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Förord 
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och har utförts som en del av 

miljövetarprogrammet på Högskolan i Halmstad. 

 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till min familj som stöttat mig och haft tålamod 

med mig under arbetets gång. Jag vill även tacka min handledare Lars-Erik Widahl för all 

hjälp och vägledning. Slutligen vill jag även tacka Sven Kollberg för alla ovärderliga samtal 

och för det givande studiebesöket på vederbörandes musselodling i Åbyfjorden.  
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Sammanfattning 
 

Övergödning föranlett av ett allt för stort tillskott av näringsämnen utgör sen 1980-talet ett av 

de största hoten mot den marina miljön i Västerhavet. Till följd av denna extensiva närsalts-

belastning uppstår stora algblomningar. Denna massförekomst av mikroalger försämrar 

livsvillkoren avsevärt för andra havslevande organismer då nedbrytningen av dessa alger ger 

upphov till syrebrist i havet. I dag arbetar man på flera sätt för att förhindra läckage av 

näringsämnen ut i havet och vissa forskare anser att halterna av näringsämnen har börjat 

stabilisera sig. Men mer behöver göras och i Laholmsbukten vilket detta examensarbete 

kommer att inriktas på ses fortfarande syrehalten periodvis krypa under gränsen för vad 

havslevande organismer tål. Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är att undersöka 

vilka förutsättningar Laholmsbukten har som område för odling av blåmussla avseende 

musselodling som ett miljöverktyg för att minska eutrofieringens negativa effekter på det 

marina livet. Detta med inriktning på köttprocent i musslor för att förvissa sig om att kötthalt 

är tillräckligt hög för försäljning av färsk blåmussla på marknaden. Det har även undersökts i 

en jämförande studie hur salinitetsavvikelser påverkar torrvikt och dylikt i blåmussla. 

Slutsatsen är att det finns goda förutsättningar för odlade blåmusslor till humankonsumtion att 

nå upp till marknadskraven gällande köttprocent i blåmussla vid de undersökta lokalerna. 
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1. Inledning 
Ett av de största miljöproblemen i Västerhavet och i nästan hela Östersjön är övergödningen 

som har föranletts av ett allt för stort läckage av närsalter, främst i form av kväve (N) och 

fosfor (P). Mellan 1950 och 1980 fördubblades tillförseln av kväve till Kattegatt och 

tillförseln av fosfor har fyrdubblats mellan 1940 och 1980 (Kollberg et al., 2005). Den största 

delen av näringstillförseln till havet består i diffusa utsläpp från jordbruket. Reningsverkens 

punktutsläpp står för den näst största delen av näringstillförsel till havet. En annan antropogen 

källa är atmosfäriskt nedfall av kväveföreningar genom förbränning av fossila bränslen. 

Näring tillkommer även genom cyanobakteriernas kvävefixering samt transport av stora 

mängder näringsämnen med havsströmmarna från södra Nordsjön till Kattegatt (Hoffman, 

2008). Vad som sker när näringsämnen tillsätts i sådant överskott är att primärproduktionen 

som till 90 procent består av växtplankton ökar dramatiskt och bildar stora algblomningar. 

Denna masstillväxt av mikroalger påverkar i sin tur havet negativt på olika sätt. Bland annat 

genom förbrukning av syre under nedbrytningen av organiskt material vilket kan härstamma 

exempelvis från växtalger. Även siktdjupet försämras genom sedimentering av organiskt 

material i vattenpelaren, vilket tvingar andra organismer längre upp mot vattenytan. Andra 

negativa effekter är igenväxning av grunda havsvikar och rubbningar i artsammansättningen i 

de marina ekosystemen (Fiskeriverket, 2007). 

 

1.1 Laholmsbukten 

Det upptäcktes i början av 1980-talet att Laholmsbukten var drabbad av syrebrist över stora 

bottenområden vilket föranletts av ett allt för stort tillskott av näringsämnen (Andersson, 

Ljunghager, 2007). I dagsläget anses situationen något förbättrad sen 1980-talet men 

fortfarande ses syrehalten krypa under 2 ml/l, vilket tvingar havslevande organismer som 

exempelvis fisk att fly. Om syrgashalten forsätter sjunka ner under 1ml/l, något som senast 

skedde oktober 2008, är risken överhängande att livet i bentiska zonen helt försvinner 

(Lindow et al., 2009). 

 

1.2 Miljömål 

Ett av de 16 nationella miljömålen som riksdagen i april 1999 beslutade om är; ingen 

övergödning (Prop.2000/01:130) vilken anger att; ”halterna av gödande ämnen i mark och 

vatten inte skall ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk 

mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten” (Miljömålsportalen, 

2009). I Hallands län anser man sig inte utan stora förändringar kunna minska kväveutsläppen 

med 30 %, vilket är miljökvalitetsmålet till år 2020 (Miljömålsrådet, 2009). 

 

1.3 Vattendirektivet 

Idag arbetar man på flera olika sätt för att motverka läckage av näringsämnen ut i havet. 

Exempel på sådana åtgärder är effektivisering av reningsverk, odling av fånggrödor, 

anläggning av våtmarker, restriktioner och skatt gällande spridning av handelsgödsel på 

åkrarna. Halterna av näringsämnen har stabiliserats de senaste åren i Kattegatt och 

kvävehalten låg under tioårsmedelvärdet i Hallands kustvatten under största delen av 2008 

(Lindow et al., 2009). Men Laholmsbuktens södra och inre del gällande bottenfaunan har 

klassificerats med det näst sämsta betyget ”otillfredsställande”, enligt EG:s ramdirektiv för 

vatten (2000/60/EG). Yttre delen av bukten fick mellanbetyget ”måttlig”. Även 

Laholmsbuktens ekologiska status är klassad genom vattendirektivet som ”otillfredsställande” 

(Vattenmyndigheten, 2009).  
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2. Problembeskrivning 
Övergödning anses i nuläget vara det allvarligaste hotet mot den svenska havs- och 

kustmiljön. I dag motverkas övergödningen till viss del av ovan nämnda åtgärder men fler 

insatser måste göras för att förbättra den marina miljön. Det finns således ett intresse för 

undersökning och utvärdering av alternativa åtgärder mot övergödningen. Ett alternativ är 

storskalig musselodling i miljöns tjänst (se kap 4.5), vilket idag används i Lysekils 

fjordområde som ett komplement till Lysekils reningsverk (Lindahl, 2005). En intressant 

tanke vore att undersöka om konceptet kan fungera i Laholmsbuktens vatten och därigenom 

förbättra den marina miljön. Här finns det en hel del obesvarade frågor då förutsättningarna i 

bukten skiljer sig markant med Bohusländska fjordområden gällande flertalet faktorer som till 

exempel; salinitet, våg- och vindexponering, strömförhållanden och förekomst av 

biotoxinproducerande alger. Ungefär två tredjedelar av musslor skördade i Bohuslän går till 

humankonsumtion. En intressant fråga att besvara är om musslor odlade i Laholmsbukten 

uppfyller musselindustrins krav angående köttinnehållet i färska musslor till 

humankonsumtion som skall säljas på marknaden. Vidare kan det vara betydelsefullt att vid 

en eventuellt planerad odling i bukten komma till insikt om hur mycket musselkött som 

minimum kan förväntas i fullvuxna musslor vid skörd. Att salinitetsvariation ger avvikelser i 

storlek på musslor kan enkelt bekräftas genom att jämföra musslor från Västkusten med 

musslor från Östkusten och även kunskap om denna avvikelse beroende på salinitetsvariation 

borde vara av intresse vid en planerad odling. I dag är förekomst av algtoxiner en av de största 

svårigheterna att övervinna vid en utökad musselnäring (Sanchez et al., 2004). Vetskapen om 

Laholmsbuktens status gällande utbredning av toxinproducerande alger är av stor vikt vid 

placering av eventuell odling. 

 

3. Syfte 
Det huvudsakliga syftet med examensarbetet är att undersöka vilka förutsättningar 

Laholmsbukten har som odlingslokal för odling av blåmussla. Detta med avseende 

musselodling som ett miljöverktyg för att minska eutrofieringens negativa effekter på det 

marina livet. Det finns många faktorer att undersöka i detta avseende och mitt examensarbete 

belyser ett fåtal av dessa. Mer ingående kommer den procentuella mängden kött i 

bottenlevande musslor och longlineodlade musslor att undersökas. Detta för att uppskatta 

huruvida blåmusslor odlade med longline-metoden i Laholmsbukten klarar musselindustrins 

krav på procentuell kötthalt i färska musslor till humankonsumtion. Vidare kommer det även 

att undersökas hur skillnaden i salinitet påverkar torrvikt, våtvikt, totalvikt, skalvikt och längd 

hos blåmusslor från Laholmsbukten (Grötvik, Kattvik), jämfört med blåmusslor från 

havsviken Åbyfjorden i Bohuslän. Syftet är också att genom en litteraturstudie baserat på 

befintliga rapporter och studier undersöka förekomst och problematik angående exponering 

av algtoxiner på eventuell musselodling i Laholmsbukten. 

 

4. Litteraturstudie  
 

4.1. Blåmussla (Mytilus edulis) 

Blåmusslan tillhör familjen Mytilidae samt ingår i gruppen blötdjur och är en av de mest 

förekommande marina arter och kan i princip hittas längs hela svenska kusten upp till 

kvarken. Blåmusslans vida utbredning kan förklaras genom dess breda salthaltstolerans. Men 

toleransen har ett pris som musslorna måste betala i tillväxt. Det fungerar på så sätt att det 

bräckta vattnet med minskande salthalt ju närmare Egentliga Östersjön vi kommer, ger en 

osmotisk stress för musslorna. Musslorna måste kompensera den lägre salthalten med att 

använda mer energi för att ta upp mer natriumklorid (NaCl) och kalciumkarbonat (CaCO3) ur 
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vattnet. Kompensationen hämmar musslans tillväxt och musslorna blir mindre i Östersjön än i 

Västerhavet (Kautsky et al., 1990). Vid odling av musslor på Östkusten där saliniteten är 

mycket lägre kan det ta dubbelt så lång tid att få häften så stora musslor till skörd jämfört med 

musselodlingar på i Bohuslän (Lindahl, 2008). Blåmusslan dominerar i Östersjöns kustnära 

biomassa ifrån vattenytan ner till 30 meter där den har få fiender och liten konkurrens om 

utrymmet. Förhållandena är annorlunda på västkusten där blåmusslorna har många fiender 

som till exempel ejder (Somateria mollissima), sjöstjärna (Asterias rubens) och strandkrabba 

(Carcinus maenas) och hittas till största delen på grunda mjuk- och hårdbottnar (Marbipp, 

2007).  

 

4.1.2 Livscykel 

Blåmusslorna är skildkönade och när vattnet på våren når en temperatur runt 10ºC släpper 

hanarna ut sin mjölke och honorna sina ägg i vattnet. Efter befruktning utvecklas äggen till 

små frisimmande larver med skal och flimmerhår. Detta första frilevande stadie pågår i 3-4 

veckor och under denna period kan larverna transporteras långa avstånd. I det andra stadiet då 

de når en storlek av 0,3-0,5mm settlar musslorna, det vill säga fäster på något passande 

underlag med hjälp av sina bysusstrådar. Bysusstrådarna är till en början ett mjukt protein 

som utsöndras av musslorna som förankringsanordning och stelnar vid kontakt med vattnet 

(Marbipp, 2007).  

 

4.1.3 Filtrerare 

Blåmusslorna livnär sig genom att filtrera vattnet på föda i form av näringsrika mikroskopiska 

plankton. Blåmusslor filtrerar partiklar i storleksordning 0,002- 1,0 mm och det innefattar i 

princip alla partiklar större än bakterier inklusive de minsta växtplanktonen (se figur 1), 

(Lindahl et al., 2004). En fullvuxen mussla med en storlek omkring 5-6 cm kan under 

optimala förhållanden filtrera cirka 5 liter vatten i timmen. Musslornas filtreringsförmåga 

varierar dock med vattentemperatur, partikelkoncentration och musslans storlek (Lindahl, 

2005). Musslornas effektiva filtreringsförmåga gör dem betydelsefulla ekologisk sett i 

kustnära områden genom att recirkulera näringsämnen och därmed koppla ihop plankton- och 

bottensystemet (Marbipp, 2007). 

 
              Figur 1. Blåmusslor filtrerar omgivande vatten på plankton. 

              (Figur tagen från Lindahl, 2005). 

 
4.2 Odlingsmetod 

I Sverige har man sedan 1970-talet odlat blåmusslor med en repbaserad odlingsteknik, så 

kallad ”longline-metoden” (se figur 2). Odlingstekniken som härstammar från Spanien har 

modifierats för att klara nordligare, hårdare väder (Tørring et al., 2008). Som tidigare nämnts 

så använder man sig i Sverige till största delen av longline-metoden vilket är den mest 

utbredda odlingsmetoden i Skandinavien. Konstruktionen är relativt enkel och en enhet består 

av 10 långlinor med en längd av 200m som hålls flytande med hjälp av plasttunnor eller bojar. 
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På långlinorna fästs odlingsbanden där musslorna settlar, vilket utgörs av 5 cm breda 

plastband som sträcker sig till ett djup av 6 m. För att hålla odlingen på plats spänns 

långlinorna ut mellan två bommar och odlingen förankras även i varsin ända med tyngder på 

botten. Varje enhet tar upp en yta på 2000 m² och producerar under optimala förhållanden 

mellan 140 och 160 ton musslor efter 18 månader. En enhet på Västkusten filtrera cirka 

50 000m² av havsytan och kan producera 40kg musslor per kvadratmeter yta på 

odlingsbanden (Kollberg et al., 2005). Skörd av musslorna sker i november-december för 

maximalt uttag av biomassa med specialbyggda båtar som skrapar av odlingsbanden. Därefter 

förs musslorna i säckar i land för sortering och tvättning och odlingsbanden kan återanvänds 

vid nästa odlingstillfälle. En annan odlingsvariant är den kanadensiska modellen, vilken är av 

en liknande modell som den svenska longline-modellen. Skillnaden är att man använder sig 

av ”strumpor” i stället för odlingsband och sänker ner hela odlingen ett par meter under 

vattenytan för att undvika problem med isbildning, och exponering för vind- och vågkraft 

(Tørring et al., 2008).  

 

 
                    Figur 2.  Illustration av longline-metoden (Figur tagen från Persson, 2004)  

 

 

4.3 Miljömusslor 

Då blåmusslorna effektivt filterar vattnet på plankton så kan man indirekt säga att musslorna 

ackumulerar viktiga närsalter såsom kväve och fosfor. När sedan musslorna skördas och tas 

upp på land sker ett upptag av näringsämnen från hav till land, det skapas ett så kallat Agro-

Aqua kretslopp (se figur 3). Kväveinnehållet (N) i en mussla beräknas vara ungefär 0,85 % - 1 

% och fosforinnehållet (F) 0,05 %. Vid skörd av 1 ton musslor kan man förvänta sig ett uttag 

på ungefär 8,5 kilo kväve och 0,5 kilo fosfor (se tabell 3). Om en odlingsenhet producerar 

mellan 140-160 ton musslor så betyder detta i genomsnitt en avlägsning av 1275 kg kväve och 

75 kg fosfor (Naturvårdsverket, 2007). Hela skörden når inte livsmedelsmarknaden på grund 

av hanteringsskador, påväxt och bifångst i form av småmusslor. Ungefär två tredjedelar av de 

skördade musslorna i Bohuslän går till humankonsumtion och resterande går idag till andra 

ändamål. Detta gäller dock ej på Östkusten som har en lägre salthalt och där musslorna inte 

når upp till den storleken som krävs för försäljning som färska musslor. Omhändertagandet av 

denna restresurs är idag under utveckling. Som exempel kan Scanfjord AB nämnas vilka 

skänker den resterande delen till lokala jordbrukare som i sin tur använder musselresterna till 

att förbättra jordkvalitén. Förutom musslornas gödningseffekt är skalen kalkrika och kan 

under lång tid bidra till att förbättra försurade marker (Granhed, 2009). Fältexperiment har 

även utförts av forskare från Sven lovéns marina vetenskaper (tidigare Kristinebergs marina 

forskningsstation) i samarbete med personal från Hushållningssällskapet Väst mellan 2004 

och 2007 gällande gödseleffekten och gödselvärdet av musslor. I experimentet jämfördes 

musslor med konstgödsel (NPK 24-4-5) och resultatet visade att musslorna nådde upp till 85 

procent av den kemiska gödselns effekt (Olrog, Christensson, 2008). Omfattande försök har 

även gjorts avseende musselmjöl som ett ekologiskt fullvärdigt fodersubstitut till fiskmjöl för 

slaktkyckling och värphöns. Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Lantbruksuniversitet 
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och docent Odd Lindahl och Sven Kollberg vid Sven Lovéns marina vetenskaper. Resultaten 

från projektet som har utförts sedan 2005 visar att musselmjöl som ett fodersubstitut till 

fiskmjöl är mycket lovande och man har konstaterat följande: god tillväxt, god äggproduktion, 

bra äggkvalitet och god djurhälsa. Man har även fodrat med höns med musselmjöl som 

innehöll biotoxiner. När man sedan undersökte äggen från dessa höns upptäcktes inga 

biotoxiner (Kollberg, Lindahl, 2006). Dock är tillverkningskostnaden för musselmjöl i nuläget 

relativt hög jämfört med andra foder. Forskning pågår även vid Sveriges Lantbruksuniversitet 

om musslor innehållande högre halter av biotoxiner kan användas som foder utan negativa 

följder. Ett annat alternativ är utvinning av biogas ur musslor. Det pågår även försök 

finansierade av Länsstyrelsen Östergötland i samarbete med forskare från Tekniska verken i 

Lindköping där gaspotentialen i blåmussla undersöks. Detta för att utreda hur mycket biogas 

som kan utvinnas ur blåmussla och om det är lönsamt (Länsstyrelsen Östergötland, 2009). 

 
                Figur 3. Illustration av Agro-Aqua kretslopp (Figur tagen från Persson, 2004). 

 

4.3.1 Positiva effekter 

Som tidigare nämnts så förs kväve och fosfor upp på land genom att skörda musslor som 

livnär sig på plankton. Detta är mycket gynnsamt för den marina miljön då man motverkar 

övergödningens effekter på flera sätt. Positiva följder av musselodling är ett större siktdjup 

och minskad sedimentation i närliggande marina områden. Genom musslornas filtrering av 

havsvattnet på plankton kan energirikt ljus nå djupare i vattnet. Detta ökar möjligheten för en 

större utbredning av bland annat fleråriga makroalger med högt ekologiskt värde. Likaså 

minskas även sedimentationen av plankton genom musslornas filtrering och syrebrist kan 

förhindras i omkringliggande marina områden (Lindahl, et al., 2004). Blåmusslor är även en 

hälsosam föda då köttet är proteinrikt (13 %) och innehåller omega-3 fettsyror, karotenoider 

och antioxidanter. Slutligen sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan storskalig 

musselodling skapa många nya arbetstillfällen vid kusterna (Lindahl, 2005). 

 

4.3.2 Negativa effekter 

Då musslorna ansamlas i stort antal i en musselodling ger detta flera konsekvenser för den 

närliggande lokala marina miljön. Fekalier och musslor som lossnar från odlingen faller ner 

på bottnen och närsalter läcker ut i vattnet. Vid begränsad vattenomsättning kan en allt för 

stor sedimentation leda till lokal negativ påverkan i form av syrebrist och förekomst av giftigt 

svavelväte. Till följd av detta kan den lokala artsammansättningen förändras och arter gynnas 
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som tål den låga syrenivån medans andra arter mindre tåliga arter trängs undan (Lindahl et al., 

2004). 

4.4 Algtoxiner, virus och bakterier 
Musselodlingsindustrin fick ett kraftigt bakslag under 1980-talet då många odlingar drabbades 

av toxinproducerande alger. Toxinerna ackumuleras i musslor som inte tar någon skada men 

vid humankonsumtion kan dessa marina biotoxiner ge allvarliga konsekvenser. I svenska 

musslor är toxiner som orsakar DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning) mest förekommande, 

vilka ger sjukdomssymtom som diarré, kräkningar och magkramper. DSP-toxinerna 

härstammar från dinoflagellater tillhörande släktena Dinophysis spp. och Prorocentrum spp. 

och förekommer framför allt under höst och vinter. Okadasyra och derivat av Okadasyra 

anses vara de verksamma substanserna i DSP-toxinerna. Under vår och försommar kan det 

även förekomma toxiner i svenska vatten som orsakar PSP (Paralytic Shellfish Poisoning). 

PSP-toxiner produceras av dinoflagellatsläktet Alexandrium spp. och kan leda till förlamning. 

Den verksamma substansen som ger PSP-förgiftning är ett derivat av saxitoxin. Släktet 

Pseudo-nitzschia spp. som aldrig har konstaterats i musslor odlade i Sverige men som 

förekommit i svenska vattenprov producerar toxiner som orsakar ASP (Amnesic Shellfish 

Poisoning). ASP ger sjukdomssymtom i form av huvudvärk, magkramper, diarré och kan 

även orsaka tillfällig minnesförlust. Det verksamma ämnet är nervgiftet domorinsyra och har 

under de senaste 15 åren påträffats i blötdjur från flera europeiska länder (Nordlander, 2006). 

Musslornas kan genom sin filtrering ackumulera sjukdomsframkallande bakterier och virus. 

Salmonella som ger magåkomma och norovirus som orsakar vinterkräksjukan är relativt 

vanliga i våra kustvatten. Orsaken är i första hand utsläpp av kontaminerat vatten från 

reningsverk och andra antropogena källor (Nordlander, 2006). 

 

4.4.1 Toxin- och bakteriekontroll 

Tidigare fanns inte någon tillräckligt adekvat metod för kontroll av toxinförekomst i musslor. 

Numera utförs regelbundna kontroller avseende toxinförekomst och bakterier i musslor vid 

alla kommersiella odlingar (Sanchez et al., 2004). Enligt Livsmedelsverkets föreskrift 

(SLVFS 1998:26) gällande försäljning av musslor som skall gå till konsumtion ställs det krav 

på analys avseende både bakterieförekomst och toxinhalt. Livsmedelsverket har utformat 

gränsvärden för halter av toxiner och även för maximala mängder patogena bakterier som 

levande musslor får innehålla. I EU´s direktiv (91/492) EEG (Sanchez et al., 2004) om 

försäljning av levande musslor som ligger till grund för Livsmedelsverkets föreskrift gällande 

försäljning av musslor som skall gå till konsumtion ställs även krav på analysmetoderna som 

används i kommersiellt sammanhang. Vid export av odlade musslor utförs biologiska 

analysmetoder innefattande djurförsök med möss då denna metod upptäcker toxiner som inte 

kan detekteras genom alternativa kemiska metoder. Beträffande inhemsk konsumtion anses 

det räcka med kemiska analyser i form av HPLC (High-performance liquid chromatography) 

och LC-MS (Liquid chromatography-mass spectrometry), (Sanchez et al., 2004). Livsmedels-

verket utför kontroll av algtoxiner och bakterier i de havsområden där musslorna skördas 

minst en gång i veckan (Nordlander, 2006). Skulle fastställda gränsvärden (se tabell 1) 

avseende bakterie- och toxinhalt överskridas stängs de aktuella skördeområdena omedelbart. 

Dessa skördeområden kan endast öppnas på nytt när angivna gränsvärden inte längre 

överskrids.  

 

 

4.4.2 Toxinproducerande alger i Laholmsbukten 

Alger som producerar biotoxiner förekommer tidvis i Laholmsbukten och kan bli ett hinder 

för eventuell musselnäring om fastställda gränsvärden överskrids. Eutrofieringssituationen 

och därigenom utbredning av potentiellt giftiga alger längs Hallandskusten har följts av 
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Länsstyrelsen Halland under en längre tid i det regionala, samordnade 

miljöövervakningsprojektet; Hallands Kustkontrollprogram. Varje månad genomförs 

hydrografiska mätningar och provtagningar avseende förekomst av växtplankton vid fem 

olika stationer längs Hallandskusten. L9 är en av dessa stationer och är lokaliserad i yttre 

delen av Laholmsbukten (se figur 4). Data från station L9 antas ge en generell uppfattning om 

algsituationen i hela Laholmsbukten.  

 

Tabell 1.  År (kolumn 2) och månader (kolumn 3) då gränsvärden (kolumn 4) som används 

vid analyser i vatten runt musselodlingar vid Bohuskusten överskridits (Källa: Hallands 

kustkontrollprogram 2008). 

          1. Art                                2. År                        3. Månad          4. Gränsvärde 

Dinophysis acuta            2004, 2005, 2006 okt,  nov, dec           200 celler/l 

 

Pseudo-nitzschia          2005                           sept, dec                1miljon celler/l 

                                                                                        

Dinophysis acuminata          2007  september              1500 celler/l 

 

Alexandium spp.          2008  mars, april           200 celler/l 

 

Protoceratium reticulatum          2008      juni          1000 celler/l 

 

Dinophysis acuta förekom över gränsvärdet 2004 under oktober, november och december. I 

oktober och december 2005 översteg Dinophysis acuta återigen över gränsvärdet. Under 2006 

översteg Dinophysis acuta gränsvärdet i november. För en mer exakt redovisning av 

överstigna gränsvärden hänvisas till Hallands Kustkontrollprogram 2008. 

 

 

4.4.3 Åtgärder mot toxinförekomst i blåmussla 

Som tidigare nämnts så går det idag att med stor säkerhet att detektera algtoxiner i odlade 

musslor och det finns ett par olika avgiftningsmetoder att välja mellan då man vill förse 

marknaden med toxinfria musslor. Musslorna renar sig själva efter en viss tid utan exponering 

för toxinproducerande alger i omkringliggande vatten. Och ett alternativ är att flytta odlingen 

om det är geografiskt möjligt till toxinfritt vatten för då musslorna avgiftar sig själva efter en 

viss tid. Ett annat alternativ är att helt enkelt vänta med skörd tills dess att de 

toxinproducerande algerna har försvunnit. Detta kan vara mycket tidskrävande och 

ekonomiskt ohållbart. Nordic Shell Production AB har också utfört en undersökning under 

2006 rörande djuplagring av musslor som en metod för att avgifta toxiska musslor. Resultaten 

var lovande och man konstaterade att musslorna avgiftades effektivt under språngskiktet vid 

nedsänkning till 25 m djup (Nordic Shell, 2008). Även landbaserad avgiftning av 

diarrétoxiner i blåmusslor har undersökts med framgång genom ett Eu-projekt; Carpe Mare, 

vilket är ett samarbete mellan Scanfjord och Tjärnö marinbiologiska laboratorium. Slutsatsen 

av undersökningen kan summeras till att avgiftningen tryggar leveransmöjligheten och ger 

även en viktig kvalitetssäkring. Men kostnaden kan bli stor för att levandehålla musslorna då 

man låter musslorna filtrera toxinfritt havsvatten i stora behållare under viss tid. Denna 

avgiftningskostnad måste vägas mot eventuell vinst i avseende att man kan vidhålla en 

kontinuerlig leveransmöjlighet (Lindegarth, 2003).  

 

4.5 Viktiga faktorer vid utplacering av en musselodling 
Vid utplacering av en musselodling är det viktigt att tänka på en hel del faktorer. En grundlig 

undersökning av området angående flertalet faktorer såsom salinitet, djup, exponering för 
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vind- och vågkraft, isbildning, predation och även settling av musslor är av stor vikt för att få 

en optimal skörd och för att minimera negativ lokal påverkan på botten. Om det finns 

tveksamheter angående settlingen bör en provodling först placeras i området för att bekräfta 

att det finns tillräckligt med settlande mussellarver. För att undvika en allt för stor 

sedimentering direkt under odlingen samt för att trygga en optimal musselstorlek gällande 

näringsexponering är en riklig vattenomsättning vid lokalen avgörande (Lindahl, 2005). 

Således bör lokala strömförhållanden undersökas noga innan utplacering av odling. Det finns 

en del olika odlingsmodeller som alla bygger på longline-metoden och här får man undersöka 

vilken odlingsteknik som passar den valda lokalen bäst. Vidare får odlingen inte placeras i 

områden som hyser betydande ålgräsängar eller ostronbankar eller är utsatta som 

naturreservat enligt förordning (1998:1252) om områdesskydd. Även farleder och fiskeplatser 

skall undvikas i den mån det går.  

 

4.6 Tillstånd  

Vid odling av musslor närmare än 300m från strandlinjen krävs ett nyttjandetillstånd eller ett 

arrendeavtal med den närmast belägna fastighetsägaren enligt vattenrätten.  

Blötdjur definieras som fisk enligt fiskelagen och för att driva en musselodling krävs tillstånd 

enligt förordning (SFS 1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen samt enligt 

fiskeriverkets föreskrifter (2001:3) om odling, utplantering och flyttning av fisk. Oftast 

föreligger inga svårigheter i att få ovan nämnda ”fisketillstånd” av Länsstyrelsen. Dessa 

tillstånd inriktar sig främst på att förhindra spridning av olämpliga fiskarter eller stammar 

samt smittsamma sjukdomar men blåmusslan är väl etablerad längs våra kuster och är inte 

känd för att sprida sjukdomar. Tillstånden är ofta förenade med villkor som till exempel 

tidsbegränsning och krav på återställande av brukat vattenområde till ursprunglig status efter 

att verksamheten lagts ner. Vidare krävs det även tillstånd av Länsstyrelsen om odlingen 

ligger belägen inom 300 meter från land enligt strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken (7 

kap, skydd av områden). Följande paragrafer i miljöbalken kan tänkas beröras; 7 kap § 13 MB 

”Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningar för allmänhetens friluftsliv och att 

bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur-och växtliv”. 7 kap § 16 MB, inom 

strandskyddsområde får inte nya byggnader uppföras, byggnader ändras så att de kan 

tillgodose ett väsentligen annat ändamål än de tidigare använts till, grävningsarbeten eller 

andra förberedelsearbeten utföras för bebyggelse, andra anläggningar eller anordningar 

utföras som hindrar eller avhåller allmänheten beträda ett område som den annars skulle fått 

färdas fritt eller väsentligen försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Musselodling 

definieras inte som miljöfarlig verksamhet till skillnad från fiskeodling och berörs inte av 

tillstånd enligt 9 kap MB, miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Däremot kan 

musselodlingen prövas enligt 3 kap MB, grundläggande bestämmelser för hushållning med 

mark- och vattenområden, § 10 ”Om ett område enligt 5-8§§ är av riksintresse för flera 

oförenliga ändamål, skall företräde ges åt det eller de ändamålen som på lämpligaste sätt 

främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt” 

(Sanchez et al., 2004). 
 

 

4.7 Utsläppsrätter 

Idag pågår handel med utsläppsrätter som ett ekonomiskt styrmedel för att minska utsläppen 

av växthusgaser och för att nå upp till de krav som ställts i Kyotoprotokollet. Konceptet skulle 

kunna fungera även för kväve och fosfor och naturvårdsverket har kommit fram med ett 

förslag där hårdare krav ställs på jordbruket och industrin. Förslaget innebär att ett tak sätts 

för hur mycket totalt som får släppas ut, allt över detta beläggs med avgift. Den som släpper 

ut mer får alltså betala mer. Man föreslår även handel med utsläppsrätter där avgiften som 
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utsläpparen betalar kan gå till finansiering av en utsläppsminskning på annat håll. Det kan 

röra sig om anläggning av våtmarker eller musselodlingar. Naturvårdsverket planerar en 

djupare analys av konceptet och ett försök över ett begränsat geografiskt område 2010 

(Miljöaktuellt, 2008). I Lysekil pågår ett unikt projekt i samarbete mellan Lysekils kommun, 

Nordic Shell och forskare från Sven Lovéns marina center där man kompensationsodlar 

musslor istället för att bygga ut det konventionella kvävereningssteget. Lysekils kommun 

släpper ut ungefär 39 ton kväve per år från reningsverket till Saltsjöfjorden och betalar Nordic 

Shell för att skörda motsvarande mängd kväveinnehållande musslor (3900 ton per år). Man 

kan se det som att Lysekils kommun köper en utsläppsrätt, betalar en avgift som används av 

Nordic Shell för att motverka utsläppet av kväve. På köpet avlägsnas även fosfor och 

kommunen sparar en miljon kronor per år jämfört med traditionell kväverening. 

Miljöeffekterna övervakas kontinuerligt och kommer att utvärderas av forskare vid Sven 

Lovéns marina center i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland år 2011 då tillståndet 

går ut (Lindahl, 2005). 

 

5. Material och metod 
Examensarbetet baseras på befintliga fakta vilka har extraherats ur vetenskapliga rapporter, 

intervjuer och på data ifrån egen undersökning gällande köttinnehåll i blåmusslor. Jämförelser 

har gjorts med insamlade blåmusslor ifrån en musselodling i Bohuslän med musslor ifrån två 

lokaler i Laholmsbukten. 

 
Figur 4. Insamlingslokalerna Grötvik, Kattvik, mätstation LX och  

mätstation L9 i Laholmsbukten (Källa: Sjöfartsverket). 

5.1 Insamling 

Insamlandet av blåmusslor genomfördes genom dykning på 0,5- 9,0 m djup mellan 20080801 

och 20081115. Sammanlagt samlades 150 musselexemplar in från Grötvik och Kattvik (se 
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figur 4) och Åbyfjorden (se figur 7). Exemplaren samlades in från flertalet olika 

musselkolonier inom ett område på cirka 1000m² vid vardera insamlingslokal. Grötvik valdes 

som en potentiell odlingslokal i anslutning till Nissan och dess utflödande vatten och 66 

exemplar samlades in från denna lokal. Kattvik valdes i sin tur för att det fanns tidigare 

utförda mätstudier i området angående salinitet. Dessutom ska Kattviksområdet representera 

en odlingslokalisering som ligger delvis naturligt skyddad avseende exponering för väder och 

vind och här samlades 59 exemplar in. Slutligen samlades 25 musselexemplar in från 

Åbyfjorden för att kunna göra en jämförande studie. Under insamlingen valdes endast de 

största musselexemplaren ut. 

 

5.2 Torrviktsundersökning 

Mätning av längd, viktbestämning, torkning och kokning av musslorna utfördes på Högskolan 

i Halmstad. Köttinnehållet i blåmusslorna beräknades genom torrviktsanalys och kokprov. 

Metoderna är tidigare använda i musselundersökningar i Limfjorden av Dansk 

skaldyrcentrum (Tørring et al., 2008). Vid torrviktsundersökningen rengjordes musslorna 

först från eventuell påväxt och följaktligen uppmättes längd och totalvikt. Vidare separerades 

musselköttet från skalen och köttet viktbestämdes och placerades i förvägda bakformar. 

Följaktligen torkades musselköttet i ugn i 90ºC under 24 timmar för att åter igen 

viktbestämmas. Slutligen viktbestämdes skalen efter självtorkning i 48 timmar i 

rumstemperatur. All viktbestämning utfördes med en noggrannhet av 0,001g. 

 

 
Figur 5. Musslorna torkades i ugn i 90ºC under 24 timmar 

vid torrviktsanalysen. 

5.3 Kokprovsundersökning 
Kokprover togs genom att rengöra och viktbestämma 41 musselexemplar från 

Grötviksområdet och 34 musselexemplar från Kattviksområdet vilka sedan kokades i vatten 

till de öppnade sig. Därefter avskiljdes musselköttet från skalen och efter självtorkning på 

papper i 12 timmar i rumstemperatur viktbestämdes både skal och musselkött. 

 

 

5.4 Statistiska metoder 

Independent samples T-test utfördes vid jämförande av blåmusslors medelvärden från Grötvik 

och Kattvik med. För att jämföra flera olika områden avseende huruvida medelvärde 

signifikant skiljer sig har ett envägs Anova-test och Posthoc-test (Tukey´s) använts.  
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6. Resultat 

Nedan redovisas resultat baserat både på egna undersökningar och på sammanställd data 

extraherade ur vetenskapliga rapporter. Den första resultatdelen innefattar en 

kokprovsundersökning (se tabell 2) och den andra delen består av en jämförande studie med 

fokus på torrvikt (se tabell 3) och salinitet (figur 9).  

 

6.1 Kokprov  
Tabell 2. Medelvärden och standardavvikelser baserade på insamling av blåmussla utförda i 

undersökningslokalerna; Kattvik och Grötvik (figur 4) mellan 20080801 och 20081115.  

                    Antal             Totalvikt(g) ±s.a.        Köttvikt(g) ±s.a.       Skalvikt (g) ±s.a 

Kattvik          34                 19,29± 2,16                 3,53± 0,94       7,22± 1,34     

 

Grötvik          41                 19,12± 2,00                 3,34± 0,71                  7,00± 1,08 
 

En skillnad i medelvärde kan utrönas av resultatet i tabell 2 rörande alla variabler. Men ett 

Independent sample T-test visade att det inte finns någon signifikant skillnad i ovanstående 

insamlingsområden; Totalvikt (p=0,884), Köttvikt (p=0,536), Skalvikt (p=0,430).  

 

6.2 Köttprocent 

Vid viktbestämningen har endast hänsyn tagits till köttprocent och skalprocent, resterande del 

av musslorna antas bestå av vatten. Med vatten i detta sammanhang avses vattnet som fanns i 

musslorna när dessa öppnades och inte vatten som ingår i köttet. 

 
Figur 6. Beräknad procenthalt i vikt av musselkött(blå), skal(röd) och vatten(gul), 

baserat på egenhändig kokprovsundersökning utförd mellan 20080801 och 20081115. 

 

6.3 Torrvikt  

Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse gällande undersökta variabler avseende 

insamlade blåmusslor. Med våtvikt åsyftas i tabell 3 köttvikt och vattenvikt tillsammans då 

musselköttet vägdes med vattnet som fanns i musslan vid avskiljningen. 

                   Antal    Totalvikt(g)     Torrvikt(g)      Våtvikt(g)        Skalvikt (g)       Längd(mm) 

Kattvik         25      19,11± 2,49      0,96 ± 0,12      6,47±1,93        7,01± 1,78         54,65± 3,61  

 

Grötvik         25      18,67± 2,61      0,94± 0,11       6,39± 1,80       7,06± 1,80         54,45± 3,14 

 

Åbyfjorden   25      25,00± 3,04      3,00± 0,21      11,42± 2,44      9,27± 1,58         64,25± 5,03 
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Jag fann signifikanta skillnader i medelvärde angående; torrvikt (Anova: F=925,892; df=74; 

p<0,005), våtvikt (Anova: F=48,239; df=74; p<0,005), skalvikt (Anova: F=41,364; df=74; 

p<0,005), totalvikt (Anova: F=21,570; df=74; p<0,005) och längd (Anova: F=24,461; df=74; 

p<0,005) vid jämförande av insamlade blåmusslor från Åbyfjorden med blåmusslor från de 

övriga två lokalerna Kattvik och Grötvik. 

 

Jag fann ingen signifikant skillnad i medelvärde gällande torrvikt (Anova: F=925,892; df=74; 

p>0,189), våtvikt (Anova: F=48,239; df=74; p>0,990), skalvikt (Anova: F=41,364; df=74; 

p>0,993), totalvikt (Anova: F=21,570; df=74; p>0,933) och längd (Anova: F=24,461; df=74; 

p>1,000) mellan musslor insamlade från Kattvik och Grötvik. 

 

 

6.4 Salinitet 

Vid undersökning av salinitet har statistisk data hämtats från mätstudier från närliggande 

mätpunkter angående lokalerna Kattvik och Åbyfjorden. Här måste dock ett antagande göras, 

beträffande Åbofjorden där inga salinitetsmätningar har utförts och där inte data fanns att 

tillgå från själva odlingslokalen. Data har i stället använts extraherade ur mätstudier utförda 

av Bohuskustens Vattenvårdsförbund i närliggande områden; Brofjorden/Stretudden och 

Bytteblocket (figur 7).   

 

 
        Figur 7. Karta över del av Bohuskusten med utmärkta provtagnings- 

              platser och musselodlingslokalisering i Åbyfjorden. 

 

 

När mätvärden från en period av åtta år från dessa lokaliseringar jämförs kan man se mycket 

stora likheter och relativt små skillnader i salinitetsvariation, vilket borde öka sannolikheten 

att förutsättningarna är likvärdiga i hela området. När det gäller Kattviksområdet så har data 

hämtats från mätstudier utförda av Nordvästskånes Kustvattenkommitté vid en närbelägen 

mätstation (LX) och positionen redovisas geografiskt i figur 7. Då det inte finns någon 

närbelägen mätstation i närheten av Grötvik eller någon egenhändig statistisk mätstudie 

kommer inte salinitet att redovisas från Grötvik.   
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Figur 8. Jämförelse av salinitet mellan Brofjorden(streckad linje) och Bytteblocket (heldragen 

linje) baserat på provtagningar utförda av Bohuskustens Vattenvårdsförbund (1999-2006). 

Ett medelvärde i salinitet har beräknats från ovan nämnda lokaler (Brofjorden och 

Bytteblocket) till; 25,70 ± 3,38 psu, baserat på sammanlagt 182 provtagningstillfälle utförda 

av Bohuskustens Vattenvårdsförbund. I Kattviksområdet beräknades likaså ett medelvärde i 

salinitet till 16,99 ± 2,68 psu, baserat på 121 provtagningstillfälle utförda av Nordväst Skånes 

Kustvattenkommitté.  

 

6.5 Kvotförhållande mellan salinitet och torrvikt 

I figur 9 åskådliggörs att Åbyfjorden både har en högre salinitet och större blåmusslor jämfört 

med Kattvik. Det bör uppmärksammas att odlade musslor jämförs med bottenlevande. 

 
Figur 9. Jämförelse av medelvärden avseende salinitet(blå), vilka baseras på 

mätstudier gjorda av Nordväst Skånes Kustvattenkommitté och Bohuskustens 

Vattenvårdsförbund samt torrvikt (röd), vilket härstammar från egen 

undersökning. 

 

 
Figur 10. Jämförelse av kvotförhållande mellan torrvikt och 

salinitet gällande musslor insamlade från Kattvik och Åbyfjorden. 

Salinitet Brofjorden(streckad linje) och 

Bytteblocket(heldragen linje).
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I figur 10 åskådliggörs skillnaden mellan insamlingslokalerna med hänsyn till varierande 

saliniteter och varierande kötthalter. Under liknande förutsättningar med hänsyn till endast 

saliniteten som variabel och med en likvärdig tillväxtkurva borde dessa två värden vara av 

ungefär av samma storlek. Den största skillnaden tros ligga i det faktum att bottenlevande 

musslor har jämförts med longlineodlade. För att ändå kunna göra en uppskattning om 

salinitetsvariationens påverkan krävs det att man kan bortse från detta ”missvisande” 

förhållande. 

 

Tabell 4. Vid produktion av 1 ton musslor avlägsnas följande mängder (i kg) av organiskt kol 

(C), kväve (N) fosfor (P) och torrvikt (TV). Källa: Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri, 2004. 

 
 

För att uppskatta skillnaden i köttinnehåll som enbart speglas av salinitetsavvikelse då long-

lineodlade musslor har jämförts med bottenlevande (fiskede) har en dansk 

torrviktsundersökning (se tabell 4) använts. Undersökningen visar en stor skillnad i torrvikt 

mellan longlineodlade och bottenlevande.  

 

6.6 Effekten av salinitetsavvikelsen 

Ett kvotförhållande baserat på tabell 4 har beräknats till 0,55 genom att dela 50kg (torrvikt, 

fiskade bottenlevande musslor) med 90 kg (torrvikt, musslor odlade med longline). Vidare har 

ett kvotförhållande baserat på mestadels egen undersökning (se figur 10) beräknats till 0,48 

genom att dela 0,0564 (bottenlevande) med 0,117 (long-lineodlade).  Skillnaden mellan dessa 

kvoter; 0,55-0,48= 0,07, (14 % av 0,48) visar effekten av salinitetsavvikelsen utan hänsyn till 

att bottenlevande musslor har jämförts med long-lineodlade. Beräkningen visar att 

salinitetsvariationen (25,7047-16,9976 psu) ger en fjortonprocentig skillnad i torrvikts-

medelvärde. Musslor odlade i Kattvik med longline-metoden under rådande salthalt bör då 

uppskattningsvis uppnå ett torrvikts-medelvärde av 2,5873g genom att beräkna; 3,00852g 

(Åbyfjorden) -14 %. 

 

7. Diskussion 
Med hjälp av ett Student´s t-test (för oberoende prov), fann jag ingen signifikant skillnad i 

kötthalt i mussla mellan områdena; Kattvik och Grötvik. Man kan då sluta sig till att 

kötthalten i bottenlevande musslor insamlade vid dessa lokaler bör ligga omkring 17-18 

procent (se figur 6). För att färska musslor skall vara intressanta för humankonsumtion på 

svenska och europeiska marknaden krävs ett ungefärligt procentuellt minimum i kötthalt runt 

22 procent (Granhed, 2009). De insamlade och undersökta bottenlevande musslorna når 

uppenbarligen inte upp till denna procentuella nivå i kötthalt. Tidigare undersökning utförd av 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2004, visar att longline-odlade blåmusslor 

uppnår en betydligt högre kötthalt än bottenodlade blåmusslor (se tabell 4). Uppskattningsvis 

bör det finnas goda möjligheter att kravet på den procentuella kötthalten i färska musslorna 
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till försäljning till humankonsumtion kan uppnås genom att longline-odla blåmusslor vid 

dessa undersökta områden.  

Hur kötthalten i blåmussla är i övriga delar av Laholmsbukten går inte med säkerhet svara på 

utan att utföra fler fältstudier i området. Då ingen ålder har uppmätts eller tillväxthastighet 

undersökts på de musslor som samlats in i Kattvik och Grötvik kan det inte tidsmässigt 

fastslås när musslorna når upp till tillräcklig skördstorlek för humankonsumtion. Som tidigare 

nämnts så tar det dubbelt så lång tid att skörda hälften så stora musslor på Östkusten jämfört 

med musslor odlade i Bohuslän. Med detta som grund kan man förutsätta att odlingstiden kan 

skilja något mellan de undersökta lokalerna i Laholmsbukten jämfört med en odlingslokal 

med betydligt högre salinitet som Åbyfjorden. I Åbyfjorden är musslorna normalt sett 

tillräckligt färdigväxta för skörd efter 17-18 månader (Kollberg, 2008). Uppskattningsvis kan 

en något längre odlingstid förväntas i Kattvik och Grötvik. Angående torrviktsundersökningen 

upptäcktes en signifikant skillnad i alla undersökta variabler avseende musslor insamlade från 

Kattvik jämfört med musslor insamlade från Åbyfjorden (se figur 9). Undersökningen visar 

att blåmusslorna är avsevärt större i Åbyfjorden gällande alla uppmätta variabler jämfört med 

Kattvik.  Detta resultat var väntat då både saliniteten och troligtvis näringstillgången skiljer 

sig markant vid dessa områden. Uppskattningsvis kommer salinitetsavvikelsen att ge 14% 

skillnad i torrviktmedelsvärde på mussla odlad med longlinemetoden under optimala 

förhållanden i Kattvik jämfört med mussla odlad i Åbyfjorden. 

Häri ligger dock en osäkerhet gällande den danska torrviktsundersökningen(se tabell 4) som 

använts som underlag för kvotberäkningen(se kap 6.6). Osäkerheten grundar sig främst i 

okunskap om huruvida saliniteten i vattenpelaren skilde sig nämnvärt mellan de i den danska 

undersökningen insamlade musslorna från botten och från longlineodlingen.  

 

Toxinproducerande alger har överstigit i cellantal fastlagda gränsvärden vid flera tillfällen i 

Laholmsbukten (se tabell 1). Om en musselodling varit i drift i Laholmsbukten vid dessa 

tillfällen hade livsmedelsverket stoppat eventuellt musselfiske. Först efter att provtagningar 

visat att gränsvärden av toxinproducerande alger inte överstigs och att musslorna är toxinfria 

skulle musselfisket kunna återupptas. Detta kan skapa ekonomiska bakslag genom 

leveransproblem och häri ligger en utmaning i att hitta möjliga lösningar som passar 

Laholmsbuktens förhållanden.  

Ett alternativ är att använda de eventuellt biotoxin-förorenade musslorna till foder för höns 

och slaktkyckling. Som tidigare nämnts så undersöker man för närvarande vid Sveriges 

Lantbruksuniversitet huruvida höga halter av biotoxiner i musslor påverkar hönsägg och höns 

vid användning av musselmjöl som foder. Om forskningen påvisar att det inte förekommer 

några negativa konsekvenser kan detta biotoxin-innehållande musselmjöl vara ett ypperligt 

fodermedel för höns och slaktkyckling. Detta kan bli ett genombrott för den svenska 

musselnäringen som idag inte innefattar verksamheter som kan producera musselmjöl till 

konkurrenskraftiga priser. Det finns även andra argument som talar för en ökad musselnäring 

genom att det kommer att ställas högre krav på ekologisk äggproduktion till följd av nya Eu-

regler år 2012. Enligt Åsa Odelros från Svensk fjäderfäproduktion är musselmjöl i dagsläget 

det bästa alternativet som ekologiskt foder med tillräckligt högt proteininnehåll (Odelros, 

2006).  

Ett annat alternativ är flytta musselodlingen från det toxinkontaminerade vattnet till ett 

toxinfritt område och låta musslorna avgifta sig själva. Här kan finnas en hel del svårigheter i 

att säkert transportera en musselodling som kan uppta en yta på 2000 m² till en annan lokal. 

Detta betyder i så fall att odlaren måste ha tillgång till alternativa utplaceringslokaler med 

samma goda fysikaliska och näringsmässiga förutsättningar. Landbaserad avgiftning är också 

ett alternativ men kostnaden för att levandehålla musslorna under avgiftningen är stor och i 

nuläget finns inte denna typen av storskalig verksamhet att tillgå (Lindegarth, 2003). 



 19 

 

Utvinning av biogas ur musslor är ett annat intressant alternativ som kan bli genomförbart 

inom snar framtid. Som tidigare nämnts så utreds för närvarande gaspotentialen i blåmussla 

av forskare vid Tekniska verken i Lindköping. Om inte de toxininnehållande musslorna kan 

gå till humankonsumtion kan de i stället gå till destruktion där man kan ta till vara energin. 

 

I det här arbetet har jag undersökt och diskuterat huruvida musslor som odlas i 

Laholmsbukten kan uppnå de krav som ställs för humankonsumtion. Men detta behöver 

självklart inte vara en begränsande faktor för drift av storskalig musselodling i 

Laholmsbukten. Om musslor inte når upp till kraven för humankonsumtion kan de givetvis 

användas till något av ovanstående användningsområde. Det essentiella är att man tar upp 

musslorna från havet och använder dessa på något vettigt sätt för att motverka de antropogena 

näringsutsläppen. 

 

Det finns flertalet andra faktorer angående musselodling i Laholmsbukten som inte undersökts 

i examensarbetet som kan ha avgörande betydelse för säker drift av musselodling och även för 

lokal påverkan på botten. Laholmsbukten är en öppen bukt med stor inverkan av våg- och 

vindkraft och ett outrett spörsmål är hur en musselodling skall klara dessa påfrestningar utan 

att driva eller förstöras. Som tidigare nämnts finns möjligheten att undersöka hur den 

kanadensiska odlingsmetoden ter sig i bukten. Man kan då även undvika problem med 

eventuell isbildning då hela odlingen sänks ner ett par meter under ytan. Vidare ger 

musselodling en lokal negativ påverkan på botten och kan ge upphov till både syrebrist och 

förekomst av giftigt svavelväte. En möjlig åtgärd mot detta är att flytta odlingen periodvis för 

att förhindra en allt för hög koncentration av sedimenterat organiskt material i ett område. 

Vidare måste man väga denna lokala negativa påverkan mot de positiva effekterna. 

Musselodling har flertalet positiva effekter på det marina livet, och kan även ge upphov till en 

lukrativ fiskenäring och därigenom skapa nya arbetstillfällen i området. Förslagsvis bör 

tveksamheter och eventuell negativ påverkan undersökas närmare. Detta för att säkra en 

optimal näringsreducerande och miljöfrämjande drift av eventuella musselodlingar i våra 

övergödningsbelastade havsområden.  
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