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Sammanfattning 
 
Grundtanken med ett ekologiskt lantbruk är att det ska vara självförsörjande och att 
näringsämnen ska återföras till marken där de skördats. EU har länge strävat efter att 100 % av 
fodret till ekologiskt fjäderfä ska vara ekologiskt producerat, men målet har flera gånger skjutits 
upp på grund av bristen på ett proteinfoder som tillgodoser hönans speciella proteinbehov. I den 
konventionella produktionen används syntetiskt tillverkade aminosyror, vilket inte är tillåtet i 
ekologisk produktion som istället främst använder fiskmjöl, en råvara som inte anses hållbar på 
grund av överfiskning och reducerade fiskebestånd.  
 
Musselmjöl är ett relativt nytt proteinfodermedel som nyligen blivit godkänt för ekologiskt bruk, 
det tillverkas genom att köttet från blåmusslor torkas för att sedan processas till mjöl. 

Syftet med vår rapport är att granska musselmjöl som alternativ proteinkälla för att nå ett 100 % 
ekologiskt foder till fjäderfä. Syftet kommer att behandlas utifrån följande frågeställningar: 

• Varför behövs det ett nytt proteinfoder i ekologisk produktion? 
• Varför är musselmjöl en näringsmässigt bra ersättare till fiskmjöl?  
• På vilket sätt kan musselodlingar bidra till en hållbar utveckling i ett större perspektiv?  
• Hur kan man få lönsamhet med den produktionsmetod för musselmjöl som finns idag? 

 
Det primära empiriska materialet i vår rapport består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
med utvalda personer knutna till eller som utgör forskningsfronten av musselmjöl i Sverige 
2013. Urvalet av respondenter har spelat en central roll då vi vill belysa vår frågeställning ur 
olika synvinklar från personer med olika position och från olika instanser.  
 
Resultatet av vår studie har visat att musselmjöl är likvärdigt fiskmjölet rent näringsmässigt och 
därmed på ett bra sätt tillgodoser hönans specifika proteinbehov i en foderblandning. Till 
skillnad från fiskmjöl är det däremot klassat som ekologiskt foder vilket bekräftar att det är 
föredra ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv.  
 
Eftersom musslor tillgodogör sig näring genom filtrering av de näringsämnen som finns i 
överskott i våra hav, bildar odling och skörd av musslor ett kretslopp av närsalter som i sin tur 
bidrar till minskad övergödning och gynnar en hållbar utveckling. Problemet är att råvarupriset 
på musslor är för högt för att musselmjölet ska kunna säljas till ett konkurrenskraftigt pris 
jämfört med till exempel fiskmjöl, men eftersom grundtanken är att musselodlingar ska vara en 
miljöåtgärd finns tanken att de ska det ska bli lönsamt med hjälp av miljöersättning.  
 
Avskaffning mot det förbud som finns mot användandet av syntetiska aminosyror i ekologiskt 
foder skulle kraftigt underlätta för de ekologiska äggproducenterna. Att få fram ett idealt foder 
som klarar av det näringsmässigt höga krav som måste tillgodoses hos fjäderfäna för att prestera 
optimalt utan att fara illa är väldigt svårt, vilket krävs av dem i dagens intensiva produktion där 
de nästan lägger ett ägg om dagen.  
 
Sammanfattningsvis är det mycket som tyder på att fiskmjölet måste bytas ut för att målet om ett 
100 % ekologiskt foder ska vara möjligt. Både ur närings-, och hållbarhetssynpunkt är 
musselmjölet konkurrenskraftigt mot fiskmjölet, däremot behövs en regeländring i EU:s 
regelverk eller att Sverige bistår med pengar för miljöersättning för att det ska gå att få någon 
lönsamhet med den produktionsmetod som finns idag och där är vi ännu inte.  
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Abstract 
 
The basic idea of an ecologic farm is the thought to be able to supply for its own needs and use 
nutrients from its own soil in such way that it returns to its origin in the area close by. EU has 
now for a long time set out to execute its ambition of a 100 % ecological grown feed for 
ecological poultry. However, the demands have constantly been delayed due to practical issues 
with actually composing such feed since the poultry has complex need for certain amino acids in 
the protein sources. This makes it extremely difficult to grow or even buy such a feed for the 
egg-producers. For the non-ecological producers this is not as big of an issue since they are 
allowed to use synthetically made amino acids. However, this is not permitted for ecological 
producers which instead mainly use fish meal. Fishmeal is wildly debated and really not 
considered sustainable both because of overfishing and reduced fish stocks. 
 
Mussel meal is a relatively new protein feed that just has been approved for ecological use, it is 
produced by the meat from mussels that are dried and then processed into meal. 
 
The purpose of our report is to review the mussel meal as an alternative protein source to achieve 
a 100 % organic poultry feed. The main objective will be focused on these following questions: 
 

• Why do we need a new crude protein feed in organic production? 
• Why is mussel meal a nutritionally good replacement for fishmeal? 
• How can mussel farms contribute to sustainable development in a larger perspective? 
• How can you make a profit of mussel meal with the production method that is used now? 

 
The primary empirical data in our report consists of qualitative semi-structured interviews with 
selected persons working for, or represent the research elite of mussel meal in Sweden. The 
chosen persons with different positions and instances have played a central role in how we 
wanted to approach and illustrate the issues from different perspectives. 
 
The results of our study have shown that mussel meal is nutritionally equivalent fishmeal and 
therefore in a good way meets the poultry complex protein needs in a feed mixture. Unlike 
fishmeal, mussel meal is classified as an ecological feed, which means that it is preferable from a 
sustainable ecological perspective.  
 
Since mussels assimilate nutrients by filtering the nutrients found in excess in our oceans, 
cultivation and harvesting of mussels thereby creates a cycle of nutrients that contributes to 
reduced eutrophication and promotes sustainable development. The problem is that commodity 
price of mussels is too high to be able to sell the mussel meal at a competitive price, but due to 
the basic idea of a mussel farm as an environmental measure, the thought is to get supported by 
environmental subsidy to be profitable. 
 
It would in many ways ease the procedure of assemble an ecological feed if it was allowed to use 
synthetically made amino acids for ecological producers. To create an ideal feed which 
nutritionally satisfies the hen’s high demands if they are to perform on an optimum level without 
harming themselves is very hard, which required in today’s intense production were the hens lay 
almost one egg a day. 
 
In summary, much is pointing towards the need to replace fishmeal in order to achieve the goal 
of a 100 % ecological feed. Both in a nutritional and sustainability view mussel meal are a 
competitive candidate as a crude protein compared to fishmeal. Even so, either EU’s regulations 
need to change or Sweden need to allocate money for environmental support if the mussel meal 
production is to be profitable, and we are not quite there yet. 
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Förord 
 
Detta examensarbete ingick i kursen MG101X/MG103X med temat globalisering och 
hållbar utveckling och kursen är knuten till programmen maskinteknik och design och 
produktframtagning. Studien har utförts under vårterminen 2013 på Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm.  
 
Från början var vår ambition att rädda världen, men likt ett tunt äggskal till illusion vi 
byggt upp krackelerade det sakta men säkert tills allt kändes som en riktig äggröra. Men 
snabbt växte vi istället som de nykläckta kycklingar vi var, breddade vingarna och 
flaxade oss fram mot slutmålet. Vi kanske inte räddar världen med denna rapport, men 
förhoppningsvis kommer det att prägla någons sinne till ett ekologiskt hållbarhetstänk. 
Att vi idag står som stolta tuppar har vi bland annat vår handledare Anders Hansson att 
tacka för som fått genomlida tjatiga frågor, förvirrade blickar och djupa suckar. Vi vill 
även rikta ett stort tack till vår kära marinbiolog som tog sig helskinnad ur en Skype-
intervju med två frågvisa studenter kacklandes i mun på varandra samt alla övriga 
respondenter och kontakter som på olika vis hjälpt oss under arbetets gång. Ett extra 
tack ska också Svenska Ägg ha som lät oss komma och delta under en utbildningsdag i 
Skara, inte minst för den god mat vi bjöds på. 
 
Stockholm, april 2013 
 
Alexander Nilsson  
Johanna Öhrling  
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1 Definitioner 
 
 
Hybrid: Höns framavlade genom hybridavel, där man vill få fram eller förstärka 

särskilda eftertraktade egenskaper. Sker vanligtvis genom två eller flera 
raser korsas. Värphybrider härrör alla ur raserna vit Leghorn eller röd 
Rhode Island (Lovén Persson 2009, sid 6). 

Fjäderfä: Domesticerade fågelarter i huvudsak nyttjade för produktion av kött och 
ägg (NE. 2013).  

Rödlistan: Nämner de arter som riskerar att utrotas från Sverige och varför de hotas 
(SLU. 2013). 

Fjäderplockning: Då hönsen pickar av fjädrar från varandra. 

Närsalt: Ett salt vars joner växter och alger behöver som makronäringsämne eller 
mikronäringsämne (NE. 2013). 

 
Vattenbruk:  I marin miljö; odling av bland annat fisk, musslor och alger (NE. 2013).  
 
GMO: Genetiskt modifierad organism, GMO - transgen organism, organism som 

har en eller flera främmande gener tillförda med hjälp av genteknik (NE. 
2013). 
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2 Inledning 
 
2.1 Bakgrund 
 
Ekologisk hållbarhet handlar om att kunna tillgodose dagens behov med ett långsiktigt fokus på 
miljön där man inte överanvänder jordens resurser och äventyrar dess förmåga att kunna 
återställa sig. Detta innebär alltså ett tillvaratagande av jordens tillgångar som ser till att vattnets, 
ekosystemens och jordens produktionsförmåga bevaras (Röda Korset. 2013).  
 
Grundtanken med ekologiskt jordbruk handlar just om ekologisk hållbarhet och att så långt som 
möjligt använda lokala och förnybara resurser. Det innebär bland annat en strävan efter att vara 
självförsörjande så att till exempel djurens foder odlas på närbelägna marker, där även gödsel 
sprids ut för att sluta det naturliga kretsloppet. 
 
Det finns i dagsläget cirka 7 miljoner värphöns i Sverige varav nästan 800 000 av dessa är inom 
en ekologisk produktion (KRAV 1. 2013). Alla svenska ekologiska äggproducenter är idag 
KRAV-certifierade vilket innebär en förlängning av EU:s regelverk för ekologisk klassning. Det 
gäller hela produktionskedjan från uppfödning, äggproduktion, foder, producenter och 
äggpackerier (Ahlberg, Lars 1. 2012).   
 
Hönsens näringsrika ägg har sedan länge varit en del av den svenska kosten och varje svensk 
konsumerar i genomsnitt 210 ägg per person och år (Ahlberg, Lars 2. 2012). Efterfrågan av 
ekologiska ägg har de senaste fyra åren ökat stabilt med ungefär 7 % per år och står i dagsläget 
för ungefär 17 % av alla ägg som säljs, vilket gör dem till en av de största ekologiska 
produktkategorierna (KRAV 1. 2013). De ekologiska värphönsen har ett något stressfriare liv 
med renare miljöer, högre krav på foder och god tillsyn för att de ska ha det så bra som möjligt 
och hålla dem fria från sjukdomar och besvär (KRAV 2. 2013).  
 
EU har länge strävat efter att 100 % av fodret till ekologiska fjäderfän ska vara ekologiskt 
producerat, men på grund av att fjäderfän ställer extra höga krav på fodersammansättningen och 
begränsad tillgång på ekologiskt proteinfoder har målet varit svårt att uppnå och därför 
kontinuerligt skjutits på.  

Fjäderfän har ett speciellt behov av aminosyror. Framförallt viktiga är aminosyrorna metionin 
och cystin och om detta proteinbehov inte tillgodoses minskar hönan sin produktivitet. På grund 
av de höga krav som finns på fodret är det dock svårt för äggproducenten att producera denna del 
av fodret själv. 

I dagsläget kräver EU:s regelverk att en fodersammansättning får innehålla maximalt 5 % 
konventionellt odlat foder från jordbruket, och utöver det är det även tillsvidare godkänt att 
tillsätta upp till 10 % av den totala fodermängden med foderkällor som inte kommer från 
jordbruket, bland annat fiskmjöl. (KRAV 3. 2013).  

Det uppskattas att det varje år mals ner och kokas mellan 25-30 miljoner ton fisk för 
fiskmjölsproduktion, vilket sedan används som proteinfoder vid fiskodling och uppfödning av 
bland annat fjäderfä (Engvall 2012). 

I den konventionella produktionen tillgodoses proteinbehovet genom syntetiska aminosyror 
vilket inte är godkänt i den ekologiska produktionen och därför använder man just fiskmjöl. På 
grund av överfiskning och kraftigt reducerade fiskbestånd i världshaven anses detta dock inte 
vara ett hållbart alternativ. 
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En stor del av den forskning som bedrivs på området idag fokuserar på att byta ut fiskmjölet mot 
musselmjöl. Det finns flera aspekter som talar för att musselmjölet skulle vara ett bra alternativ 
till fiskmjöl, dels ur näringssynpunkt men även ur ett kretsloppsperspektiv då musslor har 
förmåga att rena vatten från kväve och fosfor. 

2.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med vår rapport är att granska musselmjöl som alternativ proteinkälla för att nå ett 100 % 
ekologiskt foder till fjäderfä. Syftet kommer att behandlas utifrån följande frågeställningar: 

• Varför behövs det ett nytt proteinfoder i ekologisk produktion? 
• Varför är musselmjöl en näringsmässigt bra ersättare till fiskmjöl?  
• På vilket sätt kan musselodlingar bidra till en hållbar utveckling i ett större perspektiv? 
• Hur kan man få lönsamhet med den produktionsmetod som finns idag? 

2.3 Avgränsningar 
 
Hållbar utveckling delas in i tre delar; social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk 
hållbarhet, där denna rapport har avgränsats till det sistnämnda. När det således pratas om hållbar 
utveckling i rapporten är det ekologisk hållbarhet det syftar på (Röda Korset. 2013). 
 
Definitionen av ekologiskt bruk görs utifrån EU:s regelverk. I Sverige är dock alla ekologiska 
äggproducenter KRAV-certifierade, vilket innebär att EU:s regler minst måste uppnås. På EU:s 
regler tillkommer då även KRAVs regler som på vissa punkter har gjorts lite tuffare och som 
alltså även måste uppfyllas. Det här arbetet har avgränsats till att endast titta på svenska 
ekologiska äggproducenter, och eftersom alla är KRAV-certifierade syftar vi även till KRAVs 
regelverk när vi i rapporten pratar om ekologiska producenter. 
 
3 Metod 
 
I metodavsnittet beskrivs tillvägagångssättet för insamling av det empiriska materialet, urval 
samt källkritik 

Det primära empiriska materialet i vår rapport består av kvalitativa intervjuer med subjektivt 
utvalda respondenter som på något sätt är knutna till eller utgör forskningsfronten av musselmjöl 
i Sverige 2013.  

3.1 Val av undersökningsmetod 
 
För att få en helhetsbild av ekologisk äggproduktion deltog vi tidigt i projektet på en 
utbildningsdag, Introduktionskurs till ekologisk äggproduktion som hölls av en fjäderfärådgivare 
för ekologisk och konventionell produktion. Detta gav oss dels en bred informationsbas om 
ämnet och möjlighet att observera diskussioner mellan äggproducenter samt tillfälle att utföra en 
ostrukturerad intervju med föreläsaren. Valet att göra observationer och en ostrukturerad intervju 
tidigt i processen baserades på att vi ville se hur gruppen resonerade kring vårt tänkta 
problemområde samt förstå intervjupersonens tankar kring ämnet för att slutligen kunna 
konkretisera en relevant frågeställning (Denscombe 1998, s.238). Eftersom människor har 
benägenhet att förändra sitt beteende då de blir observerade försökte vi under föreläsningen att 
interagera så lite som möjligt med personerna (Denscombe 1998, s.81). 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse av problemet och 
att kartlägga samband och strukturer snarare än att presentera kvantitativ data (Denscombe 1998, 
s.423). 
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Eftersom vi sökte respondenternas synpunkter, åsikter och bild av problemområdet utifrån deras 
erfarenheter, utfördes en kvalitativ undersökning i form av öppna semistrukturerade intervjuer 
där intervjun bestod av frågeområden anpassade efter varje respondent (Denscombe 1998 s.235). 
Generellt sett kräver detta en närhet till respondenten, vilket inte prioriterades på grund av långa 
avstånd och svårigheter i att samordna fysiska intervjuträffar. Istället utfördes intervjuerna över 
Skype och telefon, vilket var att föredra framför skriftlig e-mail för att direkt kunna ställa 
följdfrågor till respondenten.  
 
3.2 Subjektivt urval av respondenter 
 
Urvalet av respondenter har spelat en central roll. Vår intention var att söka specialistkunskap till 
det empiriska materialet och samtidigt belysa vår frågeställning ur olika synvinklar från personer 
med olika position och från olika instanser och därmed valdes att göra ett medvetet subjektivt 
urval av intervjupersoner (Denscombe 1998, s.37). Vi har alltså handplockat personer vi ansåg 
kunde bidra med bästa möjliga information för vårt syfte och vi tror att det subjektiva urvalet har 
ökat informationsvärdet i våra intervjuer. Dessutom har vi haft mailkontakt med ett antal 
personer för vägledning till informationskällor, hänvisning till nya kontakter samt svar på kortare 
frågor. 
 
Nedan presenteras de personer vi intervjuat i form av befattning samt hur de i fortsättningen 
kommer att refereras till i rapporten: 
  

Respondent 5: Marinbiolog och projektansvarig för framtagande av musselmjöl  
Respondent 2: Fjäderfärådgivare för ekologisk och konventionell produktion  
Respondent 3:  Tjänsteman på Djur- och livsmedelsenheten på Landsbygdsdepartementet  
Respondent 4:  Tjänsteman på Vattenbrukskansliet på Jordbruksverket  
Respondent 1: Tjänsteman på Avdelning för djurskydd och hälsa på Jordbruksverket.  

 
3.3 Sammanställning av intervjumaterial 
 
De intervjuade personerna informerades dels om syftet med rapporten samt om syftet med 
intervjun och vad informationen skulle användas till. De informerades även om att det insamlade 
materialet skulle behandlas och delges i detta kandidatexamensarbete och endast användas i 
forskningssyfte (Denscombe 1998). Av hänsyn till den personliga integriteten har 
respondenterna anonymiserats i rapporten.  

För att inte gå miste om viktig information spelades intervjuerna in, med respondenternas 
godkännande, och för att lättare kunna bearbeta materialet transkriberades samtliga inspelningar. 
Ingen hänsyn togs dock till att kommentera iakttagelser av atmosfär, suckningar eller andra 
känslor. 

3.4 Källkritik 
 
Teoridelen har till stor del baserats på vetenskapligt publicerade artiklar och vi har förlitat oss på 
att dessa är trovärdiga källor. Eftersom musselmjöl är ett relativt nytt område som börjats 
undersöka som proteinfoderkälla först de senaste tio åren, har det varit viktigt för oss att använda 
så ny information och aktuella källor som möjligt. För att öka trovärdigheten har vi har försökt 
att använda oss av triangulering genom flera olika empiriska källor, men som vi tidigare nämnt 
är forskningsområdet relativt litet och många av källorna är kopplade till samma personer. 
Sverige ligger - enligt våra källor - i forskningsfronten på ämnet och det är ännu inte så stort 
internationellt vilket också bidrar till att materialet inte alltid är oberoende till varandra, en brist i 
vår rapport. 
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4 Hönans näringsbehov  
 
I kapitlet nedan redogörs för värphönans speciella näringsbehov där proteinbehovet ligger i 
fokus. Vidare beskrivs hur proteinbehovet tillgodoses i den konventionella produktionen och 
dessutom beskrivs musselmjöl som fodermedel. 
 
En hönas näringsbehov är komplext och ställer höga krav på fodrets sammansättning. 
Avelshönsen har sitt ursprung från djungelhönan - Gallus Gallus - i Indien och en lång och 
fortgående avling har anpassat hönsen till dagens intensiva produktion. Djungelhönan levde på 
frön, knoppar och annan vegetabilisk föda som innehöll såväl kolhydrater som fetter och 
proteiner, där proteinet bland annat kom från animaliska källor som maskar och insekter (Lovén 
Persson 2009).  
 
4.1 Protein  
 
Protein är ett samlingsnamn för aminosyror uppbyggda av organiska föreningar och spelar en 
viktig biologisk roll. Det är således förenklat att prata om ett särskilt proteinbehov då det 
innefattar flera olika delar. Protein delas in i essentiella och icke-essentiella aminosyror där 
ungefär hälften hör till de essentiella, vilket innebär att hönan själv inte kan producera dessa utan 
de behöver tillgodoses genom födan - till skillnad från de icke-essentiella som hönan själv kan 
producera. (Appelgate 2008) 
 
4.2 Foder 
 
En ideal fodersammansättning innebär att alla aminosyror finns representerade i rätt mängd och 
proportion. De svavelhaltiga aminosyrorna metionin och cystein är extra viktiga då de är direkt 
kopplade till utvecklingen av hönsens fjäderdräkt och äggproduktion. Andra konsekvenser som 
associeras med metioninbrist är minskad äggvikt, äggproduktion och kroppsvikt samt 
nedbrytning av musklerna för att bibehålla produktionsförmågan och ökad risk för kannibalism 
(Björnberg, et al. 2005). 
 
Foder kategoriseras i energifodermedel och proteinråvaror där samtliga innehåller såväl protein 
som kolhydrater och fett. Genom att kombinera vegetabiliska energifodermedel med 
proteinråvaror, till exempel fiskmjöl som har ett högre innehåll av vissa aminosyror kan man få 
en ideal sammansättning överensstämmande med hönsens näringsbehov (Elwinger 2006). 
 
Konventionellt foder får en god sammansättning tack vare inblandning av syntetiskt tillverkade 
aminosyror. Med en koncentrerad andel aminosyror kan man hålla nere den totala andelen 
protein i fodret och på så sätt undvika belastning av såväl miljö som hönsens njurar. 
Proteinhalten går att mäta genom analys av kvävehalten i fodret eftersom protein består av ca 16 
% kväve (Lovén Persson 2009).  Ett dåligt sammansatt foder kan således resultera i höga 
kvävehalter i avföringen som i sin tur får negativa konsekvenser för miljön då markerna senare 
göds med ett allt för näringsrikt gödsel. Det kan uppstå exempelvis när det behövs en större 
mängd protein för att nå tillräckliga mängder av nödvändiga aminosyror, vilket kan ge onödigt 
höga kvoter av vissa aminosyror. Försök på slaktkycklingar visade att när proteinandelen sänktes 
med 2 % samtidigt som aminosyranivåerna hölls på konstant nivå, minskade kväveandelen i 
avföringen med 16 % (Appelgate 2008). 
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4.3 Fiskmjöl 
 
Det uppskattas att det varje år mals ner och kokas mellan 25-30 miljoner ton fisk som enbart 
används till fiskmjöl (Engvall 2012). En stor del av det fiskmjöl som vi i Sverige använder oss 
av framställs av fisk från Nordatlanten men till viss del även fisk från Östersjön, bland annat 
skarpsill (NE.se – fiskmjöl). På grund av det kommersiella fisket blir fler och fler fiskarter 
rödlistade och den marina miljön har högst antal rödlistade arter (Havsmiljöinstitutets redaktion 
2012).  
 
Mjöltillverkningen sker genom kokning, malning och torkning, där man delar upp fisken i 
vatten, fasta beståndsdelar och olja. Två tredjedelar av fiskmjölets sammansättning består av fisk 
som inte används till människoföda, men en växande andel av innehållet kommer från överblivet 
fiskrens som 2008 uppgick till en fjärdedel av råmaterialet (NE.se – fiskmjöl). 
 
Näringsmässigt är fiskmjöl ett bra proteinfoder till fjäderfä då både energi- och proteininnehållet 
är högt. Det är huvudsakligen den höga koncentrationen av metionin som gör fiskmjölet åtråvärt 
(Elwinger 2006). 
 
Under 2000-talet satte EU upp max-halter för de miljögifter som kallas dioxiner och PCB:er som 
är av snarlik karaktär, båda är oönskade biprodukter från industrin. Det tar långt tid för dessa 
gifter att försvinna ur systemet på grund av att de lagras i mark, vatten, djur och växter. 
(Havsmiljöinstitutets redaktion 2012). Det har visat sig att då gifterna lagras i fisk som sedan 
används som foder till höns har gifterna spridits vidare ända in i äggen. Då restriktioner om 
gränsvärden infördes visade det sig att ett flertal producenter låg nära max-halterna. Detta 
resulterade i att man sänkte koncentrationerna av fiskmjöl i foder till fjäderfä och slutade 
använda sig av vissa sorter samtidigt som man nu har bättre koll på halterna så att det inte ska 
utgöra någon risk (Disa 2006). 
 
4.4 Musselmjöl 
 
Musselmjöl tillverkas av blåmusslor och är ett förhållandevis nytt fodermedel där tester på djur 
och optimering av framställningsprocessen har pågått i ungefär 10 år. En blåmussla består av lika 
delar kött, vatten och skal. I tidigare framställningsprocess separerades musselköttet från skalet 
genom att först kort hetta upp musslorna så att köttet koagulerar, för att sedan skicka ut 
musslorna på ett skakande galler där köttet sedan skakades loss och skiljdes från skalen via ett 
galler. Därefter är det bara torka köttet och mala det till mjöl. Utvecklingen av processen går hela 
tiden framåt och i dagsläget är det lite hemlighetsmakeri bakom framställningsprocessen på 
grund av patentansökningsskäl. Av ett ton musslor kvarstår i slutändan ungefär 50 kg mjöl och 
350 kg skal där även skalen till viss del har ett värde som kalkmedel (Lindahl and Kollberg 2008).   
 
Det har bland annat gjorts näringsanalyser av fett- och proteininnehåll på framtaget musselmjöl 
med goda resultat och man konstaterade att musselmjöl näringsmässigt är likvärdigt fiskmjölet, 
och ur vissa aspekter till och med bättre. Det fastställdes även att de kritiska aminosyrorna 
metionin och cystein återfanns i likvärdiga mängder som hos fiskmjölet och att andelen protein 
var 65 %, se figur 1. (Kollberg, S. and Lindahl, O. 2004). 
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Figur 1, grafen visar aminosyrornas halter i fiskmjöl respektive blåmusslor från en 
tidigare näringsanalys (Kollberg, S. and Lindahl, O. 2004). 

 
 
Under år 2009 gjordes totalt fyra studier vid SLUs forskningscentrum med syfte att undersöka 
musselmjölets inverkan på djurhälsa och produktion om man substituerar det med fiskmjöl. 
Samtliga studier berörs i Jönssons avhandling Mussel Meal in Poultry Diets (Jönsson 2009). 
 
I den första studien matades värphöns under en elva veckors period med varierande 
koncentrationer musselmjöl i en typisk foderblandning. Det andra försöket utfördes med musslor 
som hade högre halter av toxiner i sig för att undersöka vilken effekt de fick på hönorna och 
deras produktionsförmåga samt kvalitén på äggen. Gifter ackumuleras periodvis i musslan då de 
livnär sig på växtplankton som under algblomning innehåller höga halter av biotoxiner. Tredje 
studien liknande försöken från övriga studier men utfördes istället på slakterihöns och utan 
toxiner, och den fjärde studien skiljde sig mot de tidigare då den pågick under en hel värpperiod. 
Generellt sett var utfallen för studierna väldigt bra och slutsatsen enligt Jönsson är att resultaten 
för musselmjöl och fiskmjöl är likvärdiga gällande djurhälsa, äggkvalité och en väl fungerande 
äggproduktion (Jönsson 2009). 
 
Ett examensarbete av Elin Svedberg utredde bland annat hur tungmetallerna kadmium och bly 
påverkade ägg och kött från fjäderfä matade med musselmjöl. Hon konstaterar att risken för att 
dessa livsmedel ska bli en källa för tungmetaller är liten, men säger också att man bör göra en 
fullständig analys där man tar hänsyn till samtliga tungmetaller (Svedberg 2010). 
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5 Musselindustri som miljöåtgärd 
 
För att senare kunna beskriva den miljönytta musselindustrin anses kunna bidra med genom 
rening av närsalter beskrivs först problemet övergödning och vad det beror på. 
 
5.1 Övergödning i havsmiljö 
 
Övergödningen i sjöar och hav är ett av de svåraste miljöproblemen. Då onaturliga mängder 
kväve och fosfor tillförs till havet förändras dess ekosystem och orsakar bland annat algblomning 
vilket i värsta fall kan leda till syrefria bottnar – djur och växter dör ut. Ett annat problem 
uppkommer då algerna som bildas är giftbildande, vilket kan leda till en förhöjd nitrathalt i 
grundvattnet vilket för människor är ett hälsoproblem (SNV 2003). 

De största bidragande faktorerna till utsläpp av närsalter är luftnedfall av luftburna 
kväveföreningar från trafik och industrier samt gödsel från jordbruket - där jordbruket står för 
hälften av utsläppen och är därmed den största utsläppskällan (Nilsson, J. 2007).  
 
5.2 Algblomning 
 
Under våren och hösten då det finns mycket näring i haven blommar algerna. Algblomning är en 
naturlig process då algerna förökar sig – vilket är livsviktigt för att livnära algätande djur i 
vattnet. Problemet med övergödning är att den ökade mängden näring även ökar produktionen av 
växtplankton vid havsytan. Då planktonen dör sjunker de till botten vilket i sin tur leder till en 
stor syreåtgång på havsbotten för att bryta ned döda plankton följt av att giftigt svavelväte bildas. 
Produktionen av svavelväte, som är en giftig gas, på havsbotten gör att allt djur-, och växtliv slås 
ut då endast vissa bakterier klarar av att leva där – en ”död havsbotten” har bildats (SNV 2003).  
 
En ond cirkel har uppstått. De syrefattiga bottnarna frigör fosfor som i sin tur stimulerar 
blomning av giftalger (cyanobakterier) vilka kan fixera kväve från luften vilket leder till 
ytterligare ökad övergödning och fortsatt ökad tillväxt av växtplankton. 
 
5.3 Ekologiskt jordbruk 
 
För att minska näringsläckaget strävar man i det ekologiska jordbruket efter att behålla ett 
kretslopp av näringsämnen och att i bästa mån återföra näringen till jorden som annars försvinner 
vid skörd. Man har en strävan efter att vara självförsörjande genom att omsätta den näring som 
redan är i cirkulation istället för som i det konventionella jordbruket tillsätta exempelvis 
konstgödsel (Nilsson, J. 2007). 

5.4 Musselodling 
 
I följande avsnitt beskrivs hur odling och skörd av musslor kan bidra som miljöåtgärd genom att 
bidra till minskad övergödning. 
 
Blåmusslan livnär sig på plankton och filtrerar således bort partiklar ur vattnet. Trots att musslan 
är fastsittande är detta inget problem om vattnet hela tiden är i rörelse och nya partiklar ständigt 
blir tillgängliga for musslan (Lindahl and Kollberg 2008). 
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 ”Agro-aqua-kretsloppet” 
 
Agro-aqua beskriver ett kretslopp där odling och skörd av musslor driver ett kretslopp av 
närsalter. I och med att musslan filtrerar plankton innehållande närsalter, avskiljer den havet från 
partikelbundet kväve (N) och fosfor (P) samtidigt som den förser sig själv med näring. Detta 
betyder alltså att man vid skörd av musslor samtidigt ”plockar ur” närsalter från havet. 
Musslorna blir sedan till foder och näringen går tillbaka till jorden genom hönans avföring 
(Sundstein, C. et al. 2012). 

Figur 2. Agro-Aqua kretslopp (Jönsson 2009) 
 
 
 Negativa aspekter med musselodling 
 
Vid odling av musslor bildas en kompost av organiskt material under musselfarmen. Musslornas 
avföring innehåller kol, kväve och fosfor och enligt en undersökning fördubblades det organiska 
innehållet i sedimentet på grund av komposten under en musselfarm vilket kan leda till lokala 
förändringar i bottenfauna och minskad biologisk mångfald lokalt under farmen (Kollberg et. al., 
2004). Eftersom nedbrytningen av organiskt material förbrukar syre påverkas både den 
biologiska bottenzonen och näringsämnenas kretslopp, om ökningen av organiskt material i 
sedimentet blir allt för stor kan det leda till en anaerob miljö bildas på botten vilket i sin tur kan 
leda till att svavelväte bildas (Stadmark and Conley 2011). 
 
 Reningskapacitet 
 
En mussla kan under gynnsamma förhållanden filtrera ca 2-3 liter vatten per timme. Vanligtvis 
skördas musslorna vid 18 månaders ålder vilket innebär att de under sin livstid kan filtrera stora 
mängder vatten (Lindahl et al., 2005). Det största problemet med övergödning finns i kustzonen 
och trots att en musselfarm renar lokalt har 1 hektar musselfarm kapacitet att rena vatten 25 
hektar runt omkring. Enligt Stadmark and Conley (2011) innehåller en mussla ca 1 % kväve (N) 
och ca 0,06 % fosfor (P) och med hjälp av detta kan man beräkna potentiell mängd 
näringsämnen som bokstavligt lyfts ur havet när man skördar musslorna. En skörd på ett ton 
musslor uppskattas kunna avlägsna 6,4-10,2 kg kväve 0,4 – 0,6 kg fosfor (Kollberg et. al., 2004).  
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6 Empiri och analys 
 
Empiriavsnittet bygger till stor del på de intervjuer vi genomfört samt på sekundärt insamlat 
material – andras observationer och icke-vetenskapliga artiklar samt regelverk från bland annat 
EU och KRAV. 
 
6.1 Empiri 
 
 Kraven på ett ekologiskt proteinfoder  
 
För att ett foder ska godkännas enligt KRAV måste det vara framtaget utifrån de regler som EU 
satt upp för vad som klassas som ekologiskt, men med några tillägg. Det innebär bland annat 
förbud mot genetiskt modifierade organismer (GMO) och användning av kemiska lösningsmedel 
vid framställning av foder, något som annars är vanligt vid framställning av konventionellt foder 
(KRAV 4. 2013). 
 
En av de största svårigheterna för ekologiska äggproducenter är att sammanställa ett ekologiskt 
foder inom rimliga kostnader, detta på grund av att det råder stor brist på ekologiska 
proteinkällor som tillgodoser näringsbehoven. Konventionella ägg-producenter tillsätter ofta upp 
emot 35-40 % syntetiskt tillverkat metionin för att få ett idealt foder. Komplettering av rena 
aminosyror är idag inte tillåtet för ekologiska producenter, vilket det däremot var i Sverige 
mellan år 1997 och 2000 på grund av att den skada metioninbrist kunde orsaka hönsen inte var 
värd att riskera. Det togs emellertid bort då IFOAM (världsvid organ där organisationer inom 
ekologiskt jordbruk samarbetar) ifrågasatte att Sverige skulle ha denna undantagsregel 
(Björnberg, et al. 2005). Klas Elwinger, forskare och aktiv inom bland annat utfordring och 
skötsel av höns på SLU Institutionen för husdjurens utfodring och vård, är av en annan åsikt:  
 

”Metionin är en väldefinierad syntetisk produkt. Förbudet att använda metionin till 
”ekologiska” husdjur är omotiverat och är i strid med den ekologiska grundtanken. 
Med användning av syntetiskt metionin kan ett ekologiskt foder baseras på spannmål 
och baljväxter, t.ex. ärter”  

(Elwinger 2001) 
 
Respondent 1, Avdelning för djurskydd och hälsa på Jordbruksverket, lutar åt samma håll vad 
gäller användning av metionintillskott och säger att jordbruksverket tidigare har lagt fram 
förslaget på EU-nivå, dock utan framgång. Övertygad om att det blir väldigt svårt att få en 
majoritet för ett sådant förslag eftersom det är en alldeles för viktig policyfråga; 

 
”Ekologisk animalieproduktion, det ska ju vara någonting som skiljer sig från den 
konventionella och då vill man ju att det ska vara naturligt”  

(Respondent 1) 
 
 100 % ekologiskt utan fiskmjöl 
 
EU:s strävan efter 100 % ekologiskt foder innebär i praktiken att reglerna succesivt blir hårdare. 
För de svenska KRAV-producenterna innebär det i dagsläget att maximalt 5 % av allt odlat foder 
från jordbruket får vara konventionellt framställt. Utöver det gäller också att upp till 10 % av den 
totala fodermängden får komma från övriga källor som inte är odlade och inte heller behöver 
vara ekologiskt producerade, bland annat fiskmjöl. På grund av tidigare nämnd problematik 
angående metioninbristen har kravet om 100 % ekologiskt foder inte varit genomförbart och 
kontinuerligt skjutits på. I dagsläget finns det ett mål som säger att den 1 Januari 2015 ska alla 
odlade råvaror från jordbruket vara ekologiskt framställda. (KRAV 3. 2013). 
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För att idag kunna sammanställa ett komplett foder har ekologiska producenter ett stort beroende 
av fiskmjöl (Odelros 2008). Dock råder det vissa oklarheter rörande den fortsatta användningen 
av övriga proteinfodermedel som ej är odlade, och om reglerna kommer skärpas även där. 
Respondent 2, fjäderfärrådgivare för både konventionell och ekologisk produktion, tolkar 
reglerna som att inblandning av fiskmjöl och andra marina proteinfodermedel kommer tillåtas 
även efter 2015, förutsatt att fodret lever upp till KRAVs regelverk: 
 

”Fiskmjöl ska komma från hållbart fiske, alltså fiske som följer ICES eller 
motsvarande råd, vilka är baserade på vetenskapliga beståndsbedömningar. KRAV 
rekommenderar att musselmjöl används.” 

 (KRAV 3. 2013) 
 
Även om det ställs särskilda krav på det ekologiska fiskmjölet finns det många anledningar att 
begränsa och i sinom tid helt utesluta användandet av fiskmjöl. Problemet är dels utfiskning men 
även att många småfiskare längs den svenska kusten blir hårt drabbade av det industrialiserade 
fisket då de tilldelas väldigt små kvoter av den totala mängd fisk som får tas upp. Det storskaliga 
industrifisket tar nästan hela kvoten, vilket vid några tillfällen lett till att småfiskarna haft totalt 
fiskeförbud medan det stora industrifisket fått fortsätta (ABC SVT 2013). Respondent 3, Djur- 
och livsmedelsenheten på Landsbygdsdepartementet, säger även att fiskmjölet anses tveksamt ur 
konsumentförtroende men att det är bättre om det baseras på fiskrens än fisk för 
humankonsumtion. Han anser också att det är svårt att klara av 100 % ekologiskt foder utan att 
använda sig av icke-ekologiska proteinkällor, vilket även bekräftas av Respondent 1; 
 

”Det som trycker, det är ju egentligen från konsumentorganisationer. De vill inte 
ha produkter som baseras på fiskmjöl. För även om det står att det ska vara från 
uthålligt fiske så har det ju varit väldigt olika uppfattningar från den vetenskapliga 
sidan och från den politiska sidan med vad som är uthålligt. Och många vill inte ha 
sådana produkter.” 

        (Respondent 1) 
 
 Musselmjöl 
 
På senare år har musselmjölet framförts som alternativ och blev nyligen klassat som ekologiskt 
foder av EU varvid KRAV också rekommenderar användandet av musselmjöl som fodermedel. 
(KRAV 3. 2013). Respondent 1 anser att det finns få alternativ med samma potential som 
musselmjöl och jämför man med fiskmjöl rent etiskt, så har fiskmjölet inte en chans.  
 
 Pilotprojekt på västkusten 
 
Projektet att göra musselmjöl startades för 10 år sedan på grund av musslornas goda kapacitet att 
rena vatten från närsalter, och idag drivs en pilotanläggning på västkusten, Orust. Tanken var att 
kunna se övergödningen som en resurs för att kunna ge näring åt musselodlingen samtidigt som 
det var en positiv miljöåtgärd. Vid musselodling för humankonsumtion sorteras musslorna efter 
skörd och ca 25 % går inte att sälja på grund av att de är för små, blivit krossade eller att det är 
för mycket påväxt på dem. De här musslorna har tidigare använts som gödning på åkrar men 
Respondent 5, Marinbiolog och forskare på Göteborgs universitet, ansåg att det var slöseri på en 
värdefull proteinkälla, och där av kom idén att processa musslorna till mjöl för att sedan kunna 
använda dem som foder.  
 
Den hittills största musselodlingen skördades däremot nyligen i Östersjön utanför Åland och 
samtliga 15 ton som skördats skeppades direkt vidare till pilotanläggningen på Orust. Tidigare 
har man framförallt använt sig av musslor från västkusten eftersom blåmusslorna från Östersjön 
är alldeles för små för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna utvinna köttet. En nyutvecklad 
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framtagningsprocess gör musselmjölet flytande vid separeringen vilket gör att det även finns 
möjlighet att använda de små blåmusslorna från Östersjön (ATL. 2013).  
 
Den produktion som finns idag kan producera 20 ton musselmjöl per år vilket räcker till att 
utfodra 12000 fjäderfä under ett år, men för att allt fiskmjöl som används i Sverige ska kunna 
bytas ut mot musselmjöl måste produktionen öka till 2000 ton musselmjöl per år – och det 
kommer att ta ett tag innan man kommer dit. Hypotetiskt sätt skulle en ersättning av det fiskmjöl 
som används i foder till ekologiskt fjäderfä idag kräva en odling av 40 000 ton musslor per år 
vilket skulle betyda en reningskapacitet av näringsämnen på 400 ton kväve och knappt 40 ton 
fosfor per år.  
 
Beträffande de negativa effekterna angående den organiska komposten som bildas under 
musselodlingen anser vår respondent att om man väljer ett lämpligt odlingsområde och med 
jämna mellanrum byter plats på odlingen, reparerar sig botten relativt snabbt - vilket kan 
jämföras med att träda en åker. 
 
 Modell för miljöersättning i det svenska lantbruket 
 
Landsbygdsprogrammet ger möjlighet till miljöersättning för lantbrukare som vill genomföra 
åtgärder för att förbättra miljön och arbeta för en hållbar utveckling av jordbruket. Ersättning ges 
till exempel för skötsel av betesmarker, slåtterängar, fånggrödor och andra kantzoner då odlingen 
bidrar till att minska erosionen av växtnäringsämnen i dessa områden. Om detta arbete beräknas 
som en extrakostnad kan lantbrukaren få betalt per areal beräknat på hur mycket kväve man 
beräknas komma åt. Programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU och ersättningsnivån 
är ca 300kr/kg omhändertaget kväve (Jordbruksverket 2013).  
 
 Lönsamhet för den musselmjölsproduktion som finns idag 
 
För att kunna slå sig in på fodermarknaden måste dock musselmjölet kunna konkurrera med 
fiskmjölet. I dagsläget kan musselodlare producera musslor för 3 kr/kg. Då musslorna processas 
blir 5 % av färskvikten till mjöl vilket innebär att foderpriset skulle bli cirka 60kr/kg + 
processkostnaden. I dagsläget kostar fiskmjöl ca 15 kr/kg och vår respondent på Göteborgs 
universitet anser att för att musselmjölet ska ha någon chans får det inte kosta mer än 25kr/kg, 
vilket även är det mål som projektgruppen satt. Viktiga aspekter att beakta är då att musselmjölet 
är ekologiskt hållbart och en miljöåtgärd. 
 
 Applicera modell för miljöersättning till lantbrukare på musselodling 
 
Miljöersättningen enligt landsbygdsprogrammet bidrar idag med mellan 100-300 kr/kg 
omhändertaget kväve till lantbrukare. Intresset hos vår respondent är att kunna applicera samma 
modell för musselodlare. Han beskriver att en mussla innehåller 1 % kväve vilket betyder, om 
man applicerar den befintliga miljöersättningsmodellen, att en musselodlare bör kunna få ett 
bidrag på mellan 1-3kr/kg musslor. Genom att väga musslorna i storsäckar, skulle man då ganska 
exakt kunna ta reda på hur mycket kväve som skördats ur havet och således även veta hur 
mycket bidrag musselodlaren bör ersättas med – det skulle bli mycket exaktare än lantbrukets 
kostnadsersättningar. 
 
Jordbruksverket intresserade sig för idén om att tillämpa modellen för miljöersättning på 
musselodlingar och arbetade hårt på förslaget under hösten 2012. Enligt EUs regelverk får 
lantbrukarna endast betalt för extrakostnader, alltså den extrakostnad det ar att lämna en 
fånggröda eller en kantzon och det var här förslaget fastnade. Motsvarande extrakostnad kunde 
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inte identifieras hos musselodlarna då de, till skillnad från lantbrukarna, var tvungna att anlägga 
en helt ny odling.  
 

”Är det vattenbruket eller regelverket det är fel på?” 
 

(Marinbiolog, Göteborgs universitet) 
 

Respondent 4, Vattenbrukskansliet på Jordbruksverket, tror att det är lättare att först ta fram en 
miljöersättningsmodell för musselodlare på en nationell nivå för att sedan få en liknande modell 
godkänd på EU-nivå. 

 Regler och mål för utsläpp 
 
Problem med övergödning sker både i Sverige och globalt och hanteras likväl i internationella 
konventioner i EU som nationellt och lokalt. Havsmiljökommissionen tillsattes av den svenska 
regeringen år 2002 for att arbeta mot problematiken kring övergödning och dess negativa 
effekter (Regeringen 2005) och ett av de svenska miljömålen är just ”ingen övergödning” 
Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet lyder: 
 

"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark 
och vatten." 

 
Men enligt en fördjupad utvärdering av miljömålen så kommer man inte med de beslutade eller 
planerade styrmedlen kunna nå miljökvalitetsmålet. Istället talar det mesta underlaget för ett 
oförändrat eller svagt förbättrat miljötillstånd (Naturvårdsverket 2012). 
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6.2 Analys 
 
Utifrån vår granskning av musselmjöl som alternativ proteinkälla i ekologiskt foder till fjäderfä, 
har vi kunnat klarlägga vilka faktorer som talar för respektive emot att musselmjöl skulle vara ett 
lämpligt proteinalternativ för att kunna nå ett 100 % ekologiskt foder. De primära frågorna som 
belysts i rapporten berör bristen på ekologiskt proteinfoder, näringsbehov, miljöperspektiv och 
lönsamhetsfrågan vilka samtliga analyseras vidare nedan: 
 
 Bristen på ekologiskt proteinfoder 
 
Det är av stor vikt för både hönans välmående och dess produktion att aminosyrorna metionin 
och cystein tillgodoses i foderblandningen, vilket bekräftas av Ramden (2008). I konventionell 
äggproduktion löser man proteinbehovet med syntetiskt tillsatta aminosyror (Persson Lovén 
2009) vilket däremot inte är godkänt i ekologisk produktion idag (se 6.1 Kraven på ett ekologiskt 
proteinfoder).  
 
I brist på andra alternativ har lösningen på proteinbehovet i ekologiskt foder hittills inneburit 
användande av fiskmjöl (se 6.1 100 % ekologiskt utan fiskmjöl) tack vare dess goda 
näringsinnehåll (Elwinger 2006).  På grund av bland annat konsekvenserna av det 
industrialiserade fisket (se 6.1 100 % ekologiskt utan fiskmjöl) och att fiskmjöl inte är önskvärt 
ur ett konsumentperspektiv (respondent 1 och 3 kap. 6.1) bör användandet av fiskmjöl däremot 
begränsas. Respondent 2 hävdar också att det är oklart om och i så fall hur länge fiskmjölet 
kommer att vara fortsatt tillåtet (se kap. 6.1) med tanke på EU:s ambition om 100 % ekologiskt 
foder. 
 
Sammanfattningsvis finns det en stor brist på ekologiska substitut till fiskmjöl samtidigt som ett 
förbud av de syntetiskt framtagna aminosyror kraftigt komplicerar möjligheterna att få fram ett 
idealt foder, behovet av ett nytt proteinfodermedel för att tillgodose näringsbehovet hos 
ekologiska fjäderfän är därför stort.  
 
Syntetiska tillsatser har däremot, under en kort tid, varit tillåtna även i ekologiskt foder vilket 
beskrivs i kapitel 6.1 Kraven på ett ekologiskt proteinfoder och även jordbruksverket har 
diskuterat frågan på EU-nivå. Förslaget blev dock nedröstat (se 6.1 Respondent 1), vilket 
motsäger Elwingers (2001) vision om grundtanken med en ekologisk produktion samt 
Appelgate:s (2008) teori som hävdar att en dålig optimering av fodret indirekt, genom förbud 
mot syntetiska tillsatser, kan leda till negativa miljöeffekter genom högre kvävehalter i gödseln 
som kan bidra med för mycket näring till markerna och långsiktigt leda till övergödning. 
 
 Näringsbehov 
 
Kollberg, S. och Lindahl, O. (2004) startade ett projekt för att bland annat utreda lämpligheten av 
näringsinnehållet i musselmjöl och försöksanalyserna visade goda resultat, näringsmässigt 
likvärdiga med fiskmjöl. Svedberg (2010) utredde även riskerna med ackumulering av 
tungmetaller i musslorna där hon konstaterade att de hälsofarliga riskerna var väldigt små, men 
att det inte skulle skada med fullständiga analyser av samtliga tungmetaller. De mest 
övertygande positiva resultaten har presenterats av Jönsson (2009) då hon sammanställt fyra 
lyckade studier där fjäderfän utfodrats med inblandat musselmjöl av varierande kvalité, och 
utifrån de konstaterat att mycket talar för användandet av det i foder som en lämplig ersättare av 
fiskmjöl. 
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 Miljöperspektiv  
 
Mycket tyder på att en utvecklad musselindustri med syfte att föda fjäderfä skulle främja ett 
kretslopp av närsalter och en hållbar foderproduktion, som även skulle bidra till en hållbar miljö 
genom att minska övergödningen. Musselodling i övergött vatten framställs i kap. 6.1 
pilotprojekt på västkusten som en ”win-win”-situation då musslorna livnär sig på näringen som 
annars skulle bidra till övergödning. Detta beskrivs även i Sundstein Carlsson, M., et. al. :s 
(2012) teori ”Agro-Aqua-kretsloppet” där odling och skörd av musslor bildar ett kretslopp av 
närsalter.  
 
På grund av begränsad tillgång på ekologiskt producerat protein är det är svårt för lantbrukarna 
att optimera ett bra ekologiskt foder. Ett dåligt optimerat foder resulterar emellertid i höga 
kvävehalter i avföringen som i sin tur sprids på åkrarna och följden blir långsiktigt ökad 
övergödning (Appelgate 2008). I teorin är fiskmjöl ett alternativ som näringsmässigt ger ett 
optimalt foder (Elwinger 2006), däremot har det visat sig att det på grund av utfiskningsproblem 
inte lika bra ur hållbarhetssynpunkt (se kap. 6.1 100 % ekologiskt utan fiskmjöl).  
 
Enligt Lindahl et al., (2005) är musselmjölet likvärdigt fiskmjölet rent näringsmässigt och 
dessutom godkänt ekologiskt. Resultatet av musselmjöl som alternativ blir därför dels att de 
lantbrukare som idag har höga kvävehalter på grund av ett dåligt optimerat foder skulle kunna 
minska sina kväveutsläpp, och samtidigt ger det en möjlighet att ersätta fiskmjölet för att rädda 
fiskebeståndet. Detta i enlighet med hur Nilsson, J. (2007) beskriver att man vill att ett 
ekologiskt lantbruk kretsloppsmässigt ska fungera och regeringens mål ”ingen övergödning” (se 
kap. 6.1  regler och mål för utsläpp). 
 
Samtidigt som mycket tyder på att musselodling skulle vara en betydelsefull miljöåtgärd 
beskrivs det organiska nedfallet under musselfarmen i Stadmark, J. och Conley, D.J.:s (2011) 
teorier som en viktig negativ faktor att beakta vid beräkning av den totala effekten av 
miljöåtgärden. Även Respondent 5 håller med om att det är en viktig faktor att beakta men hans 
åsikt strider dock mot teorierna då han anser att det är ett hanterbart problem och genom att välja 
en bra odlingsplats och flytta odlingen kan botten reparera sig relativt snabbt, han relaterar till att 
det är som att träda en åker. Om Respondent 5:s metod skulle vara godtagbar innebär det att 
”komposten” under odlingarna inte innebär någon större risk för ekosystemet på havsbotten.  
 
 Lönsamhet 
 
Den produktion som finns idag har begränsad volymkapacitet och försäljningspriset av det 
producerade musselmjölet är alldeles för högt för att det ska kunna bli konkurrenskraftigt (se 
kap. 6.1 Lönsamhet för musselproduktionen). På grund av högt råvarupris på musslor skulle det 
vara svårt att få lönsamhet i produktionen trots en expansion och det måste alltså hittas en metod 
för att täcka utgifterna.  
 
Då grundtanken med musselmjölsindustrin är att det ska vara en miljöåtgärd, såsom lantbrukaren 
minskar kvävehalter genom till exempel skötsel av en kantzon, vill man kunna applicera den 
miljöersättning som idag är tillgänglig för lantbruket på musselodlingen (se kap. 6.1 Applicera 
modell för miljöersättning på musselodling). Tanken är god, men förslaget som togs upp i EU 
genom jordbruksverket gick inte igenom på grund av en skrivning som gjorde att ersättningen 
inte kunde tillämpas på musselodlingar. Jordbruksverket inväntar nu respons från EU angående 
ett förslag om förändring i EU:s regelverk (se kap. 6.1 Applicera modell för miljöersättning på 
musselodling).  
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På grund av svårigheter generellt att få igenom ändringar på EU-nivå och problem att få andra 
länder att förstå vad projektet med musselmjöl egentligen handlar om, kanske det är mest troligt 
med ersättning på en nationell nivå med pengar från svensk budget, i alla fall till att börja med. 
Sammanfattningsvis finns det alltså i dagsläget ingen konkret lösning på hur man ska få 
lönsamhet med den produktionsmetod som finns idag om förändringen i EU:s regelverk inte 
träder i kraft.
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7 Slutsatser 
 
Syftet med rapporten har varit att granska musselmjöl som alternativ proteinkälla för att nå ett 
100 % ekologiskt foder till fjäderfä, och för att slutligen besvara syftet vill vi knyta ihop de fyra 
frågeställningarna som analyserats var för sig. 

EU har länge haft svårt att sätta ett krav om 100 % ekologiskt foder, troligtvis på grund av att det 
fram tills nu inte funnits något optimalt substitut till fiskmjölet som varken är hållbart eller 
ekologiskt. Genom analysen av våra fyra frågeställningar anser vi kunna dra slutsatsen att för att 
nå målet om 100 % ekologiskt foder måste antingen ett nytt ekologiskt proteinalternativ 
implementeras eller en regeländring som godkänner användningen av syntetiska tillsatser i 
ekologiskt foder. Vi har även kunnat konstatera att musselmjöl är likvärdigt och ibland till och 
med överlägset fiskmjölet både ur närings- och hållbarhetsperspektiv men att lönsamhetsfrågan 
ännu inte är löst. Om så sker har musselmjölet däremot en given position som ett utmärkt 
råvaruproteinfoder i ekologisk produktion för värphöns.  
 
Slutsatsen gällande lönsamhetsfrågan är att det finns svårigheter att få lönsamhet med den 
produktionsmetod som idag används men att en lösning skulle kunna vara miljöersättning i form 
av bidrag från EU. Ett miljöbidrag till musselodlarna skulle kunna resultera i lägre priser på 
musselmjöl vilket kan ge ökad försäljning och i sin tur ökade produktionsvolymer och 
förhoppningsvis få ner de relativa kostnaderna för att möjliggöra ett ännu lägre pris. Samtidigt 
som miljöfördelarna då skulle blir större och större i takt med att produktionen expanderar om 
efterfrågan på musselmjöl ökar.  
 
För att få igenom miljöersättningsmodellen tror vi att det är viktigt att framhäva 
musselodlingarnas potential som effektivt reningsverk och snarare se foderproduktionen som en 
bonusprodukt för att bidrar till finansieringen. 
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8 Diskussion 
 
Eftersom vår frågeställning behandlar ett relativt litet forskningsområde har urvalet skett ur en 
förhållandevis liten grupp personer, dessutom valdes att subjektivt välja ut de respondenter som 
ansågs kunna bidra med bästa möjliga information till vår studie. Resultatet och analysen bygger 
sedan på respondenternas åsikter, vilket alltså bör uppmärksammas som en begränsning i 
generaliserbarhet av studien. 

Konsekvenserna av urvalet kan även ha medfört att rapporten blivit något subjektivt vinklad. 
Alla respondenter arbetar för att musselmjöl ska bli godkänt som proteinfodermedel, vilket kan 
ha präglat rapporten. Vi anser samtidigt att det skulle varit svårt att få den information vi sökte 
på annat sätt än genom detta urval.  

En annan begränsning för studien är att de flesta intervjuerna gjordes över Skype och telefon 
trots att besöksintervjuer vanligtvis är att föredra. Under dessa intervjuer gick vi miste om viss 
ögonkontakt och kroppsspråk vilket annars är en naturlig del av en besöksintervju. Kroppsspråk 
är en stor del i hur man tolkar och bemöter en person och således kan tolkningar av 
respondenternas svar ha gjorts och följts upp på annat sätt än om vi skulle gjort en 
besöksintervju. Vi anser dock att valda metoder och utförande har varit fullt godtagbara som 
empiriskt material till studien. 

 Musselmjölindustri i ett större perspektiv 
 
Både övergödning och problemet att kunna uppnå ett 100 % ekologiskt foder till fjäderfä är 
globala problem inom EU. Musselmjölindustrin är en relativt ny lösning för att arbeta i rätt 
riktning mot problemen men har enligt våra källor hittills bara undersökts i Sverige. Frågan är 
om musselmjölindustrin är applicerbar globalt sett? Enligt respondent 5 är musselodlingar 
implementerbara i alla varma övergödda vatten och det skulle vara intressant att försöka öka 
intresset hos andra EU-länder. En ökning av intresset internationellt inom EU skulle kanske även 
leda till att EU öppnade upp ögonen för den miljöåtgärd det faktiskt handlar om och försökte 
finna en lösning att ändra skrivningen i regelverket för att därmed lösa miljöersättningsfrågan. 
 
För att sätta musselmjölet i ett ännu större perspektiv vill vi nämna att det är inte bara fjäderfä 
som kan utfodras med musselmjöl. Potentialen finns även att utfodra fiskodlingar med 
musselmjöl i stället för med fiskmjöl som man gör idag. Det har däremot inte studerats i den här 
rapporten. 
 
 Studiens begränsningar 
 
Studien är begränsad till att endast granska musselmjöl som alternativ proteinkälla i foder till 
fjäderfä. Så här i efterhand känner vi att det skulle ha varit intressant att även undersöka vad det 
finns för andra proteinalternativ till musselmjölet innan vi lagt fram en så positiv bild. Det som 
dock fångat vårt intresse och som även andra forskare starkt belyser är den positiva 
miljöaspekten och där verkar det inte finnas något foder som slår musselmjölets potential. 
 
En ytterligare aspekt som kunde ha diskuterats vidare är användandet av syntetiska aminosyror. 
Förbudet mot dessa har ifrågasatts och framlagts som negativt i den här rapporten, kanske inte 
helt utan subjektivitet. Ett förslag till fortsatta studier är därför att utreda vidare om det finns 
studier som talar för eller emot användandet sådana tillsatser, eller om det genomgående är av 
principiella skäl man förbjudit dessa tillsatser i ekologisk foderblandning. Principskälet är dock 
troligtvis tillräckligt för förbudet på grund av syftet med ekologiska produkter som faktiskt avser 
att vara så naturliga som möjligt. 
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Dessutom skulle en vidare granskning av lönsamhetsfrågan ha varit intressant. Antagandet om 
att det är näst intill omöjligt att få någon lönsamhet med musselmjölet utan någon bidragsmodell 
baserades på intervjun med respondent 5 och den produktionsprocess som finns idag. Eftersom 
studien sedan inte avsåg att spekulera vidare i någon utveckling av produktionsprocessen 
byggdes analysen på respondent 5:s uppfattning. Att betona värdet av miljöbidraget ansåg vi 
ytterligare framhäva miljöaspekten, vilket faktiskt var det primära syftet med musselodlingen vid 
projektets start. 
 
På grund av problemet med lönsamheten hade det däremot varit intressant att lägga större fokus 
på att studera själva produktionsprocessen för att undersöka möjlig förbättringspotential.
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