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Bakgrund till European Oyster Opening Championships(EC)  
Den 21 oktober 2004 genomfördes EC i Nordstans köpcenter i centrala Göteborg.  
Tävlingen var ett inslag i branschorganisationen Svensk Fisks årliga evenemang Kungsfenan.  
Utmärkelsen Kungsfenan – The Swedish Seafood Award belönar framstående insatser inom 
hela kedjan från hav till bords. Prissumman på 500 000 kr fördelas mellan kategorierna 
Maritim Gastronomi och Hållbar Fiskenäring. Huvudsponsor är Swedbank och landshövding 
Göte Bernhardsson är juryns ordförande.  
I samband med Kungsfenan aktiverades ett Fisk & Skaldjurs Expo mitt i Nordstan, där en 
monter byggdes upp bl.a. innehållande en stor scen med avancerad ljud- och bildteknik.  
Montern innehöll stationer med representanter från fiskerinäringen, Kosta Glasbruk, 
Sodexho, modeklädesplagg tillverkade av garvat fiskskinn osv.  
En av huvudaktiviteterna var EC, ett europeiskt mästerskap i ostronöppning, där hela 
europaeliten var inbjuden för att tävla.  
2012 ändrades namnet på tävlingen från European Oyster Opening Competition till 
European Oyster Opening Championships – Trollhättan, Sweden  

Tävlingen i dag  
För sjunde året i rad arrangeras EC i Trollhättan, 70 km norr om Göteborg.  
Tävlingen är etablerad och är ett av Trollhättans viktiga evenemang och 2016 kom det över 
1500 personer för att se tävlingen och besöka mat och hantverksmässan som hålls i 
anslutning till tävlingen.  
Arrangemanget hålls i en av Västsveriges största Eventlokaler, NOVA Arena, som är belägen 
på Innovatum, tidigare NOHAB området. Innovatum är idag en av Sveriges främsta 
mötesplatser och ett ledande utvecklingscentrum för tillväxt, forskning och upplevelser.  

Målsättning med tävlingen  
EC mål är att bli den tongivande tävlingen i ostronöppning där Europaeliten skall göra upp 
om titeln som Europas bäste ostronöppnare på arten Ostrea Edulis. Samtidigt skall EC lyfta 
fram ostronet som kommersiell produkt och ge arrangörer och partners god avkastning.  

Tävlingens regelverk  
EC tillämpar det internationella regelverk som används på VM i ostronöppning.  
VM hålls sedan 1954 i Galway på västra Irland och genomförs i slutet av september varje år. 
Tävlingsmomentet är att på snabbaste möjliga tid öppna och presentera 30 stycken ostron 
av typen Ostrea Edulis det europeiska ostronet.  
En från tävlingsarenan isolerad jury bedömer kvalité och presentation av öppningen, där 
delas det ut tidstillägg för defekter och tidsavdrag för tilltalande presentationer. Vinnaren är 
den som når den lägst sammanräknade tiden.   
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Kvalitetskriterier  
För att säkerställa kvalitén på tävlingen sammankallas en meriterad internationell jury, en 
tävlingsorganisation sammanställs som sörjer för att tävlingen genomförs enligt uppsatt 
regelverk. Tävlingen skall göras publikvänlig utan att påverka tävlingens seriositet.  

Kvalifikationkriterier för Europeiskt deltagande  
Direktkvalifikation för placering 1 och 2 i respektive lands nationella tävling. Regerande 
Europa och Nordiska mästaren är direktkvalificerad. Wild Card delas ut till ostronöppnare 
med tidigare meriter.  

Antal tävlande i EC och nationer i Europa  
Antalet tävlande i EC maximeras till 24 st.  
De nationer som har organiserade nationella tävlingar är Sverige, Norge, Danmark, Finland, 
England, Irland, Tjeckien, Holland, Estland och Belgien. Övriga länder med traditioner i 
ostronöppning är Frankrike, Schweiz, Tyskland, Wales, Nordirland och Italien. 
 Island, Spanien, Skottland och har sporadiskt deltagit i internationella sammanhang.  

EC – Evenemanget – Staden – Näringen  
EC har för avsikt att samarbeta med organisationer och företag som kan se fördelar i att 
förknippas med evenemanget och/eller de kringevenemang och synergier som EC kan 
medföra för staden, stadens organisationer och näringsliv som ett led i ett långsiktigt 
samarbete.  
Ostronöppnartävlingar är något som uppmärksammas mer och mer men får ett tag till se sig 
som ett relativt smalt evenemang. Detta ger dock möjligheter till kringevenemang i samband 
med tävlingsdagarna såsom aktiviteter på företag, restauranger, hotell och i butiksledet 
vilket uppskattats stort vid de tillfällen sådant genomförts.  

Europamästerskapen i Västsverige  
Västsverige som en av Europas ledande evenemangsregioner och med mat som ett tema i 
fortsatta evenemang gör att arrangörerna av EC ser Västsverige som en självklar arena för 
fortsatta tävlingar.  
Samarbeten med organisationer som Turistrådet Västsverige, VISIT Trollhättan/Vänersborg 
och Ostronakademien jämte samarrangerande städer ses som en stor fördel för 
evenemanget och gör att EC ges möjlighet till att fortsatt utveckla tävlingen, kringaktiviteter 
och evenemanget i stort.  

Produkten – ostronet – uppmärksamheten i Sverige och Europa  
Sverige och Västkusten har förmodligen världens bästa ostron, detta kan förklaras med rätt 
bakterieflora, friskt vatten och en långsam tillväxt för det vilda ostronet, detta gemensamt 
ger ett ostron som efterfrågas världen över.  
De förmånliga förhållanden som råder i svenska vatten och efterfrågan på svenska ostron 
har också på senare år gett möjlighet till forskning och utveckling av svenska ostronodlingar 
på västkusten vilket ses med stor förhoppning, inte minst i tävlingssammanhang.  
 
Många är de tillresta tävlingsöppnare från Europa och Norden, tillrest press & media samt 
publik som ger Europamästerskapen i ostronöppning betyget – ”Europas mest 
välorganiserade och populäraste ostronmästerskap av dem alla” 


