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Vi vill gå från 

pilotskala…. 

-till storskalig musselodling i Kalmar län 

…. för att återvinna näring 

som läckt ut i havet 

 

Bakgrund: 



Musselodling kräver inte 

 

• Gödning 

 

• Kemiska 

bekämpningsmedel 

 

• Sötvatten 

 

• Antibiotika 

 

• Exploatering av 

landområden 

 

Hållbar utveckling 



 

 
Musslorna ska förädlas till djurfoder….. 

vilket ger möjliga inkomstkällor: 

 

- för musselodlaren 

- för musselmjöls-beredningsföretaget 

 

-för fodertillverkaren 

-för djuruppfödaren 

Man ska kunna tjäna pengar på miljön! 



Är det verkligen så enkelt?  
 



Småföretagen säger: 
 

Vi kan utveckla tekniken, men vi måste finna intresse hos stor-företag 

som kan köpa dem och göra storskaliga investeringar. 
 

 

Storföretagen säger: 
 

”Vi är inte intresserade av att delta förrän ett pålitligt affärs-case har visat 

att produkten är ekonomiskt hållbar för oss”  

 
 

 

 

Sagt i pausen: 

 

 ”Alla i djur-foderbranschen  vet att dagens produktionssystem  är 

ohållbara på sikt”  

 

”Vi bygger försöksanläggningar  för att prova nya foder, satsar pengar 

på forskning  och hoppas på en sådan här utveckling i framtiden” 



Är musselodling i Östersjön lönsamt idag?  

 
• I Lettland – Kanske (Baltic Eco Mussel) 

 

• I Sverige – Nej 

Foto: Carl Hamilton  

Produktionskostnad musslor ca 

4 kr/kg  

Pris vid försäljning  1 kr/kg 

  

(förutsatt att marknad finns) 



Ex Kalmar lantmän: Behöver minimum 200 ton musselmjöl per år, 

vilket motsvarar skörd av 4000 ton musslor per år 

Vad krävs för att musselodling i Östersjön ska ta fart? 

1. Ersättning för 

ekosystemtjänster 

Kompensationsåtgärder 

”Naturkapital” 

 

2. Marknad 

Musselmjölstillverkning och 

försäljning i industriell skala 

 

 



 Framtidens musselodling: 

 

• Nedsänkt 

 

• Storskalig – stor investering, men håller i många år 

 

• Musslorna odlas direkt till djurfoder (liknar teknik för sättmusslor)  

 

• Maskinell skörd, låg arbetskraftskostnad 

 

 



Miljöeffekter av storskalig musselodling: 

Positivt 

 
• 1 ton skördad mussla innehåller 

ca 10 kg kväve och 1 kg fosfor 

 

 

• Ökat siktdjup - motsvarande 4 ggr 

effekten på närsalter (Dolmer, pers 

comm.) 

 

• Musselodlingen fungerar som ett 

konstgjort rev  

 

Negativt 

• Ökad sedimentation på 

botten under odlingen 

 

 Risk för syrebrist och 

fosforläckage! 

 

 

• Alggifter 

 

• Miljögifter 

Måste kontrolleras: 

Jönsson et al 



Var ska musselodlingarna ligga? 

Motstående intressen kan vara: 

 

• Sjöfart och båtliv 

• Kommunala detaljplaner 

• Undervattenkablar 

• Marina reservat  

1. Kartlägg biologiska 

förutsättningar för 

musselodling 

 

2. Uteslut områden där det 

finns risk för konflikter 

 

 



Hur mycket ersättning krävs idag för miljötjänsten?  

 

64-336 kr/kg kväve   

 

640-2260 kr/kg fosfor* 

  

 

 

*Gren I, Lindahl O och Lindqvist M. (2009) Values of mussel farming for combating eutrophication: An application to the 

Baltic Sea 

**Olshammar, M. et al (2012) Fallstudie – avgiftssystem fosfor och kväve för kommunala reningsverk  

 

Jämfört med kostnad 

för att bygga ut 

reningsverk 

ytterligare:  

 

200 kr/kg kväve 

   

3000 kr/kg ´fosfor** 

 



I Danmark vill fiskodlare använda musselodling 

som kompensationsåtgärd. 

 

Samma förslag diskuteras på Åland. 

 

EUSBSR föreslår att vi ska titta på musselodling 

som kompensationsåtgärd för  jordbruket 

Vem ska då betala för denna 

miljötjänst?  

Privata miljöfonder?  Projektet Nutri Trade 

 

Kommunala miljöfonder?  

 

EUs jordbrukarstöd?  

 

– faller på att musselodling inte kompenserar 

för någon utebliven inkomst! 


