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Presentationsanteckningar
Hej jag heter Nils Hedberg och Jag jobbar på Östersjöcentrum, som är en centrumbildning vid Stockholms Universitet som jobbar för att skapa och sprida kunskap som bidrar till ett friskare Östersjön.jag ska prata om musselodlingar som åtgärd mot övergödning, och om potentialen och begränsningarOch det är framförallt begränsningar jag kommer ta uppBegränsningar och korregeringar i vissa antaganden som gjorts under de senaste tio åren med musselodlingar i Östersjön



N 0.7%, P 0.06% N 1.4%, P 0.06% 

125 ton/ha/år 
Ger 1750 kg N 
        75kg P 

25 ton/ha/år 
Ger 175kg N 
 och 15 kg P 

Långsammare 
tillväxt 

Lägre kvävehalt 

Ineffektivt 
upptag av kväve 
 

Salthalten påverkar 
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Kvävehalten är viktigBaserad tänkbar odlingÖstersjönKonklusion lägg till



Potential 

- Uttag av kväve och fosfor 
- Kanske ersätta fiskmjöl 
- Skapa jobb 
- Klarare vatten 
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Börja med näringMusselodlingar är ofta presenterat som miljövänligt, att den filtrerar vattnet och ökar siktdjupet och det stämmer på vissa sätt. Musslan har en stor inverkan på plankton samhället och näringscirkulationen.  



Sammanfattningsvis 

• Begränsningar och osäkerheter för musselodling i 
Östersjön 
 

1. Långsam tillväxt som ger liten skörd 
2. Lång odlingstid och mer exponerade lägen ökar risker 

för förluster  
3. Fysiologiska problem ger låg kvävehalt i skörden 
4. Kostnaden för näringsupptag via musselodling blir 

därmed högre 
5. Miljöeffekter vid storskalig odling behöver utredas 



Tack! 



Miljövänligare, men är den miljövänlig?  

Aubin et al. 2017 

Försurning 
Kg SO2 /ton 

Eutrofiering 
Kg P /ton 

 CO2 
Kg/ton 

Energi 
MJ/ton 

musselkött 57-180 -28 - 20 296-18000 250000-335000 

Mjölk 523 203 34000 81000 

Kyckling 329 197 20000 150000 

Biff 2468 826 83000 146000 
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ringaFörenkla tabellen urval I sig inte miljövänligtByter man ut mot biff är vinsten enormEller fiskmjöl16,5 miljoner torskar slängs i vilket  motsvarar Kväve från kanske 6000 ton från Östersjömusslor.



Musselodlingar i Östersjön 

Försöksodlingar 
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Försöksodlingar projekterade skördar



Fysiologiska effekter av låg salthalt 

Maar et al. 2015.   

Hagby, Kalmar  
November 2017 
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