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Sammanfattning 
 
Eutrofiering är ett stort problem för Östersjön där den största tillförseln av näringsämnen 
kommer som diffusa utsläpp. I Östersjön leder eutrofieringen till ökad tillväxt och 
algblomningar. Den ökade tillväxten leder även till grumling av vattnet vilket försvårar för 
makroalger, samt till bottendöd då stora mängder organiskt material faller ner på botten och 
måste brytas ned med syreförbrukning och svavelbildning som konsekvens. 
 
På västkusten, utanför Långevik vattenreningsverk, bedrivs musselodling i syfte att rena 
vattnet från kväve. Det är ett alternativ till utbyggnad av kvävereduktionssteget i 
reningsverket. 
 
Syftet med den här rapporten är att undersöka om det är möjligt att genom musselodling 
minska kvävebelastningen i Östersjön. Den tittar på praktiska och ekonomiska effekter 
rörande odling och avsättning av musslorna. 
 
Analysen visar att de metoder och material som används på Västkusten skulle kunna användas 
i Östersjön. De största skillnaderna är att musslorna, på grund av den låga salthalten i 
Östersjön, växer långsammare och blir mindre. Detta leder till att det jämfört med Västkusten 
kommer att krävas en större odlingsareal. Eftersom musslorna blir så små kommer det inte att 
gå att sälja dem till humankonsumtion. Det går dock bra att göra antingen djurfoder eller 
gödningsmedel av dem. Av dessa två alternativ är djurfoder det mest intressanta. 
 
Slutsatsen blir att det visserligen finns åtskilliga praktiska frågor att hantera, men 
musselodling som metod för kväverening fungerar även i Östersjön. 
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Abstract 
 
Eutrophication is a major problem for the Baltic Sea. The contributions of nutrient are mainly 
from several diffuse sources. The Eutrophication of the Baltic Sea has led to an increase in 
growth of organic matter and algae blooms. It has also contributed to the spread of dead 
bottoms, when large amounts of organic matter is decomposed in oxygen consuming and 
sulphur releasing processes. 
 
On the west coast of Sweden, at Långevik water treatment plant, farming of mussels is 
conducted in purpose to decrease the amount of nitrogen. This is used as an alternative to a 
expansion of the nitrogen reduction process within the plant.    
 
The purpose of this thesis is to study the possibility of using mussel farming as an way to 
decrease the nitrogen load in the Baltic Sea. It will examine practical and economical aspects 
in both the farming and the outlet of the mussels. 
 
The analysis shows that the methods and materials that is in use at Långevik could be used in 
the Baltic Sea as well. The major differences are that, because of the low salinity, the mussels 
have a lower growth rate and a much lower final size in the Baltic Sea. Because of this the 
area of mussel farms needed is increased. The smaller size mussels also results in that it won’t 
be a possibility to sell them for human consumption. Still there is no problem using them for 
animal fodder or to make fertilizers of them. Of these two alternatives, animal fodder is the 
most interesting.      
 
The conclusion is that there are several practical and economical issues to solve, but mussel 
farming as a method for decreasing the amount of nitrogen can be used also in the Baltic Sea.  
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Inledning 
 
Östersjön har från slutet av 1800-talet och framåt tagit emot ökande mängder med närsalter. 
Detta ledde fram till att det under 1950-talet installerades biologiska reningsteg vid 
kommunala reningsverk. Dessa kompletterades på 70-talet med kemisk rening för 
fosforutsläpp. Nu är problemet att stora mängder näringämnen kommer till Östersjön via 
diffusa utsläpp, till exempel från jordbruket. Detta har blivit värre då våtmarker har blivit 
utdikade och vattendrag rensade och uträtade. Tidigare fångades stora mängder upp i dessa 
områden. Nu genomförs projekt för att på nytt skapa våtmarker. (Naturvårdsverket) 
 
Trots de åtgärder som har gjorts i Sverige och de övriga länder som angränsar till Östersjön så 
har ingen markant minskning av näringsämnen uppnåtts. Den ökade mängden näringsämnen 
leder till en ökad produktion av biomassa. Detta leder till eller kan leda till algblomning, 
grumling av havet och i extrema fall bottendöd. Eutrofiering ses idag som ett av de största 
hoten mot Östersjön och det finns ett riksdagsbeslut om att minska tillförseln av kväve och 
fosfor till Östersjön. (Naturvårdsverket) 
 
Musslor har odlats i konsumtionssyfte i flera hundra år. Idag uppgår Europas samlade 
produktion till cirka 700 000 ton. De största producenterna är Spanien, Italien och Frankrike. 
Globalt sett är även Kina en stor producent. I Sverige har det odlats blåmusslor på västkusten 
sedan 70-talet. Detta enligt den så kallade ”long-line” metoden. (Haamer, J. 1977) Odlingen 
växte stadigt och var som störst 1987 och uppgick då till ca 2500 ton. En viktig anledning till 
tillbakagången sedan dess är att odlingarna drabbades av toxiska alger vilket innebar  
produktionsuppehåll. Detta klarade inte de små producenterna av. 
 
Det finns forskning från flera olika delar av världen som påvisar att musselodlingar har en 
positiv inverkan på miljön. Särkilt gäller det minskad eutrofiering, då musslorna under sin 
levnad filtrerar stora volymer vatten och tar upp plankton. (Sanchez, A. m fl.2004) 
 
Det finns i huvudsak tre avsättingsområden för musslor. Dessa är humankonsumtion, 
djurfoder och gödningsmedel. Genom dessa avsättningområden kan man sluta en så kallad 
agro-aqua-cykel, vilket innebär att näringsämnena som kommer till havet från land fångas upp 
och transporteras tillbaka till land. (Lindahl, O. m fl. 2005) 
 
Ett intressant försök drivs i Lysekils kommun. I stället för utbyggnad av det kommunala 
reningsverket, Långevik, har det anlagts musselodlingar vid kusten utanför. Dessa odlingar 
har samma reningskapacitet som den annars planerade utbyggnaden av reningsverket. (Norell, 
H. 2005.) 

Mål med studien 
 
Frågeställningen för denna studie är om det är möjligt att med storskalig musselodling minska 
kvävebelastningen i Östersjön. Det kommer även att diskuteras ekonomiska och praktiska 
problem med odling och vad man kan använda musslorna till efter skörd.  
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Metoder 
 
Detta är en teoretisk studie som baseras främst på insamlat skriftligt material i form av 
litteratur och forskningsrapporter samt på intervjuer med sakkunniga personer inom området. 
Syftet är att utifrån detta material bedöma var vi står i dag samt att därifrån diskutera och dra 
slutsatser av hur detta kan gälla för Östersjön. 
 
Östersjön är ett unikt innanhav. Det är världens största bräckvattenhav samtidigt som det är så 
ungt att inga arter har hunnit anpassa sig till salthalten. Det är, i jämförelse mot andra hav, 
färre arter som lever i Östersjön. I praktiken endast de tåligaste söt- och saltvattenarterna. En 
följd av detta är att de alla lider av så kallad fysiologisk stress på grund av att de osmotiskt 
måste anpassa sig till den rådande salthalten. En annan karetäristisk egenskap är Östersjöns 
långa omsättningstid. Det kan ta upp till 30 år för allt vatten att bytas ut. Detta tillsammans 
med den haloklin på cirka 70 meters djup som bildar två skikt av det sötare lättare vattnet och 
det salta tyngre, gör att det blir dålig omblandning och att vattnet syresätts dåligt på de 
djupare områdena. Ytterligare en konsekvens av omsättningstiden är självklart att miljögifter 
stannar längre tid i systemet. (Rheinheimer, G. 1998.) 
 
Östersjön omges av nio länder och har ett i förhållande till sin yta mycket stort 
tillrinningsområde, c:a 4 gånger så stort som Östersjön i sig. Området är dels kraftigt 
industrialiserat och dels bedrivs mycket jord- och skogsbruk där. Detta leder till att Östersjön 
är hårt ansatt av antropogena utsläpp. 
 

Avgränsningar 
 
Studien är en teoretisk analys, varför inga egna praktiska försök ingår i studien.  
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Blåmusslor och musselodling 

Blåmusslan (Mytilus edulis) 
 
Blåmusslan finns i haven från Frankrike och norröver och lever naturligt längs Sveriges båda 
kuster. Den är en filtrerare, vilket innebär att den äter genom att suga in vatten och där ur 
avskilja partiklar, företrädesvis plankton. Musslorna föds som larver vilka sedan fäster på en 
hård yta. Detta görs genom så kallade byssustrådar som musslorna utsöndrar. Dessa trådar 
hårdnar sedan vid vattenkontakt. De partiklar som musslorna kan tillgodogöra sig är i 
intervallet 2 μm upp till 5 mm. Föredragen storlek är cirka 7 μm, se bild 1. (Rosenberg, R. och 
Loo, L-O., 1983) 

 
Bild 1. Föredragen partikel storlek för konsumtion. (Persson, M., 2004) 
 
 
Från dessa partiklar tar blåmusslorna upp näringsämnen, till exempel kväve, av vilket 40 % 
lagras i köttet, 40 % avges som avföring och de sista 20 % utsöndras som ammonium. Detta 
är lätt åtkomligt för levande organismer och kan utgöra grunden för nyproduktion av 
plankton. Se bild 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Näringskretslopp (Persson, M., 2004). 
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Blåmusslor i Östersjön 
 
 
Blåmusslor finns även i Östersjön och är där den dominerande arten. De utgör 80-90 % av 
djur-biomassan i det bentiska lagret i Egentliga Östersjön. Detta beror till stor del på att inga 
av blåmusslans naturliga vattenlevande fiender, till exempel sjöstjärnor, klarar att leva i den 
låga salthalten. Däremot är ejder en viktig predator. Blåmusslan finns i hela Östersjön förutom 
Bottenviken där salthalten är för låg även för dem. (Kautsky, N. och Evans, S. 1987) 
 
Det som skiljer blåmusslan i Östersjön från de som lever i västerhavet är storleken och 
växthastigheten. Musslor i Östersjön växer betydligt långsammare än på västkusten och når 
upp till en maximal storlek på cirka en tredjedel av dem som lever i till exempel Nordsjön. Ett 
tydligt exempel på detta är att odlade musslor från Östersjön var i genomsnitt 20mm efter 15 
månader medan de odlade i Nordsjön uppnådde samma storlek på endast 3 månader. 
(Kautsky, N. et al. 1990) 
 
Det finns även vissa morfologiska skillnader som till exempel skalets tjocklek och 
utformning. Detta leder till att östersjömusslan har en högre andel kött relaterat till skalets 
vikt. (Kautsky, N.et al. 1990) 
 
Även om faktorer som tillgång till föda, genetik och naturliga predatorer spelar viss roll, är 
det salthalten som är avgörande när det gäller storleksskillnaden mellan musslor i och utanför 
Östersjön. Det har gjorts försök där musslor har odlats i Östersjön och sedan flyttats till 
havsvatten. Det visar sig då att de, efter att ha placerats i det saltare vattnet, växer till sig och 
når samma storlek som de musslor som endast levt där. Det är alltså den osmotiska stressen 
som det innebär för musslorna att leva i bräckvatten som är den faktor som begränsar deras 
storlek. (Kautsky, N. et al. 1990) 
 

Odling av musslor 
 
Det går att odla musslor på ett flertal sätt och flera olika metoder används. Gemensamt för de 
olika metoderna är att ge musslorna mer fasta ytor att fästa på under larvstadiet. Därefter har 
metoderna anpassats efter lokala förutsättningar, behov och traditioner. Även här finns vissa 
generella krav för att få en bra odling. Det krävs ett visst flöde på vattnet och även ett visst 
djup. Förutom detta krävs det tillgång till föda i vattnet. 
 
 I Sverige används den så kallade ”long-line odlingen”, se bild 3.  
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Bild 3: Musselodling enligt long-line modellen (Persson, M., 2004). 
 
Denna odlingsmetod byggs upp av vågräta rep, cirka 200 m, som har fästs i botten vid 
ändarna. I dessa rep fästs sedan lodräta odlingsband, ofta 6 cm breda, på vilka musslorna 
fäster och växer och allt hålls uppe av bojar. Musslorna släpper sina larver under tidig 
sommar och det är alltså då de fäster till odlingen. Efter detta får musslorna växa i minst 24 
månader innan det är värt att skörda. Detta gäller på västkusten. I varmare hav kan det gå 
fortare. (Persson, M. 2004) 
 
De bästa odlingsplatserna ska ha god genomströmmning av vatten med stor tillgång till föda. 
Hänsyn måste tas till djupet då det viktigt att undvika att sjöstjärnornor och krabbor kommer 
upp i odlingen och äter av musslorna. (Sanchez, A. 2004)   
 
Köttinnehållet i musslorna varierar under året med ett maximum i november-december, detta 
bör således vara bästa tiden för skörd. En av anledningar till att detta oftast inte sker är att det 
under denna period är störst problem med musseltoxin. (Kautsky, N.,1982.)  
 
Vid odling av musslor i större skala kan flera odlingar anläggas samtidigt, detta för att få ett 
mer kontinuerligt uttag. De rep som skördats blir en grogrund för nya musslor nästkommande 
fortplantningsperiod. En överblick av näringsflödena i en odling ges i bild 4. Där kan utläsas 
att kväveinnehållet i blåmusslor uppskattas till 1 %.  
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Bild 4: Näringflödena i en musselodling (Lindahl, O.) 
 
 

Testodling i Östersjön 
 
Nils Kautsky har genomfört en testodling i Stockholms skärgård vid Askö marina 
forskningsstation.   
 
Där odlade han på 6 mm flagglinor, uppruggade för att få musslorna att fästa bättre då 
byssustrådarna inte blir lika starka hos musslorna i Östersjön. Dessa vertikala rep, med en 
längd av 2,5 meter, placerades sedan med 30 centimeters mellanrum på långa horisontella rep. 
Mellan de horisontella repen krävs ett avstånd på cirka 1 meter för att undvika att repen 
trasslar in sig i varandra, vilket annars är ett stort problem. Han fick på detta sätt ut cirka 1 kg 
musslor per meter vertikalt rep. De hade växt från 0 millimeter till cirka 23 millimeter i 
storlek. Odlingstiden var 30 månader. Utbytet får ses som mycket bra för en odling i 
Östersjön. (Personlig kommentar Nils Kautsky)  
  

Eutrofiering 
 
Eutrofiering är ett tillstånd då stora mängder näringsämnen finns tillgängligt i, till exempel, ett 
hav. De två i särklass viktigaste näringsämnena är kväve och fosfor. Dessa är inte skadliga för 
levande organismer, men överskott av dem kan leda till att den naturliga balansen i ett 
ekosystem förändras. Detta kapitel skall handla om källorna till eutrofiering och ge en 
översikt av dess effekter.  
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Källor 
 
Det beräknas att det år 2000 tillfördes Östersjön totalt 1 009 700 ton kväve och 34 500 ton 
fosfor. Dessa näringsämnen nådde Östersjön antingen som luft- eller vattenburet utsläpp. Det 
vattenburna delas in i det som transporteras till havet via vattendrag och via punktkällor längs 
kusten och det luftburna är det som faller ner som atmosfäriskt nedfall direkt i Östersjön. 
(Helsingforskommissionen) Det som kommer via floder kan även delas in i punktkällor, 
diffusa utsläpp och naturliga bakgrundskällor, se bild 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av dessa olika vägar till Östersjön är det de vattenburna som medför störst andel 
näringsämnen, i princip 100 % av fosforn och nästan 75 % av kvävet. När det gäller de 
luftburna föroreningarna, cirka 25 % av kvävet, är biltrafik den största källan. För de 
vattenburna är det de diffusa utsläppen, vilka främst härstammar från jordbruket, som står för 
merparten. Punktkällorna är i de flesta fall redan renade, så bidraget från dessa källor är 
förhållandevis litet. Det är den stora användningen av konstgödsel, vilket krävs för att kunna 
odla i samma jord år efter år, som är problemet. De näringsämnen som inte tas upp av 
odlingen förs med regnvatten vidare till bäckar och åar och större drag vilka till slut mynnar i 
havet. Detta leder även till att de förekommer stora variationer i mängderna utsläpp år från år. 
De år som har en hög vattenföring och betecknas som ”våta” är också de år då stora 
kvantiteter tillförs havet, medan torrare således bidrar med mindre. (Naturvårdsverket) 
 
Nedan följer en sammanfattning av de olika konsekvenser som övergödning i haven leder till. 

Punktkällor 

Diffusa utsläpp 
och 

atmosfäriskt 
nedfall 

Atmosfäriskt 
nedfall direkt i 
Östersjön 

Punktkällor 
direkt till 
Östersjön Tillförsel via 

vattendrag 

Naturliga 
bakgrundskällor 

Totala 
tillförseln av 
näringsämnen 

Retention 

Bild 5: Näringsämnens väg till Östersjön (Helsingfors kommissionens 
hemsida) 
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 Bild 6. Sammanfattning av konsekvener av övergödning i havet. (Brandt och Gröndahl 2002) 

Ökad tillförsel av 
tillväxtbegränsande 
näringsämne

Ökad halt av ämnet i 
fråga i vattnet 

Ökad produktion av 
växtplankton Ökad förekomst av 

grönalger 

Försämrade 
ljusförhållanden i 
vattnet

Minskad förekomst av 
blåstång 

Minskade halter av icke 
tillväxtbegränsande 
näringsämnen

Ökad sedimentation av 
organiskt avfall 

Ökad förekomst av 
djurplankton 

Ökad syreförbrukning i 
djupvatten och bottnarna 

Ökad förekomst av 
bottendjur ovanför 
haloklinen

Ökad förekomst av fisk 
ovanför haloklinen 

Ökad halt av organiskt 
material i bottnarna 

Syrebrist under haloklinen; 
eventuellt 
svavelvätebildning

Utslagning av bottendjur under 
haloklinen 

Strukturförändringar i bottnar 
under haloklinen 

Ökad sedimentation av 
organiskt material 
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Resultat 
 
För att få ett mått på hur mycket kväve som behöver tas upp används i studien 
riksdagsbeslutet år 2000 om minskade utsläppsnivåer. Riksdagen fattade beslut om en 
trettioprocentig minskning av 1995 års utsläppsnivåer av vattenburet kväve till Östersjön fram 
till 2010. Det innebar att utsläppen skulle sänkas från 55000 ton till 38500 ton vattenburet 
kväve. Senare blev dock utsläppen från 1995 uppräknade och det fasta målet övergavs och 
ändrades till att endast gälla en trettioprocentig minskning.  
 
Denna studie utgår ändå från det ursprungliga beslutet om en sänkning med trettio procent till 
38500 ton. Det skulle således krävas en minskning med 16500 ton kväve. Detta värde 
används för att en bestämd mängd krävs för beräkningarna. Utifrån detta gjordes tre scenarion 
där målet var att med hjälp av musslor rena 1, 5 respektive 10 % av den totala minskningen 
(16500 ton). Rimligheten i dessa scenarion tas upp under diskussionen. 
 

Scenario 1 
 
I detta scenario är målet att odla musslor för att ta upp 1 % av den önskade minskningen på 
16500 ton. 
 

För rening av 1 % av den totala 
minskningen   

Massa kväve att rena 0,01 * 16500 165 ton 
Halt kväve i musslor  1 %   

Erforderlig mängd odlade musslor 165 / 0,01 16500 ton
 

Scenario 2 
 
I detta scenario är målet att odla musslor för att ta upp 5 % av den önskade minskningen på 
16500 ton. 
 

För rening av 5 % av den totala 
minskningen   

Massa kväve att rena 0,05 * 16500 825 ton 
Halt kväve i musslor  1 %   

Erforderlig mängd odlade musslor 825 / 0,01 82500 ton
 
 



 14

Scenario 3 
 
I detta scenario är målet att odla musslor för att ta upp 10 % av den önskade minskningen på 
16500 ton. 
 

För rening av 10 % av den totala minskningen   
Massa kväve att rena 0,1 * 16500 1650 ton 
Halt kväve i musslor  1 %   

Erforderlig mängd odlade musslor 1650 / 0,01 165000 ton 
 
 

Kapacitet hos en musselodling 
 
Dessa siffror baseras på Nils Kautskys testodling, som säger att det går att skörda 1 kg 
musslor per meter odlingsband efter 2,5 år. Den största skillnaden är att det har odlats på 
flagglinor istället för de bredare odlingsband som används på västkusten. 
 
Enligt litteraturen är en ”long-line” odling ofta 200 meter lång och består av tio parallella rep. 
På dessa fästs 5 meter långa odlingsband med  0,3 meters mellanrum.  
. 
 
Ovanstående ger: 10 * (200 / 0,3) * 5 * 1 = 33 300 kg 
Detta ger: 33,3 ton musslor från en odling på 2,5 år.   
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Diskussion 
 
Miljöaspekter 
 
Det finns ett flertal fördelar med musselodling av vilka den främsta är att mängden 
näringsämnen i vattenområdet minskar. En annan effekter är att siktdjupet ökar. Dessa två 
beror på att musslornas föda utgörs av suspenderade partiklar och växtplankton. Detta är 
positivt för den bottennära primärproduktionen och leder sammantaget till att risken för 
syrebrist på botten minskar. Det finns även positiva effekter som inte rör eutrofiering. Det kan 
bland annat gälla en ökad tillgång till föda för vissa fågel- och fiskarter. Odlingen i sig skapar 
nya biotoper, vilket kan leda till ökad biodiversitet. Dessutom förhindras fiske vilket medför 
att odlingen kan skydda vissa fiskarter. Dessa positiva effekter motverkas till viss del av att 
det lokalt under en musselodling blir en ökad deposition av organiskt material, bestående av 
avföring samt nedfallna musslor. En odling kan även påverka fiskbestånden genom att ändra 
sammansättningen av djurplankton, vilka utgör huvudfödan för många fisklarver. (Sanchez, 
A. m fl.2004)   
 
Ytterligare en effekt som kan uppnås är att rena Östersjön från miljögifter. I sin roll som 
filtrerare tar musslorna upp de miljögifter som finns i Östersjön, bland annat tungmetaller och 
dioxiner. Detta måste undersökas och kommer att ställa krav på behandlingen efter skörd.  
 
Ekonomi 
 
Kostnaden är en viktig faktor. I litteraturen går det att hitta olika kostnader, enligt Sanchez et 
al. 2004 kostar det en musselodlare 2,89 sek/kg att producera musslor medan Norell 2005 
talar om ett kostnad på 4 sek/kg musslor. Det gäller dock i båda fallen musslor som är odlade 
på västkusten. Kostnaden bör kunna sänkas vid en storskalig produktion. 
 
En viktig faktor gäller om det går att få avsättning för musslorna när de väl har skördats. Där 
är troligtvis användning som djurfoder mer lönsam än om det skulle göras gödningsmedel av 
musslorna. 
 
I nuläget bidrar de etablerade musselodlingarna med att rena havet från kväve. Detta är en 
tjänst som odlarna inte får betalt för. För att få till stånd en etablering av odlingar i Östersjön 
skulle det kunna införas ett system med utsläppskvoter för kväve. Denna metod skulle enkelt 
kunna appliceras på punktkällorna, kommunala vattenreningsverk och industrier. För detta 
måste det skapas en marknad där köpare och säljare av kvoter kan mötas. För de diffusa 
utsläppen är det svårare att använda sig av ett utsläppskvot-system. Då dessa utsläpp i stor 
utsträckning kommer från jordbruket där det betalas miljöskatt för användning av 
gödningsmedel, skulle pengar från denna skatt kunna användas. (Lindahl, O. m fl 2005) 
 
Det är uppenbart att en storskalig verksamhet inte automatiskt kommer till på traditionella 
kommersiella grunder utan finansiering behöver ske genom någon form av allmänna 
medel/skatter/avgifter. Då eutrofiering är ett stort problem för hela Östersjön vore det en stor 
vinst om det skulle gå att, genom till exempel Helsingforskommisionen, skapa ett 
internationellt system med utsläppsrättigheter för eutrofierande ämnen. 
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Att fiska musslor  
 
När genomförbarheten av musselodling analyseras blir det naturligt att även beröra 
möjligheten att fiska naturligt växande musslor. I Egentliga Östersjön finns det mycket gott 
om musslor, det är den dominerande arten i den bentiska faunan. (Kautsky, N. 1982.)  
 
Det kan alltså konstateras att tillgången på naturligt växande musslor totalt sett är god, så det 
är knappast det som blir begränsande. Vid odling är dock skörden en integrerad del i 
processen. Det vill säga att metodik och teknik för skörden är utformad och säkerställd redan 
från början. På samma sätt gäller att i odlingsfallet väljs platser strategiskt med hänsyn till de 
övriga stegen i processen som transporter och dylikt. Det borde därför vara lättare att 
kontrollera och styra hela kedjan av aktiviteter vid odling.  
 
Ytterst är det också så att ingen begränsning till musslor behöver göras utan i teorin skulle det 
gå att skörda vad som helst som finns i tillräckligt stor biomassa, till exempel vass. Här blir 
resonemanget liknande det som i fallet med att fiska musslor, det vill säga vid storskalig 
verksamhet behövs en process med kontinuerlig kontroll över alla steg. Fiske och liknande 
skulle möjligen kunna bli en biprodukt när det passar in i den organiserade odlingen. 
 
 
Arealbehovet 
 
En musselfarm har en utbredning på cirka 15 x 250 meter och täcker således en area på cirka 
0,4 hektar (ha). (Sanchez, A. et al.2004) 
 
Enligt beräkningarna i denna rapport skulle en farm av den storleken producera 33,3 ton 
musslor på 2,5 år. För de tre scenariorna skulle det då krävas en total area av, 198 ha, 991 ha 
respektive 1982 ha. Detta i musselfarmar spridda längs med kusten. De måste placeras där det 
är tillräcklig genomströmning, gott om föda i vattnet och där det är tillräckligt djupt.  
 
Stockholms skärgård sträcker sig från Björkö-Arholma i norr till Öja-Landsort i söder, en 
sträcka på 100 km, och sträcker sig ca 60 km ut. I detta vattenområde ligger cirka 30 000 öar, 
kobbar och skär. (Stockolms skärgårdsstiftelse) Detta innebär en total yta på 6000 km2 av öar 
och hav vilket motsvarar 600 000 ha. Att där finna de cirka 2000 ha, som krävs enligt scenario 
3, med lämpliga förutsättningar, bör vara möjligt. Ett problem som kan uppstå är att 
musselodlingarna upfattas som fula och begränsar nyttan av skärgården som rekreationsplats. 
Det är därför viktigt att skapa en positiv attityd till musselodlingarna. Det kan till exempel 
göras genom att gå ut med information om de positiva effekter de kan ge för både havsmiljön 
och för arbetsmarknaden. 
 
Agro-Aqua cykler 
 
För att optimera processen räcker det inte bara med att skörda musslorna för att få bort kvävet 
ur Östersjön utan också att utnyttja näringinnehållet på land. I dagsläget finns det två 
huvudsakliga ändamål, antingen gödningsmedel eller djurfoder.  
 
Att använda musslorna som gödningsmedel går bra och har gjorts i praktiken. Då i form av de 
musslor, cirka en tredjedel, som inte går att sälja som humankonsumtion på grund av att de 
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blivit skadade i samband med skörd. Dessa har skänkts bort till lantbrukare i närheten. Dessa 
musslor har seden spridits på åkrarna. (Sanchez, A. m fl.2004) 
 
Vid en större produktion så krävs det att musslorna komposteras för att få ett mer 
lätthanterligt gödnigsmedel. I denna process så förloras upp till hälften av kväveinnehållet 
som gas till atmosfären, främst i form av ammoniak.  
 
Det finns en jämförande studie mellan konstgödsel och gödningsmedel baserat på musslor, 
baserat på kostnad och energiåtgång. I studien har vägts in de kostnader och den mängd 
energi som krävs för att i ett vattenreningverk rena en ekvivalent mängd kväve. Den pekar 
också på att ett musselbaserat gödningsmedel klassifieras som organiskt vilket kan vara av 
vikt för KRAV-klassifiering. Den viktigaste slutsatsen blev att konstgödsel är både billigare 
och mer energieffektivt att framställa. En ytterligare aspekt är att konstgödsel är mer 
biologiskt tillgängliga. (Norell, H. 2005) 
 
En avsättning som skulle kunna vara mer ekonomiskt gynnsam är att göra djurfoder av 
musslorna. Då är det främst musselmjöl istället för fiskmjöl som hönsfoder som är aktuellt. 
 
En pilotstudie där höns fick äta en obehandlad musselrest visade att de föredrog denna 
framför konventionellt foder samt att gulan fick en bättre färg. Studien visade inte på några 
skillnader i smak på äggen. (Lindahl, O. et al. 2005) 
 
Norska forskare har tagit fram ett musselmjöl vilket klassifieras som ekologiskt. Detta är 
intressant då EU från och med i år (2006) kommer att kräva att ekologiska värphöns utfodras 
med 100 % ekologiskt foder. Musselmjölet innehåller lika mycket näring som fiskmjöl och 
dessutom högt innehåll av en viktig amionsyra, methionin, och av omega 3-fettsyror. 
Musselmjölet innehåller också ett färgämne som ger gulan en attraktiv färg. Vid framställning 
av musselmjölet så renas det från fett. I denna process försvinner även dioxiner och 
musseltoxinet okadsyra. (Sanchez, A. et al.2004) 
 
Miljömålen 
 
Det finns, som tidigare nämnts, ett riksdagsbeslut från 2000 rörande övergödning. Detta är 
uppdelat i 4 delmål varav det andra handlar om kväve. Där fastslås att en sänkning av 
kväveutsläppen på 30 % ska uppnås till år 2010. Enligt miljömålsuppföljningen är den enda 
aktiva åtgärden förutom kommunala reningsverk, en utbyggnad av våtmarker om cirka 6000 
ha. Dessa våtmarker har i syfte att rena 120 000 ton kväve per år, men kommer troligtvis 
endast rena hälften av den mängden. Som det ser ut i dagsläget kommer inte målet om en 
minskning på 30 % att nås. (Sveriges miljömålshemsida) 
 
Genomförbarhet 
 
Att odla musslor är tekninskt genomförbart i Östersjön. I flera avseenden är det inga 
skillnader mellan Västkusten och Östersjön. Samma odlingssätt, material och redskap kan 
användas. Ett problem kan vara att få musslorna att fästa på linorna (pga de svagare 
byssustrådarna), men detta borde gå att lösa med till exempel uppruggning. Det bör vidare 
observeras att användning för humankonsumtion ej kan bli aktuell i Östersjöfallet då 
musslorna är för små samt att arealbehovet ökar.  
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Vad gäller arealbehovet kan en jämförelse göras mellan de våtmarker som anlagts på land för 
att minska kvävebelastningen i Östersjön. Dessa våtmarker tar, som tidigare nämnts, en yta av 
6000 ha och tar upp cirka 60 000 ton kväve per år alltså 10 ton per hektar och år. Vid odling 
enligt scenario 3 skulle det gå åt knappt 5000 ha för att rena 1650 ton kväve eller 0,33 ton per 
hektar och år. En annan faktor som kan vägas in här är när på året skörden sker, då 
köttmängden är som störst under perioden november – december. 
 
För att återknyta till de tre scenariona bör det, sett till hela Östersjöns kuster, finnas tillräcklig 
odlingsareal tillgänglig. Även för det mest omfattande alternativet. Här kan det dock finnas 
praktiska problem genom att den yta som tas i anspråk blir otillgänglig för annan verksamhet. 
Sådana problem måste hanteras och lösas lokalt. Finansiering måste givetvis lösas, men bör 
inte utgöra något hinder. I själva verket har vi idag tillgång till en hel uppsättning ekonomiska 
instrument i form av kombinationer av offentlig och privat finansiering, utsläppsrätter, 
miljöavgifter etc. För att sluta kretsloppet är användning i form av djurfoder det mest 
lockande alternativet. 
 
I juni 2006 startade ett större projekt för musselodling i Östersjön. Odlingen är placerad en 
sjömil utanför Oknösund i Kalmarsund vid Mönsterås kommun. Projektet sker i sammarbete 
med Kristinebergs marina forskningscentrum. Det är den första storskaliga odlingen i 
Östersjön och blir förhoppningsvis en föregångare till andra liknande projekt. (Mönsterås 
kommun) 
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Slutsats 
 
Slutsatsen av denna studie är att musselodling är en metod som fungerar i Östersjön för rening 
av kväve. Det finns praktiska och ekonomiska problem, men som tidigare redovisats är dessa 
lösbara. 
 
Metoden kan inte ensam hantera hela eutrofieringsproblemet. Den bör istället betraktas som 
ett komplement till andra metoder, som till exempel anläggning av våtmarker. Den stora 
fördelen med musselodling är att den näring som tas ur havet kan utnyttjas på land som 
djurfoder eller gödningsmedel.  Metoden är även intressant då den är användbar på de annars 
svåråtkomliga diffusa utsläppen.  
 
En nackdel i Östersjön är att musslorna blir mindre och växer långsammare än i havet. Detta 
leder till ett ökat arealbehov. En annan nackdel är att det ur ekonomiskt perspektiv 
traditionella avsättningsalternativet humankonsumtion, återigen på grund av storleken, inte är 
aktuellt. 
 
Ett lämpligt nästa steg är att gå vidare och verifiera hela agro-aqua cykeln, då främst mot 
användning som djurfoder. Det bör ske med en kontrollerad försöksverksamhet som efter 
verifiering stegvis kan byggas ut. Mönsterås kommun har i juni 2006 initierat ett sådant 
projekt med storskalig musselodling. Resultatet av detta försök bör följas noggrant. 
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