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Kan musselodlingar minska  
övergödningen i Östersjön?

Musslor filtrerar partiklar från vattnet och bin-
der näringen som finns i partiklarna i sin vävnad. 
Det har gjort att odling av blåmusslor presente-
rats som en möjlig åtgärd mot övergödning. Just 
nu pågår tester med musselodlingar på flera 
platser i skärgården. Men en sak är säker - Öst-
ersjöns unika miljö ger odlarna många utma-
ningar när experimenten skalas upp.

Storskaliga musselodlingar har presenterats som en 
möjlig åtgärd mot övergödning eftersom musslor 
tar upp näring från vattnet. När sedan musslorna 

skördas så flyttas näringsämnen från havet till land. Detta 
skiljer musselodling från exempelvis fiskodling som oftast 
ger en ökad tillförsel av näringsämnen till havet genom det 
foder som används. 

Under det senaste decenniet har det genomförts flera 
tester med musselodlingar. Kunskapsläget är ännu bristfäl-
ligt men en sak verkar säker; Östersjöns unika miljö inne-
bär speciella utmaningar för odlarna. 

låg salthalt ger låg effektivitet
Arten blåmussla har utvecklats i hav med högre salthalter 
än i Östersjön. Studier från hav som är saltare än Öster-
sjön tyder på att omkring tre fjärdedelar av den näring som 
musslorna suger in i form av till exempel plankton kissas ut 
som lösa näringsämnen eller sedimenterar som bajs under 
odlingen. Den totala mängden tillgängligt kväve och fosfor 
ökar alltså i odlingsområdet, vilket kan orsaka lokala över-
gödningseffekter. Det finns även mycket som talar för att 
musslornas näringsupptagningseffektivitet är lägre i Öst-
ersjön då musslorna hela tiden måste lägga energi på att 
kompensera för den låga salthalten. I Östersjöns bräckta 
vatten växer därför blåmusslorna långsammare och blir 
mindre. Det behövs minst 6 promille salthalt för att det 
ska vara möjligt att odla musslor i Östersjön. 

Påverkar den lokala miljön
Musselodlingar kan påverka den lokala vattenmiljön på en 
mängd olika sätt. Beroende på om musslornas huvudsak-
liga föda kommer med strömmar utifrån havet, vilket är 
vanligt i de yttre delarna av skärgården där också salthalten 
är tillräckligt hög för musselodling, eller härstammar från 
planktonproduktion som fått sin näring från avrinning från 
land, så kommer musselodlingen antingen fånga in näring 
från havet till viken där odlingen ligger, eller stoppa näring 
från att nå havet. Resultatet av en odling kan alltså bli att 
mer näring tillförs lokalt till viken samtidigt som näring 
minskar regionalt vid skörd. Men det är svårt att förutse 
vart denna näring annars skulle ha hamnat. 

✒ Nils Hedberg, Nils Kautsky, Linda Kumblad & Sofia Wikström, Stockholms universitet

i musselodlingen sätter sig mussellarver på rep som odlaren 
hängt ut i vattnet under stora bojar. En fördel för musselod-
lare i östersjön är att det finns mycket mussellarver i vattnet 
vilket gör att det är lätt att få repen täckta av musslor. 
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lokalt klart vatten 
En effekt av musslornas filtrering som ofta anses som önsk-
värd är att det försvinner partiklar ur vattnet och att sikt-
djupet ökar. Vetenskapliga studier visar dock att den effek-
ten är väldigt lokal, så för att förbättra siktdjupet i en hel 
vik behövs antagligen många odlingar utspridda i viken. 

En negativ effekt av den ökade filtreringen är att bot-
ten under odlingarna utsätts för en ökad sedimentation. 
Det påverkar ofta det lokala växt- och djurlivet som finns 
där. Intensiva odlingar i områden med lågt vattenutbyte 
kan leda till att allt högre liv slås ut och bottnarna bli helt 
syrefria. Mer lösta näringsämnen kan också leda till ökad 
tillväxt av fintrådiga alger. 

Blåmusslan filtrerar vissa storlekar av partiklar bättre än 
andra. De är dåliga på att ta upp små partiklar som cyano-
bakterier och bättre på att fånga upp större växtplankton 
och små djurplankton. Denna selektiva filtrering kan leda 
till en skev näringsväv som gynnar små snabbväxande växt-
plankton och missgynnar djurplankton. Ju större och mer 
intensiva odlingar som anläggs desto större blir effekterna 
på det lokala ekosystemet. 

låg miljöpåverkan
Jämfört med annan matproduktion är miljöproblemen som 
musselodlingarna genererar små. Men eftersom odlingar-

na i Östersjön primärt är en miljöåtgärd är det extra viktigt 
att ställa miljönyttan från odlingarna mot deras negativa 
påverkan. Den positiva effekten av näringsupptag på regio-
nal nivå behöver vägas mot risken för ökade övergödnings-
problem kring själva odlingen. För att bedöma risken för 
negativa effekter på det lokala ekosystemet behövs en god 
förståelse för områdets vattenomsättning och vilka arter 
som finns under och omkring odlingarna.  

Svår marknad
Ett av de största problemen för musselodlarna är att ef-
terfrågan på småväxta blåmusslor från Östersjön är väldigt 
liten. Det gör att skördarna blir svåra att sälja. Olika försök 
har genomförts och pågår med att utveckla produkter av 
små musslor som t.ex. biogas, gödsel, hönsfoder, eller som 
mat till fluglarver som sedan kan användas som fiskfoder. 

Än så länge finns dock ingen marknad för blåmusslor 
från Östersjön. Musselodlingarna finansieras därför av 
forsknings- eller utvecklingsprojekt, vilket gör den konti-
nuerliga driften osäker. Störst miljönytta skulle antagligen 
odlingarna göra om vi började äta musslor istället för kött. 

läs MeR:
Musselodling i Östersjön - en osäker åtgärd mot övergödning

https://balticeye.org/musselodling. Film, rekommendationer och rapport

MUsseloDlIngaRs MIljÖpÅveRKan I sKäRgÅRDen

schematisk bild av hur en 
musselodling omfördelar 
näringsämnen från plankton 
och partiklar i vattnen, till 
musselkött, lösta näringsäm-
nen och fekalier. I det här ex-
emplet ligger den hypotetiska 
odlingen i jungfrufjärden.

Siktdjup med 
musselodling

Ursprungligt
siktdjup

5,2m

4m

schematisk bild över hur en 
odling kan påverka siktdju-
pet. I odlingsområdet ökar 
siktdjupet som mest runt 1 m 
vid lugnt väder under som-
maren när odlingen är maxi-
malt utvecklad. siktdjupsför-
bättringen avtar snabbt med 
avståndet från odlingen och 
kommer i de flesta fall vara 
marginell inne vid stranden. 




