
SNOK
Scandinavian Network on Oyster Knowledge



SNOK består av to prosjekter; 

A. Nettverksprosjekt; utrede ulike forhold knyttet til høsting som tiltak mot 
spredning, fokus på forvaltningspraksis, nettverksbygging.

B. Stillehavsøsters; beskrive kunnskapsstatus, samkjøre og innhente ny kunnskap 
som er avgjørende for høsting som tiltak for å redusere spredning.

Begge prosjektene er finansiert av Nordisk Ministerråd. 

Prosjektene slått sammen til et større prosjekt, som skal jobbe med 
Stillehavsøsters i henhold til definerte delprosjekt.

 



Formål

Samle all informasjon knyttet til høsting av stillehavsøsters i de 
nordiske land

● kommersiell høsting for videresalg
● fjerning av østers fra strender/marine verneområder 
● tilrettelegging for østersturisme (østerssafari, gastroturisme mm)

Bygge nettverk mellom forvaltning, næringsliv og forskning



NETTVERKET

Ca 110 personer fra 
myndigheter, næringsliv 
og forskning i Norge, 
Sverige og Danmark

SNOK Nettverksmøte Ribe 2017



Prosjektstruktur

Oppstart

Planlegging og 
oppstart av tematiske 
oppgaver

Workshop 1

 Arbeidsmøter

Rapportering
Evaluering och planering 
av fortsättning

Workshop 2

Formidling i hele prosjektperioden





PROSJEKTGRUPPE

Stein Mortensen, Havforskningsinstituttet, Norge, stein.mortensen@hi.no 

Åsa Strand, IVL, Svenska miljöinstitutet, asa.strand@ivl.se 

Per Dolmer, ORBICON, Danmark, pdol@orbicon.dk 

Ane Timenes Laugen, Sveriges lantbruksuniversitet, ane.laugen@slu.se 

Lars Johan Naustvoll, Havforskningsinstituttet, Norge, larsjn@hi.no 



1. Prosjektledelse og formidling 
    (Stein Mortensen)

• Felles arbeidsmøter / workshops 
• Tematiske møter i delprosjektene
• Møter med forvalterne 
• Felles nordiske notater til media
• Policy briefs
• Sluttrapport i TemaNord
   rapportserie



2. Kunnskap om østersbestandene 
(Ane T. Laugen)

• Inventeringsprotokoll
• Gjennomgang av pågående
   kartlegging og overvåkning
• Bestandsmodellering
• Spredningsmodellering
• Høstbar del av bestanden



3. Miljø (Åsa Strand)

• Miljøpåvirkning av ulike
   høsteteknikker 
• Effektiviteten av rydde- og
   høstetiltak



4. Matvaretrygghet
    (Lars Johan Naustvoll)

• Forvaltningspraksis og kunnskaps-
   grunnlag



5. Eiendomsrett, juridiske forhold
   (Stein Mortensen)

• Eierskap og interessekonflikter i
   strandsonen
• Høstemetoder
• Regelverk knyttet til avfallshånd-
   tering, mellomlagring, videre-
   dyrkning



6. Marked og forretningsplaner
   (Per Dolmer)

• Etablering av depotbanker
• Etablering av rensefasiliteter
• Etablering av partnerskap mellom 
    virksomheter 
• Østersturisme 



SNOK!


