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För varje år som går 

stiger efterfrågan på 

ostron. Men bröder-

na Klemming i Greb-

bestad har svårt att 

hitta nya marker att 

plocka ostronen på. 

– Det är verkligen 

synd att fina ostron-

bankar bara dör ut 

för att ingen sköter 

om dem, säger 

Bengt Klemming.  

Bengt och Peter Klem-
ming har specialiserat sig 
på ostronplockning och 
skötsel av ostronbankar i 
norra Bohuslän. Med hjälp 
av bland annat marinbiolo-
ger har de utvecklat ost-
ronhanteringen i Sverige 
och idag plockar de cirka 
50 ton ostron per år.

– Vi har plockat ostron i 
över 15 år och vi tänker 
satsa ännu mera på det här 
fisket, men vårt problem 
just nu är att vi behöver 
mer marker att arbeta på, 
säger Bengt Klemming.

Fiskelagen säger att man 
inte får plocka ostron utan 
markägarnas tillåtelse. Fis-
kerätten för ostron gäller 
inom 200 meter från fast-
landet eller från en ö som 
är minst 100 meter lång. 
Därför måste ostronplock-
arna skriva avtal med 
markägarna om de vill 
plocka ostron på deras 
ägor.

– När vi började hade 
det varit spänningar mellan 
dykare och markägare. Dy-
kare hade till exempel ar-
renderat marken för en 

kort tid och plockat upp så 
mycket som möjligt utan 
att tänka på framtiden.

– Vi vill arbeta med det 
här fisket på lång sikt, så 
därför arrenderar vi inte 
markerna utan vi delar på 
förtjänsten med mark-
ägarna, förklarar Bengt.

I nuläget har de avtal 
med ett tiotal markägare 
utanför Fjällbacka och 
Grebbestad. 

Det finns inte ostron 
överallt men det bästa mar-
kerna brukar ligga på väst-
eller sydvästsidan av en ö. 
Det är viktigt att ostron-
banken ligger i ett skyddat 
område med tillgång till 
mycket färskt vatten.

– Botten är också jätte-
viktig, den ska vara mellan-
hård, sandig och lerig sam-
tidigt, man ska kunna 
trycka ner fingret i botten, 
förklarar Bengt.

En del markägare vet 
inte om att de har ostron 
utanför sin ö och andra tror 
att de har stora ostrontill-
gångar på markerna. Emel-
lanåt gör bröderna Klem-
ming inventeringar åt 
markägare och mer än en 
gång har de stött på helt 
förstörda ostronbankar.

– Ibland ligger det stora 
öppna döda ostron över-
allt. Och låter man de stora 
ostronen ligga kvar kvävs 
de små och ostronbanken 
dör ut. Det är verkligen ett 
slöseri på naturtillgångar, 
säger Peter. 

För att sköta en ostron-
bank krävs det kunskap 
och tålamod. Bröderna 
plockar de stora och ätbara 

ostronen för att ge plats åt 
de mindre som sedan kan 
växa till sig. De ser till att 
musslorna inte tar över-
handen över ostronen och 
de tar bort grönalger när 
det behövs så att de inte 
kväver ostronen.

– Vi skulle ha en lag på 
ostron som vi har på sko-

gen. Att markägarna måste 
gallra och sköta om ostron-
bankarna annars blir det en 
riktig urskog där nere, sä-
ger Bengt. 

Han berättar att på en 
del öar har markägarna 
som har strandtomter gått 
ihop och bildat en ostron-
förening.

–  De låter oss sköta ost-
ronbankarna åt dem och 
med pengarna de tjänar 
underhåller de olika saker 
på ön, som bryggor och 
stränder. Det är väl en bra 
idé, säger Bengt Klem-
ming.

Elsa Maréchal

Gratulera dina nära & kära

för endast
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:-

Då får du din annons med foto om du vill. 
Vill Du ha annonsen i färg kostar det 50:-
extra. Du kan klippa ut och skicka
talongen eller maila in text och
bild på tidningen@stnb.se.
Du är också varmt välkommen in till
oss på expeditionen, så hjälper vi dig.

Vid fakturering tillkommer en avgift på 19:- inkl moms.
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Ålder Datum/dag

Önskar

Om du inte mailar till oss fyller du i din kupong och lämnar
in den till Strömstads Tidning, Södra Hamngatan 25 eller
skickar den till Strömstads Tidning, Box 57, 452 22 Strömstad.

Störst i bygden – bäst på lokala nyheter

Grattis

Tusentals ostron ligger och dör

Bröderna Klemming åker ut flera gånger i veckan för att plocka ostron och se till ostronbankarna.

Ostronen ska vara minst sex centimeter i diameter för 

att kunna plockas.

Tanums kommun vill 

ha in förslag till vem 

som skall få turist-

priset år 2007.

Årligen utdelar Tanums 
Kommun Turistpriset för 
att uppmärksamma insat-
ser till besöksnäringens 
fromma.

Mottagaren skall ha gjort 
en mångårig aktiv insats 
för att utveckla turismnä-
ringen i Tanums kommun 
eller en aktiv insats i tu-
rismnäringen för att mark-
nadsföra och sätta Tanum 
som turistkommun ”på 
kartan”, nationellt eller in-
ternationellt. 

Mottagare kan vara per-

son, förening, företag eller 
organisation som har sin 
bas och verksamhet i Ta-
nums kommun. Man kan 
bara erhålla priset en 
gång.

Senast den 31 oktober 
skall förslag till pristagare 
inlämnas till kommunen.

Kandidater sökes


