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INNLEDNING OG BAKGRUNN

Stillehavsøsters har hatt en eksplosiv vekst i Oslofjorden, og er å finne langs store 
deler av Vestfoldkysten. Skjellene formerer seg og vokser fort og har en svært skarp 
skallstruktur. Dette gjør at aktiviteter som bading og annen rekreasjon ved kysten 
trues, samtidig som at stillehavsøsters potensielt kan gjøre stor skade på naturen ved 
at den kan overta og dominere store arealer blant annet ved å utkonkurrere stedegne 
norske arter.

I Vestfold er det iverksatt en rekke initiativ når det gjelder stillehavsøsters, både innen 
muligheter og utfordringer. Østersdugnaden i Vestfold bygger på Vestfold fylke-
skommunes politiske initiativ i 2017, hvor det var et ønske om å fjerne stillehavsøsters 
fra strender og friluftslivsområder og natur Vestfold. Fylkesmannen i Vestfold og 
Telemark har ansvar for stillehavsøsters som fremmed art i norsk natur. Områder hvor 
stillehavsøsters forekommer vil ofte kunne karakteriseres både som viktige friluftsom-
råder og naturområder og mange tiltak sammenfaller eller overlapper. Det er i tillegg 
en vesentlig mereffekt av å kanalisere midler og kunnskap inn i et fellesprosjekt.  
På bakgrunn av dette ble også rydding i naturområder innlemmet i Østersdugnaden. 

Det er en bred enighet om at vi ikke klarer å fjerne stillehavsøsters fra våre farvann, 
men at vi gjennom Østersdugnaden i Vestfold kan redusere problemet lokalt gjen-
nom manuell plukking og fjerning i de viktigste områdene. 

Østersdugnaden 2019 er nå gjennomført, og oppsummeringsrapporten beskriver hva 
som er utført og hvordan dugnaden har blitt organisert. Rapporten tar også for seg 
noen anbefalinger for 2020, inkludert hvordan prosjektet kan utvides til også å om-
fatte Telemark. 

På vegne av prosjekteierne i Østersdugnaden vil vi også benytte anledningen til å 
takke alle samarbeidspartnere og dugnadsgjenger for god gjennomføring i 2019!

7. oktober 2019

Kristian Ingdal, prosjektleder   Lene Berge, prosjektmedeier 
Vestfold fylkeskommune    Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 
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ORGANISERING

Vestfold fylkeskommune har hatt rollen 
som prosjektleder, og er sammen med 
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 
ansvarlige for Østersdugnaden. 

Fylkeskommunen har hatt hovedansvaret 
for rydding av strender og badeområder 
i Vestfold. De har også hatt hovedans-
var for kontakt og informasjon til kom-
munene, utarbeiding av hjemmeside, 
Facebookside, kartløsninger og egen 
profil for Østersdugnaden.

Hjemmesiden www.østersdugnaden.no er 
sammen med Facebook-siden de to viktigste 
kanalene for Østersdugnaden.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er 
sammen med Vestfold fylkeskommune 
ansvarlig for Østersdugnaden. De har 
hatt hovedansvaret for rydding i viktige 
naturområder, samt håndtering og slutt-
behandling av plukkede stillehavsøsters.
 
Det ble i 2019 inngått en samarbeid-
savtale med Oslofjordens Friluftsråd (OF). 
OF har bistått prosjektet med planleg-
ging av og gjennomføring av ryddedug-
nader, og har vært en stor del av prosjek-
tets feltapparat. De har også undervist 
om temaet stillehavsøsters i forbindelse 
med OFs naturveiledningsopplegg, samt 
bidratt på nødvendige kartlegginger i 
forkant av dugnadsperioden. 

Opplæringsdag i forkant av en av mange 
dugnader. 

Kommunene i Vestfold har bidratt med 
informasjon og kunnskap for å velge ut 
strender og badeområder som bør  
plukkes. De har også bidratt med infor-
masjon til kommunens innbyggere, samt 
bistått hvis det har dukket opp behov. 
Noen kommuner har selv bidratt med 
verdifull kartlegging i egen kommune. 

Skjærgårdstjenesten i Vestfold har ved 
behov bistått for transport av plukket 
østers på øybaserte friluftslivsområder i 
Vestfold. 

Full oversikt over ansvarsfordeling finnes i 
prosjektbeskrivelsen for 2019. 

Mellomlagring av plukkete skjell. 
      

4



FORBERDELSER

Konseptet Østersdugnaden

Prøveåret 2018 dannet et godt grun-
nlag for gjennomføringen av prosjektet 
i 2019. Det ble tidlig klart at vi ønsket 
en felles plattform for hele Vestfold 
som innbyggere, dugnadsgjenger og 
interesserte kunne henvende seg til for 
informasjon. Dette var bakgrunnen for 
at konseptet Østersdugnaden ble op-
prettet, en uavhengig felles benevnelse 
for å rendyrke oppdraget, nemlig å få 
ryddet stillehavsøsters bort fra strender, 
badeområder og naturområder. 

Grafisk profil

Det er utviklet en egen enkel grafisk pro-
fil for Østersdugnaden. Profilen innehold-
er blant annet logo, farge- og fontprofil 
og illustrasjonselementer. Denne ligger 
til grunn for all visuell kommunikasjon 
om prosjektet og brukes i henhold til 
manualens instrukser. Det ble blant annet 
lagd t-skjorter, vester, roll-ups, plukkev-
eiledere og plakater.

Kommunikasjonsplan

Østersdugnaden er et sammensatt pros-
jekt med flere aktører og interessenter, 
og god planlegging av kommunikasjon-
saktivitetene er en nøkkelfaktor for å sikre 
en helhetlig kommunikasjon og en rød 
tråd i budskapene vi formidler til mål-
gruppene våre. Det har derfor blitt utar-
beidet en kommunikasjonsplan, som i sin 
helhet er lagt inn i prosjektbeskrivelsen.

Kommunikasjonsplanen legger opp til 
at planlagt og målrettet kommunikasjon 
skal føre til at flere av Vestfolds innbyg-
gere bidrar i Østersdugnaden, og til økt 
fokus i offentligheten på hvilke tiltak som 
er effektive for å begrense spredningen 
av stillehavsøsters. I et samarbeidspros-
jekt med flere aktører som har ulike op-
pgaver og ansvarsområder, er det viktig 
med en tydelig rolleavklaring knyttet til 
kommunikasjonsaktivitetene – både for å 
sikre helhetlig kommunikasjon, og for å 
bygge profiler som bidrar til gjenkjennel-
ighet av prosjektet. 

Som hovedregel skal derfor prosjektled-
er for Østersdugnaden være talsperson 
for prosjektet. Samtidig må det vurderes 
fra sak til sak hva som er hensiktsmessig, 
eksempelvis vil det være fylkesmannen 
i Vestfold og Telemark som er naturlig 
talsperson dersom temaet er stille-
havsøsters som en fremmed art i norsk 
natur, og Oslofjorden Friluftsråd dersom 
det gjelder opplæring av dugnadsgjenger. 

Når man uttaler seg på vegne av Østers-
dugnaden, representerer man prosjektet 
fremfor virksomheten man arbeider i til 
daglig – og skal tituleres deretter.  Dette 
betyr at vi skal tilstrebe å tituleres i hen-
hold til rollebeskrivelsene over i alle saker 
vi uttaler oss på vegne av Østersdugnaden.  
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Plukkeveileder

For at alle enkelt kan sette seg inn i ulike 
plukkemetoder, praktisk utstyr, tips og 
råd, har Østersdugnaden utarbeidet en 
plukkeveileder. Denne ble trykt opp på 
papir, samt at den er nettbasert og kan 
lastes ned fra www.ostersdugnaden.no.

Nettside og Facebook

Det er opprettet en nettside hvor pub-
likum kan finne informasjon om ulike 
aspekter ved stillehavsøsters, enten det 
gjelder metoder og utstyr for plukking, 
håndtering av plukkede skjell eller mat-
sikkerhet. Via en kartfunksjon kan alle 
enkelt registrere det de plukker og melde 
inn behov for henting av plukkede skjell.

Det har også blitt opprettet en  
Facebookside (@østersdugnaden), som 
brukes for å formidle aktuell informas-
jon og kunngjøre åpne østersdugnader 
(events). På denne måten kommer det 
tydelig fram at dugnadene er en del av 
Østersdugnaden, uavhengig av hvem 
som oppretter og leder de. Denne kana-
len er den som blir mest brukt til direkte 
kommunikasjon med publikum. For å nå 
et bredt publikum, har det vært viktig at 
alle involverte parter deler informasjon 
videre i sine egne kanaler.

Det har vært til tider høy aktivitet på Face-

book-siden til Østersdugnaden.

Kartløsning

Kartprogramvaren Arc GIS har blitt brukt 
for å opprette ulike løsninger/app-er som 
vi har hatt behov for. Dette omfatter:

• Kartlegging av utbredelse av stille-
havsøsters (brukes kun av utvalgte 
parter, da det krever innlogging)

• Skjema for utført plukking inkl kart-
funksjon (åpen for alle som har utført 
plukking)

• Admin-løsning for håndtering av ulike 
data (brukes kun av utvalgte da det 
krever innlogging)

Fordelen med slike løsninger er at de blir 
brukt i felt, og data legges direkte inn i 
databasen med tilhørende kart som blir 
automatisk oppdatert på alle plattformer. 
Dette gjør at det blir minimalt etterarbeid 
etter feltarbeidet, samt at det blir enkelt 
å ta kontakt med de som har meldt inn 
data ved behov for avklaringer etc.  

Kartlegging av utbredelse

Det var behov for en grov kartlegging av 
bestander på strender on naturområder i 
alle kommuner før 2019-sesongen.  
På bakgrunn av denne kartleggingen ble 
det utarbeidet prioriterte lister over  
hvilke strender i de ulike kommunene 
som burde prioriteres. 

I tillegg ble det gjennomført inventering 
av utvalgte strender; en systematisk og 
nøye vitenskapelig kartlegging for å på 
sikt kunne si noe om effekten av plukkin-
gen som blir utført. Dette er det Universi-
tetet i Agder som er ansvarlige for, men 
Østersdugnaden bistår ved behov. Dette 
var det 2. året dette ble gjennomført.
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GJENNOMFØRING

Aktiviteter og muligheter for å bidra

Det var lagt opp følgende feltaktiviteter i 
perioden fra mai til og med august:

Private initiativ 
Privatpersoner eller grupper kan på eget 
initiativ forsøke å fjerne stillehavsøsters. 
Dette er i stor grad lokale, private eller 
offentlige strender eller badeområder. 
Prosjektet kan være behjelpelig med 
opplæring/veiledning, utlån av utstyr og 
bortkjøring av plukket stillehavsøsters 
hvis det er ønskelig, men vi anbefaler at 
dugnadsgjengen setter seg inn i pluk-
keveilederen for tips og råd. Etter endt 
dugnad, meldes dugnaden inn via kar-
tlink på hjemmesiden, slik at skjellene kan 
bli hentet hvis det er behov for det. 

Koordinerte aksjoner 
På offentlige strender og badeområder 
med stor bruk og mye stillehavsøsters 
er det aktuelt å organisere koordinerte 
dugnader. Østersdugnaden er behjel-
pelig med opplæring/veiledning, utlån 
av utstyr og bortkjøring av plukket stille-
havsøsters ved behov.  

Det ble våren 2019 foretatt en kartlegging 
av stillehavsøsters på over 120 strender 
og badeområder i Vestfold. I områder 
hvor kartleggingen viste behov for rydding, 
vil prosjektet kontakte aktuelle dugnads-
gjenger og frivillige.  
Prosjektet vil også bistå med opplæring, 
utlån av utstyr og borttransport av 
plukkede skjell. Mange av disse områdene 
vil også bli fulgt opp tett i årene som  
kommer for å se på effekten av plukkingen. 

Åpne dugnader 
Det vil også i noen tilfeller bli arrangert 
åpne dugnader. Dette gjelder i hovedsak 
offentlige badeområder. Disse blir 

annonsert på Facebook, samt under  
fanen “aktiviteter” på hjemmesiden.  

Rydding av viktige naturområder 
I mange tilfeller sammenfaller viktige fri-
luftslivsområder og viktige naturområder. 
Det er i tillegg behov for å rydde  
enkelte områder som har mindre verdi 
som rekreasjonsområder. Disse kan  
ryddes utenfor sommersesongen. I  
enkelte områder er det spesifikke krav til  
tidspunkt for plukking for å minimere 
forstyrrelse av fugl. Enkelte områder kan 
også kreve spesielle plukkemetoder eller 
andre forsiktighetsregler grunnet  
verne- og miljøhensyn. Fylkesmannen er 
ansvarlig for å legge føringer for  
plukkingen, og for å ivareta spesielle  
hensyn i de områder hver dette finnes.  

Mange har bidratt med å fjerne Stille-
havsøsters i Vestfold gjennom sommeren.

Utlån av utstyr

Det ble lagt opp til at folk kunne hente 
utstyr på utvalgte steder i kommunene. 
Dette omfattet plukkenett, kuttsikre hansker, 
kurver og plukkeveileder. I tillegg kunne 
folk få låne vadere og annet kjekt utstyr 
hvis de tok kontakt. Slike utlevering-
spunkter ble lagt inn i kartet som ligger 
på hjemmesidene. På dugnader hvor 
mannskap fra Østersdugnaden deltok, 
stilte vi med alt nødvendig utstyr.
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Henting og avhending

Det ble lagt opp til flere muligheter for 
håndtering av plukket stillehavsøsters.
I størrelsesorden «trillebårlass», ble kom-
postering på egen eiendom anbefalt. Hvis 
ikke dette var aktuelt, kunne Østersdug-
naden være behjelpelige med henting. 
Dette måtte i så fall meldes inn i skjemaet 
når publikum registrerte plukkingen, 
samt ligge veinært slik at vi enkelt kunne 
komme til. Hvis det ble gjennomført dug-
nader på øyer og på områder det ikke er 
veier tilgjengelig, ble Skjærgårdstjenest-
en benyttet for borttransport. 

Det ble også etablert faste innsamling-
spunkter på utvalgte steder i Vestfold. 
Disse ble tømt jevnlig, samt hvis noen 
meldte ifra at de var fulle. Oppsamling-
spunkter på utvalgte strender og øyer ble 
lagt inn i kartet på hjemmesidene, slik at 
de enkelt kunne lokaliseres. På steder der 
det var forventet store mengder skjell i 
løpet av en kort periode, ble det i noen 
tilfeller satt en tilhenger som publikum 
kunne legge plukkede skjell rett opp i. 

Flere faste innsamlingspunkter, som ble  
jevnling tømt, ble satt opp flere steder. 

All innsamlet søsters er mellomlagret, og 
i samarbeid med Mattilsynet arbeides det 
med en effektiv komposteringsløsning. 

Resultater

Rydding
Det ble totalt ryddet 13 626 kilo stille-

havsøsters på 146 strender, badeområder 
og naturområder i Vestfold i 2019.  
I tillegg er 26 områder klarert for stille-
havsøsters, da forekomstene var små eller 
ikke tilstede. Det er viktig å synliggjøre for 
folk at forekomstene er lave på disse om-
rådene. Til sammen blir dette 172 områder. 
Dette er å se på som minimumstall, da 
feilmarginene er mange og store. Det er 
blant annet mange som har ryddet  
private strender uten å melde det inn. 
Dette viser at Østersdugnaden også er et 
viktig informasjons- og opplysningsprosjekt.

Innenfor disse 146 områdene, er det stor 
variasjon i antall kilo per område, fra 1500 
kilo til en kilo. Dette har mange årsaker, 
blant annet at enkelte områder ble  
plukket i 2018, noe som naturligvis er 
med på å styre forekomstene. Det er 
også verdt å merke seg at antall skjell 
som er plukket i år er betydelig flere enn 
i fjor. Dette fordi det ble plukket mye 
store skjell det første året. I år har det i 
mange områder blitt plukket mange små 
og unge skjell, noe vi håper at merkes på 
rekrutteringen i årene som kommer. 

Enkel kartoversikt under, og kommunevis 
oversikt vises på neste side. Detaljert kart 
på hjemmesiden til Østersdugnaden.
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Kartlegging av bestander
Kartleggingen for 2019-sesongen ble 
omfattende, men var likevel nødvendig 
da det var behov for et mer detaljert 
kunnskapsbilde enn det som allerede 
foreligger, blant annet gjennom  
Handlingsplanen for stillehavsøsters i 
Vestfold. Det er avgjørende at vi har god 
kontroll på bestandene før vi arrangerer 
dugnader og prioriterer innsatsen. 

124 områder ble kartlagt, hvorav 19 sted-
er hadde mye stillehavsøsters, 38 hadde 
middels store forekomster og 67 hadde 
mindre forekomster. Det gjenstår fortsatt 
områder som bør kartlegges for forekom-
ster av stillehavsøsters, blant annet 87 
friluftsområder i Vestfold. 

I Telemark er det allerede utført kartleg-
gingsarbeid som bør innlemmes i Østers-
dugnaden sine systemer før 2020-ses-
ongen. Kartlegging og noe plukking 
vil fortsette utover høsten 2019. Dette 
gjelder spesielt i sårbare naturområder.

Erfaringer

Generelt 

Opplegget rundt Østersdugnaden har 
fungert godt. Lokalt hjelper det å fjerne 
uønsket stillehavsøsters. Det er likevel in-
gen garanti at de blir borte for godt, men 
kvaliteten på badeområder og naturom-
råder blir betydelig forbedret.

 

Engasjementet i befolkningen er stort, 
men det må likevel jobbes med å være
tydelig på hva prosjektet kan bidra med, 
og hva som forventes ev den enkelte 
innbtygger. Østersdugnaden må ikke kun 
sees på som en tjeneste som det offent-
lige utfører, men en dugnad som alle bør 
bidra i. Det er likevel viktig at Østersdug-
naden utvikles til en varig løsning som vil 
fungere på sikt over år, og som ikke blir 
avhengig av kortsiktig engasjement. 

Oppdatert kunnskap 
I løpet av sesongen har det dukket opp 
flere interessante observasjoner som vi 
vil følge med på framover. Jo mer en 
leter etter stillehavsøsters, jo mer finner 
en ut. Vi har i løpet av sesongen funnet 
små stillehavsøsters festet til blant annet 
bryggelementer, båtskrog, badestiger, 
badetermometer, tang og dyr (krabber). 

Østersyngel sprer seg raskt. 
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Det er også overraskende å se hvor dypt 
en finner stillehavsøsters, helt ned på 4 
meters dyp. I tillegg ser vi ofte at østers 
ligger overraskende dypt nede i mud-
deret, som gjør at selv om en rydder et 
område, så vil det neste år dukke opp 
flere. Mange skjell ligger godt skjult i 
tangbeltet, og gjør det utfordrende å 
rydde. Vi ser også at stillehavssøsters ofte 
gror på blåskjell, men vi opplever også at 
blåskjell etablerer seg på stillehavsøsters. 
Vi har også gjennom kartleggingen fun-
net stillehavsøsters i flere ålegrassenger. 

Dette er kunnskap for å forvalte stille-
havsøsters mest mulig effektivt og riktig 
i framtiden. Kunnskapen vil kunne bidra 
inn i forvaltningsstrategier både lokalt 
og nasjonalt ved at de deles med andre 
aktører slik som Havforskningsinstituttet, 
Miljødirektoratet og andre forsknings- og 
forvaltningsaktører.

Leveringspunkter og avhending
Etablering av leveringspunkter på utval-
gte steder har fungert godt, og var en  
effektiv måte å få samlet inn stille-
havsøsters på. Leveringspunkter var 
en enkelt løsning å forholde seg til, og 
stimulerte til spontan plukking hvis de sto 
nært strender med mye stillehavsøsters. 
I tillegg ble det arbeidsbesparende 
for prosjektet, da det reduserte antall 
henterunder.

Det er stort potensiale i å utnytte stille-
havsøsters som en ressurs utover kom-
postering og jordforbedring. Det pågår 
allerede forsøk i Vestfold med å brenne 
stillehavsøsters for å bruke i kalkmaling 
til bruk på historiske bygg, samt at det 
har kommet flere ideer relatert til vide-
regående skoler og ulike elevbedrift-
ideer.

Her er det viktig med et tett samar-
beid med aktørene og Mattilsynet for å 
komme fram til gode løsninger. 

Samarbeid med østersnæringa 
Østersnæringa i Vestfold har en helt 
annen tilnærming til rydding av stille-
havsøsters. De må blant annet forholde 
seg til et regelverk som i stor grad gjør 
samhandling utfordrende. I de tilfeller 
hvor det har vært samhandling har dette 
fungert tilfredsstillende. 

Det er likevel et potensiale som en må 
forsøke å videreutvikle. Næringa kan 
blant annet være en viktig aktør for å ry-
dde yngleområder. Rydding av områder 
med spesielt mye stillehavsøsters og stor 
grad av yngling er et viktig tiltak for å 
begrense spredningen av arten.  

Media og kommunikasjon
Både riksdekkende og lokale media har 
vist stor interesse for Østersdugnaden. 
Det er avgjørende for prosjektet å nå ut 
med informasjon gjennom media, og det 
har i så måte vært nyttig med  
kommunikasjonsplanen som har blitt lagt 
for prosjektet. Det er viktig at involverte 
parter er tro mot denne, slik at vi sammen 
kan snakke opp prosjektet. 

Facebook som kommunikasjonskanal 
har fungert godt selv om det er ressur-
skrevende å drifte optimalt. 

  

 

Facebook-siden brukes til å spre relevant 
informasjon til innbyggerne, media og andre 
målgrupper, som for eksempel invitasjon til 
dugnader og kunnskap om matsikkerhet.
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Økonomi

Østersdugnaden er i hovedsak finansiert 
av fylkeskommunen og fylkesmannen, 
som så langt i 2019 har gått inn med ca. 
600 000 kr i prosjektet. I tillegg kommer 
en betydelig egeninnsats i form av in-
terne ressurser. 

OF har i tillegg fått tilskudd fra Miljødi-
rektoratet. Dette brukes blant annet på 
rydding og opplegg ifm naturveiledning 
hvor de ofte har stillehavøsters som tema. 
OF og kommunene går også inn med noe 
egenkapital i form av interne ressurser.

Ca. 400 000 kr blir brukt på å leie inn nød-
vendig bistand i felt herunder bistand fra 
OF og Skjærgårdstjenesten. Resten blir 
brukt på utstyr, avhending, transport og 
etablering av systemer mm. Behovet for 
utstyr og systemer er forventet å bli ves-
entlig mindre neste år. Fullstendig økon-
omisk oversikt kommer ved årets slutt. 

Anbefaling til videre drift 2020

På bakgrunn av erfaringer fra 2019- 
sesongen har prosjektledelsen i Østers-
dugnaden følgende anbefalinger for 
sesongen 2020:

• Østersdugnaden som et samarbeid-
sprosjekt mellom fylkeskommune og 
Fylkesmann har fungert meget godt. 
Det gir et stort merutbytte å organ-

isere kompetanse og økonomiske 
midler sammen i et felles prosjekt.

• Østersdugnaden bør fortsette i hele 
Vestfold og Telemark fylke i 2020, og 
kystkommunene i Telemark inviteres 
med i Østersdugnaden.

• Østersdugnaden bør gå fra å være et 
prosjekt til å ha en fast varighet.

• Samarbeidet med dagens aktører 
som er en del av Østersdugnaden, 
for eksempel kommunene, OF og 
Skjærgårdstjenesten bør videreføres.

• Operativ periode for den publikums-
rettede feltdelen av Østersdugnaden 
bør være juni, juli og august. Deler av 
april og mai kan bli brukt til kartleg-
ging og opplæring av dugnadsledere. 
Noe plukking, blant annet i viktige 
naturområder kan gjennomføres i 
april, mai, september og oktober. Det 
blir viktig å lage en god og bindende 
tidsplan tidlig i sesongen.

• Følgende må avklares på et tidlig  
tidspunkt:

• Ressursbruk i fylkeskommune og 
Fylkesmann i Vestfold og Telemark. 

• Nye aktører i Vestfold og Tele-
mark som kan tilknyttes Østers-
dugnaden, eksempelvis frilufts-
råd, turistforeninger, Kirkens 
bymisjon, NAV mfl vil kunne 
tilføre dugnaden viktige ressurser 
og lokalkunnskap.

• Forventninger til kommunenes 
innsats. Det kan for eksempel 
være en mulighet at hver kom-
mune benytter sommervikarer 
som en del av feltapparatet til 
Østersdugnaden eller bidrar med 
henting av plukkede skjell.

• Det kan brukes mindre tid på kartleg-
ging i 2020 enn i 2019, men det må 
likevel påregnes noe tidsbruk på 
dette. Dette omfatter spesielt å or-
ganisere gode løsninger for kartleg-
ging og plukking i Telemark. 
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• Alle tekniske løsninger og systemer  
fungerer godt, men det er behov for 
noe arbeid:
• Faste bidragsytere er en viktig 

plattform for at Østersdugnaden 
skal kunne fungere effektivt over 
tid. Det skal arbeides med lister 
som i større grad fanger opp frivil-
lige personer og dugnadsgjenge

• Hjemmeside, kartløsninger og 
profileringsmateriell må justeres 
for å også omfatte Telemark.

• Det bør lages en oppdatert og 
enkel opplæringsvideo.

• Det kommer til å bli flere aktører 
som bidrar i felt neste år. Det bør 
derfor utarbeides en detaljert 
feltinstruks for alle som skal bidra 
som en del av Østersdugnaden 
i 2020. Dette for at felles mål og 
prioriteringer blir etterfulgt og 
at dugnader framstår som del av 
Østersdugnaden, og ikke enkelti-
nitiativ av den enkelte aktør. Dette 
er spesielt viktig i kommunikasjon 
med media. 

• Det må jobbes for et tettere  
samarbeid med østersnæringa, slik 
at en får utnyttet stillehavsøsters 
som kan benyttes til mat i større 
grad enn i dag. 

• Opplegget rundt innsamling-
spunkter videreføres og justeres.

• Andre løsninger enn kompost-
ering og jordforbedring som 
sluttprodukt bør tilstrebes. 

Prosjektleder Kristian Ingdal intervjues av 

NRK TV. 

Oppsummering

Østersdugnaden i Vestfold er et vellykket 
samarbeid mellom flere offentlige aktører 
og innbyggerne i fylket, og bør bli et til-
tak av fast varighet med mål om å redus-
ere spredningen av stillehavsøsters langs 
kysten i Vestfold og Telemark. 

Gjennom Østersdugnaden skal vi fort-
sette å spre informasjon til innbyggerne 
om artens utfordringer, sikker og effektiv 
plukking, håndtering av skjell og formidle 
kunnskap om matsikkerhet.

 

 
Østersdugnaden har en viktig rolle i å spre 
verdifull kunnskap om hvordan vi skal leve 
side om side med en fremmed art som har 
kommet for å bli i våre farvann.
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