne anlæg til de
har nået en skalstørrelse på 2
cm. Herefter udlægges de i
fjorden, hvor de i løbet af to
vækstsæsoner vokser til mar-
kedsstørrelse.
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Der hersker ingen tvivl om, at selve pro-
cessen med at finde den helt rigtige place-
ring er af vital betydning for de små
østers.

Østerslarverne i yngelanlægget settler fra
dag 11 til dag 20. Settlingen er ikke jævnt
fordelt over perioden, og vi så en særdeles
uensartet settling både mellem de plader
der hænges ned i vandet, og på den enkel-
te plade i vandet. Det er interessant, for
det tyder på at larverne også i yngelan-
lægget er aktivt medvirkende til at vælge
stedet for settling.

Hold af småøsters (spat)
I 2001 tog vi nogle engelsk udviklede

systemer til hold af småøsters i brug. Der
er tale om såkaldte opstrømsanlæg
(Figur 7), som har den fordel at de små
østers kan ligge i lag. Opstrømmende

vand sikrer at alle østers i lagene hele
tiden får friskt vand som giver dem føde,
samtidig med at affaldsstoffer bliver fjer-
net.

Endnu ikke tilstrækkelig østersyngel
I det igangværende projekt er det

endnu ikke lykkedes at producere til-
strækkelig med østersyngel til at der
kan ske videreopdræt af konsumøsters i
kommerciel skala på andre lokaliteter i
Limfjorden.

Selvom projektet har fokuseret mest på at
opnå god vækst i anlæggene på land, så
har vi også høstet erfaring med udlæg-
ning af østers på specielt konstruerede
udlægningsanlæg (Figur 8) som er opan-
kret eller placeret på bunden i projektets
forsøgsområder i Odby Bugt, Færker Vig
og Lysen Bredning.
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Figur 8 
UDLÆGNING

Projektet har afprøvet flere
metoder til udlægning af
østers. Det ser ud til at plast-
kasser som kan stables og
hænges ned fra langliner, er
det bedste bud på en nem og
billig udlægningsmetode.
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De runde østersmoduler i Figur 8 er
importeret fra Norge. Plastkasser som
kan stables og hænges ned fra langliner,
ser dog for nuværende ud til at være det
bedste bud på opdrætssystemer.

Vi kan konkludere at østers vokser i
anlæggene, men at der er problemer
med påvækst af søpunge, blåmuslinger
m.m. Rengøringen af moduler og sorte-
ring af østers vil skulle ske med jævne
mellemrum gennem sommeren og vil
derved være et særdeles fordyrende led i
produktionen.

Fremtidigt perspektiv
Dansk Skaldyrcenters etablering kan

ses som en manifestation af en lokalpoli-
tisk prioritering af en samlet koordineret
dansk indsats for fremme af bæredygtig
kommerciel udnyttelse af danske skaldyr.

En kommende produktion af østersyngel
til udsætning i produktionsenheder i
danske farvande vil have sit naturlige
hjemsted ved DSC, og der er etableret
betydelige faciliteter til en sådan produk-
tion i centerets nye bygninger.

Driftsomkostningerne ved en produk-
tion af østersyngel i kommerciel skala
er betydelige, og det skønnes nødven-
digt at producere over 5 millioner stk.
østersyngel årligt for at aktiviteten kan
forrente sig. Faciliteterne kan med
deres nuværende omfang i sig selv
bære en produktion på mellem 10 og
20 millioner stk. yngel (10-20 mm
skallængde) og er derfor ikke beg-
rænsende for produktionen. Når det
endnu ikke er lykkedes at opnå en pro-
duktion i denne størrelsesorden skyl-
des det at larverne i den fritsvømmen-
de fase til stadighed har haft stærkt
varierende overlevelse.

DFU har prioriteret denne problemstil-
ling højt og har egenfinansieret et års-
værk i 2004 til belysning af ernærings-
biologiske problemstillinger hos østersl-
arver.

Dermed er der udsigt til at problemerne
løses, og vi forventer at Danmark inden
for 3-5 år vil kunne producere betydelige
mængder af den eftertragtede flade euro-
pæiske østers.
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