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Blåmusslan  filtrerar 

Kväve, fosfor 

En mussla filtrerar 
upp till 5 l t-1  



Blåmusslans livscykel 



Settling av musslor 



Långline odling 

Cirka 200 m 

4 – 8 m 



Musselodlingar i Lyrösund 



Smart Farm® nät med musslor 



Photo; Pia & Karl Norling 



En musselodling blir en 
del av ekosystemet 



Photo; Pia & Karl Norling 



Närsalter – en resurs att recirkulera: 

Kväve -  handelsgödsel är energikrävande och  
  klimatdrivande av producera. 

 
Fosfor -  är globalt en begränsad resurs. 
 
 



Musselodling = 
kretsloppsmotor 

Agro-Aqua kretslopp 
av närsalter 

Närsalter till havet: 
80% diffusa källor, 
20% från punktkällor. 

En levande mussla  
innehåller cirka 
1 % N och 0,1 % P. 
 

Illustration: Maj Persson 



Användning av musslor 

Fiskfoder? 

Biogas? 

Livsmedel 

Foder 

Gödning 
och energi 

Marknad 

Illustration: Maj Persson 



Fritt val av foder 

Kokt musselkött Vanligt foder 



Vanliga ägg, 10% inblandning 
och fritt val av musslor 

Färg på gulan 
LaRoche skalan 
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Hönsförsök på SLU 





Pilotlinje för musselmjöl 

Lokalisering i Ellös, Orust  

Torkanläggning för musselmjöl 



Musselmjöl 



Musselmjöl har provats på: 



Musselmjöl har provats i 
foder till regnbåge och röding 

Röding 

Regnbågslax 

Atlantisk lax 



Ekogrisar – försök 2012 



Användning av musslor 

Fiskfoder? 

Biogas? 

Livsmedel 

Foder 

Gödning 
och energi 

Marknad 

Illustration: Maj Persson 



Odlingsförsök med musslor  
på Dingle 



Provtagning i fält 



Odlingsförsök med  
musselrester 2004 

Juni -04: rutan med musslor 
frodigare än kontrollen. 



Kompostering av musslor 



Kompost av musslor och bark 

Oharpad och harpad havskompost vid Siviks återvinnings- 
station i Lysekil, september 2007. Varje hög är ca 35 m3. 



Musselodling motverkar övergödning  
och förbättrar kustvattenkvalitén. 
 
Musselmjöl är en uthållig och 
högvärdig proteinkälla i foder. 
 
Musselodling skapar en vinn – vinn  
situation för samhället, konsumenter,  
miljön och vattenbruket. 
 

Foder / miljömusslor -  
en möjlighet för framtiden 

Vad hindrar att denna möjlighet utvecklas? 



Foder/miljömusslor kostar ungefär  
mellan 2 och 4 kr/kg att producera. 
 
Foderindustrin beräknas kunna  
betala max 1 kr/kg för råvaran om  
musselmjöl skall kunna hävda sig  
på fodermarknaden. 
 

Att täcka glappet mellan musselodlaren  
behöver få betalt och vad foderindustrin 
kan betala är avgörande för framgång. 

Foder/miljömusslor kostar  



Musselodlaren måste få betalt  
för musselodlingens miljönytta.  
Då skapas en vinn – vinn situation 
för samhället, konsumenter, miljön 
och vattenbruket. 

En möjlig lösning: 

Men hur skall musselodlaren betalas? 



Förslag: 
Låt jordbrukets miljöersättning  

även gälla musselodlingar 

Kostnad = 100 – 300 kr/kg N Motsvarar 1 – 3 kr/kg musslor 
och utgör musselodlarens  
miljöersättning.  
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Gör miljön och dig 
själv en tjänst -  

Ät och använd 
mera musslor! 



odd@kva.se 


