
HavsUtsikt 3/2008

4

I många kustområden har övergödningen lett till igen-
växta vikar och ökade mängder växtplankton, vilket i 
sin tur orsakar syrebrist och bottendöd. Kanske kan 

blåmusslan nu komma till vikarnas räddning. 
Blåmusslor lever nämligen av växtplankton, vilket 

gör att musselodlingar kan bidra till att motverka över-
gödningens effekter. På den svenska västkusten används 
musselodling redan som en billig metod för att föra nä-
ring, i form av kväve och fosfor, från havet och tillba-
ka upp på land. På köpet får man en kretsloppsanpas-
sad produktion av ett högvärdigt livsmedel. 

Sedan 2006 har det även gjorts försök med långli-
neodling av blåmusslor i Östersjön, både i Kalmarsund 
och i Ålands skärgård. Musslor odlade i Östersjön är 
visserligen för små för att kunna säljas som matmuss-
lor – men kan visa sig effektiva i arbetet för en förbätt-
rad havsmiljö. 

Överraskande god skörd
Blåmusslan är en så kallad filtrerare, och får sin näring 
genom att pumpa in det omgivande vattnet och filtrera 
växtplankton från det. Eftersom havsvattnet ständigt är 
i rörelse får blåmusslan hela tiden nya plankton att fil-
trera, trots att den sitter fast. 

På västkusten odlas blåmusslan på särskilda band el-
ler rep, där det efter ett år kan växa tio kilo per meter. 
Omräknat till havsyta innebär det att man på en hek-
tar, något större än en fotbollsplan, kan få fram 300 ton 
musslor på ett år. 

I Östersjön är det helt annorlunda. Blåmusslor växer 
sämre i vatten med lägre salthalt, och Östersjöns muss-

lor blir både mindre och växer långsammare. Vid od-
lingsförsök i Kalmarsund har man efter två års odling 
lyckats få fram fyra kilo mussla per meter odlingsband, 
och vid Åland bara tre kilo per meter. 

I Östersjön får man alltså bara hälften så mycket 
musslor på en dubbelt så lång tid, jämfört med i väst. 
Det låter inte mycket, men resultatet är faktiskt betyd-
ligt bättre än förväntat. Och Östersjömusslan kan bli 
nyttig på flera sätt än i miljöarbetet. 

Musselmjöl i foder
Odlade musslor från Östersjön är för små för att ha nå-
gon framtid som människomat, men försök på västkus-
ten och vid Sveriges Lantbruksuniversitet har visat att 
musselmjöl med fördel kan användas som tillsats i djur-
foder – främst inom ekologisk kycklinguppfödning och 

De är mindre än släktingarna på västkusten och går knappast 
att sälja som mat. Men blåmusslor odlade i Östersjön kan ändå 
komma till nytta – både i miljöarbetet och på sikt även i djurfoder 
och som ekologisk och miljövänlig gödning.

Musselodling
för miljön

– nu även i Östersjön

Torbjörn Engman ansvarar för musselodlingen på Åland och 
kan ganska nöjd inspektera de välfyllda odlingsrepen.
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äggproduktion. Musselmjölet görs på torkat och malet 
musselkött och har ett högt proteinvärde; kycklingar-
na mår utmärkt, och hönornas ägg blir av toppkvalitet. 
Även blåmusslans skal kan användas för att täcka dju-
rens kalkbehov.

Föreningen för Ekologisk Fjäderfäproduktion vill 
genomföra fler försök på svenska gårdar. Målet är att 
musselmjölet ska kunna ersätta fiskmjöl i foder, efter-
som fiskmjöl inte är en krav- och kretsloppsanpassad 
produkt.

Kan även användas i komposter
När en musselodling skördas och tas omhand uppstår 
det spill. Detta spill har på västkusten länge använts 
som effektiv gödning i det ekologiska jordbruket. Spil-
let måste dock tas om hand precis när det uppstår, vil-
ket inte alltid passar lantbrukaren. Dessutom kan luk-
ten av ruttnande musslor upplevas som besvärande av 
omgivningen. Luktproblemen kan dock enkelt åtgär-
das om musselspillet komposteras med halm eller bark. 
Denna havskompost kan i framtiden bli en intressant 
produkt för växthus och trädgårdar.

Unik kväverening
Erfarenheten från västkusten är att musslor odlade på 
långlinor oftast har betydligt lägre halter av giftiga tung-
metaller och miljögifter i sig, jämfört med musslor som 
lever på botten. Sannolikt är det samma sak i Östersjön, 
men det återstår fortfarande att kontrollera. 

Musselodling som miljöåtgärd i Östersjön förutsät-
ter också någon form av subventioner eller ekonomiskt 
stöd. Även här finns goda exempel från västkusten. 

På uppdrag av Lysekils kommun skördar en mussel-
odlare i Bohuslän varje år 3 500 ton musslor. Musslorna 
innehåller totalt 39 ton kväve. Med hjälp av musslorna 
har reningsverket i Lysekil 100 procent (!) kväverening 
till en jämförelsevis låg kostnad, vilket är unikt i landet 
och kanske i hela världen.

Läs MEr:
www.miljomusslor.loven.gu.se
www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2008:536

OdLIng av MUssLOr 
En blåmusselodling består av odlingsrep som hänger ned 
i vattnet från flytande tunnor till ungefär sex meters djup. 
På repen fäster sig de millimeterstora mussellarverna. 
Eftersom tillförseln av vatten och och föda är större 
uppe i vattenmassan än nere vid botten, växer musslor 
odlade på långlina både fortare och innehåller mera kött 
jämfört med musslor på botten. 

Musselodlingar som åtgärd mot övergödningen 
lanserades på 1990-talet. I grunden handlar det om att 
använda havets närsalter som en resurs: ett kilo levande 
musslor innehåller upp till tolv gram kväve, och mellan 
0,6 och 0,8 gram fosfor. Eftersom kväve är energikrä-
vande att framställa och fosfor en globalt ändlig resurs, 
blir de odlade musslorna ett billigt sätt att återföra 
resurser till land.

så här kan en musselodling se ut ovanför vattenytan ...

... och så här kan den se ut under vattenytan.

Östersjöns blåmusslor växer långsammare och blir betydligt 
mindre än sina släktingar på västkusten.

Trots den småväxta musslan kan odlingar i Östersjön bli lön-
samma, försök pågår med att tillsätta musslor i djurfoder. 
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