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Blåskjellene kommer! 
 

Fra midten av mai og litt utover i juni 

kan man observerer store mengder 

«sandkorn» på nøter og tauverk som 

står i sjø.  Dette er blåskjell yngel.  Men 

hvor kommer den i fra og hva kan en 

gjøre 

 

Blåskjellen er blant våre vanligste 

marine arter. Den finnes langs hele 

kysten vår.  Det er kun i områder med 

sterk og vedvarende 

ferskvannspåvirkning at den ikke 

forekommer.  Blåskjellen finnes i største 

mengder i brakkvannsområder – det er 

litt mindre av den ute mot storhavet.  

Akkurat det er en tilpasning for å unngå 

å møte to av sine viktigeste predatorer 

– ærfugl og sjøstjernen, begge disse 

liker i sjøvann med full salinitet. 

Ørsmå blåskjell på et tau – snart blir 

de mye større 
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Plagsom delikatesse!  

Denne arten vokser nokså fort og 

kan på kort tid representere et 

betydelig problem for oppdrettere.   

Blåskjellen slår seg på så langt ned 

som lyset rekker og mikroalger 

finnes.  Det er derfor mulig å se 

betydelige mengder blåskjell, med 

den belastningen det medfører, på 

fortøyninger og rammeverk allerede 

mot månedsskiftet juni/juli. 

 

Det begynner i det små men utvikler seg fort.  
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Tiltak - fort!  

Noe av det som gjør blåskjellen til 

en god oppdrettsart, gjør den til en 

sann plage på oppdrettsnøter 

 

Blåskjellet filtrerer maten sin fra de 

fri vannmasser.  I den fri natur vil 

microalger og diverse partikler 

utgjøre næringsgrunnlaget.  Ved 

oppdrettsanlegget tilføres også 

store mengder næring via fôr og 

feces fra fisken i og rundt anlegget.  

Dette øker vekstpotensialet og 

overlevelsen til blåskjellene, og 

andre groearter betraktelig. 

Forskning viser at disse artene kan 

gro betydelig fortere på og rundt 

oppdrettsanlegg og at det finnes 

mye flere larver av groearter rundt 

oppdrettsanlegg en det som 

forekommer naturlig i samme 

område. 
Blåskjellvekst på nett. – her må man straks gjøre 

noe før blåskjellet blokkerer helt for 

gjennomstrømming 



Se flere nyheter på www.steen-hansen.no 

Tiltak - fort!  

Blåskjellet er en plagsom og effektiv 

groe art som vokser fort og kan strupe 

ned vanngjennomstrømningen hvis 

en ikke treffer noen tiltak.  

Kobberholdige produkt er effektive 

mot denne arten men også tørking og 

spyling brukes hyppig. 

En kan oppleve nye påslag hele året 

og ofte fra gyting langt unna.  Larvene 

lever lenge i pelagisk fase og kan 

drive svært langt før de slår seg ned.   

Som regel kan en oppleve to hoved-

påslag som inntreffer tidlig vår og 

sensommer til tidlig høst.  Disse 

kommer litt etter de to alge-

blomstringene som kommer tidlig vår 

og sensommers. 

Vårblomstring i Hardanger. Denne gangen er det 

nok Emiliana huxleyi som blomstrer med 

karakteristisk lysegrønn farge.  
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En delikatesse med potensial 

Blåskjellet er har et stort potensial.  

Den filtrerer store mengder partikler 

fra vannet og kan brukes til mye 

rart. I havnene i Nederland brukes 

den som et måleapparat – en 

miljøindikator.  Ved høye verdier av 

visse typer forurensing klapper 

skjellet igjen, dette registreres av 

elektroder som er montert på 

skjellet og en får varsling.  

Artens levesett og evne til å vokse 

fort har også et potensial knyttet til 

seg.  Et potensial som Lerøy og 

Bellona har begynt å undersøke ved 

sitt Ocean Forest prosjekt.   

En ser for seg å ha installasjoner  

nedstrøms fra oppdrettsanleggene 

der tang, tare og blåskjell kan 

dyrkes.  Dette vil ta vare på 

næringssaltene som oppdretts-

anleggene slipper ut og konvertere 

disse til biomasse og energi.   

Illustrasjon fra Bellona.no som viser visjonene en 

har for integrert havbruk – Ocean Forest 
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Tiltak - fort!  

Blåskjellet byr på flere 

overraskelser.  De kan nemlig mer 

en å lage mat av næringssaltene 

som stammer fra oppdretts-

anleggene! 

Glupingene hos Lofoten 

Sjøprodukter oppdaget  at i en merd 

med betydelig blåskjellvekst var 

fisken så å si uten lakselus.   

Det ser altså ut til at blåskjellet 

spiser luselarvene som driver fritt i 

sjøen.   

Dette er så interessant at de nå 

jobber sammen med SINTEF i et 

forsøk på å utvikle denne ideen 

videre. 

Det er svært spennende å se 

hvordan dette utvikler seg, ikke 

minst i lys av arbeidet Lerøy og 

Bellona har initiert. 

 
Blåskjellet filtrerer sjøvann effektivt.  På en time 

kan et voksent blåskjell filtrere 3 liter sjøvann. 



Et klassisk sommersnadder 

Det var solnedgang;  

det var latter det var sang 

det var sommerfri;  

det var sjø og magi… 

 

Postgirobygget sang i sin sang Idyll om 
sommerfri, solnedgang, latter og sang.  En 
kan tilføre at det var sikkert blåskjell på 
menyen den dagen. 

For en sann sommeridyll av det bedre slaget 
vil vi anbefale dette! 
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Velbekomme 



Hvordan påvirker dette oss! 

Blåskjell er en fantastisk ressurs og en sann 

delikatesse – men en må være forsiktig i visse 

perioder av året – noen alger kan nemlig 

avsette gift i skjellmaten 

 

Vi mennesker kan påvirkes ved å spise giftig 

blåskjell. Noen gifter er svært potente og de to 

vanligste gir kraftige magesmerter med diare 

eller lammelser. Den siste kan påvirke en 

sterkt i mange år ved at lammelser ikke går 

helt over – heldigvis er den typen sjelden i 

Norge. 

De giftige algene dukker opp nå uotver våren 

og sommeren og det er grunn til å være 

forsiktig.  Giftene er luktfri og usynlige i 

skjellet. 

En ide er å bruke Mattilsynets app eller portal 

på net, være årvåken og høre på lokale folk. 

En kjær gammel tante av meg, Petra, sa, 

„Tygg skjellmaten grundig, begynner du å bli 

nummen i tungen så spytt ut“ 

Petra ble 98 år gammel og spiste mye 

blåskjell.   

http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/ 
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Havbruk og fiskeri 

Stadig viktigere næringer 

 

Havbruk og Fiskeri blir stadig 

viktigere for å tilfredsstille et økende 

matbehov i en global befolknings-

vekst. For å gjøre matproduksjonen 

fra Havbruk mest mulig bærekraftig, 

brukes det i stor grad åpne mærer 

med naturlig vanngjennom-

strømming.  

 

God oksygentilførsel er en viktig 

faktor for å sikre produksjon av sunn 

og god sjømat. Steen-Hansen 

Havbruk sine produkter er med og 

bidrar til at denne produksjonen kan 

foregå på en miljøriktig måte - med 

sunn og livskraftig fisk. 

Steen-Hansen  

og miljøet 

80 år innen malingskjemi 

har gitt oss betydelig  

erfaring i å optimalisere 

kvaliteten på og 

minske miljø-påvirkning 

av både produkter og 

produksjon. Det å sørge 

for at produktene har den 

beste kvalitet og samtidig 

at bruken av disse er til 

det beste for miljøet, er 

noe vi til enhver tid 

tilstreber. All produksjon i 

Bergen er basert på 

vannløste produkter. 

 

Les mer om Steen-

Hansen og miljø  

www.steen-hansen.no 


