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I Europa er blåmuslingen udbredt
fra Spanien til Nordnorge og tåler
store udsving i saltholdighed og
temperatur. Den har en tilsvarende
stor udbredelse i Nordamerika.

Enkelte steder er bundforhold og
bestandstætheder egnede til et kom-
mercielt fiskeri på de vilde bestande,
men langt størsteparten af den
indhøstede mængde er enten dyr-
ket i bundkultur eller i tovkultur.

Ved bundkultur indhøster man
muslingeyngel og genudlægger den
i passende mængder til videre
vækst på bundarealer med særligt
gode vækstbetingelser hvorved
muslingerne vokser hurtigere, får
større kødfylde og større økono-
misk værdi. Man tilser dem under

væksten og opfisker dem med mus-
lingeskrabere når de når konsum-
størrelse.

I tovkultur er muslingerne fasthæf-
tede med deres hæftetråde til tove
o.l. som hænger ned i vandet fra
pæle, flåder eller bæreliner ophængt
under bøjer. Muslinger i tovkultur
har generelt bedre vækstbetingelser
end bundlevende muslinger fordi
de hænger midt i vandet hvor ilt-
forholdene og fødegrundlaget
(plankton) er bedst. Derfor vokser
de hurtigere og når konsumstør-
relse på væsentlig kortere tid. Mus-
lingerne høstes uden brug af skra-
bende redskaber. Muslingerne har
meget høj kvalitet (kødfylde og ud-
seende) og skal ikke renses for sand
fordi de ikke har bundkontakt.

Jens Anthon
Christensen

Dyrkning
af blåmuslinger i Danmark –
ja, hvorfor ikke?

Danske fiskere får ca. 1 kr. pr kg for deres landinger af vildfangne
blåmuslinger. I Holland og andre europæiske skaldyr-nationer op-
nås mere end fem gange så høje priser. Det er muligt fordi mus-
lingerne dyrkes enten i bundkultur eller i tovkultur (tove, liner, o.l.
ophængt i vandet) hvorved muslingerne opnår bedre kvalitet end
i de vilde bestande. På trods af dette er dyrkning af blåmuslinger
endnu ikke slået an i Danmark. Denne artikel peger – med ud-
gangspunkt i udenlandske erfaringer og nye forsøg i Limfjorden
med muslingeopdræt på tove – på et stort uudnyttet dansk po-
tentiale til dyrkning af blåmuslinger til glæde for muslingeerhver-
vet og miljøet. Dyrkning af muslinger på tove foregår endvidere
uden brug af skrabende redskaber og er derfor en mulighed for
mange flere end de 63 danske fiskere der i øjeblikket har licens til
muslingeskrabning.



De er særligt velegnede til marke-
det for fersk konsum hvor de højeste
priser opnås.

Den samlede europæiske tilførsel
af blåmuslinger til markederne var
i 1999 på ca.750.000 tons (data
fra FAO), hvoraf størsteparten på
ca.640.000 tons enten er dyrket i
bundkultur eller i tovkultur. Resten
på ca. 110.000 tons er fisket med
skraber på vilde bestande som i
Danmark. Det danske fiskeri er på
omkring 100.000 tons om året og
er langt det største i Europa.

I Holland høstes ca.100.000 tons,
men i modsætning til Danmark er
hele den hollandske muslingetilfør-
sel dyrket i bundkultur. Derfor er
førstehåndsværdien på markederne
mere end fem gange større (se ta-
bellen).

Muslingefiskeri i Danmark
I Danmark foregår fiskeriet som et
frit fiskeri på vilde bestande uden
at bestanden plejes på anden måde
end ved fangstreguleringer, som
dels fastlægges af myndighederne
og dels aftales indbyrdes mellem
fiskerne i samarbejde med mus-
lingeindustrien. Kun i begrænset
omfang er der tilløb til en form for
kultur idet frasorterede små mus-
linger under 4,5 cm genudlægges
til videre vækst på to genudlægs-
banker.

90% af de danske muslinger koges
og forarbejdes industrielt, resten
har en tilstrækkelig høj kødværdi til
at kunne afsættes på markedet for
fersk konsum.

Langt det største fiskeri i Danmark
foregår i Limfjorden med brutto-
landinger op mod 100.000 tons.
I Lillebælt /Kattegat landes brutto
ca.30.000 tons og i det danske Va-
dehav 5-10.000 tons. Af Limfjor-
dens samlede areal på 150.000 hek-
tar benyttes ca.halvdelen – 70.000
hektar – til muslingefiskeri. I Lim-
fjorden er det gennemsnitlige areal-

43

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Høst Værdi af høst

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Danmark 96.215 tons 80.000.000 kr.**
Holland 100.800 tons 508.032.000 kr.** 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
** I DFU rapport nr. 72-00 er den totale førstehåndsværdi 

angivet til 50-80 mio. kr.
** Data fra FAO.Værdi i US$ ganget med kurs 8,40.
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udbytte på årsbasis således ca.0,15
kg pr. m2. Fangstområderne i Lille-
bælt /Kattegat har et samlet areal
på 350.000 hektar, men fiskeriet
foregår dog på et væsentligt min-
dre område, og i Vadehavet sker
muslingeskrabningen inden for et
areal på ca.200 hektar.

Den årlige omsætning i det sam-
lede muslingeerhverv er på ca.300
mio. kr. Antallet af licenser til mus-
lingefiskere er begrænset til 63 (51
i Limfjorden, syv i Lillebælt /Katte-
gat og fem i Vadehavet), og mange
andre reguleringer er indført for at
sikre fiskeriudbyttet og tilgodese
miljøinteresserne.

Muslingedyrkning i Holland
I Holland er der siden 1800-tallet
udviklet en produktion af blåmus-
linger i bundkultur hvor producen-
terne lejer arealer af staten til op-
skrabning af yngel og videre op-
dyrkning af konsummuslinger.
Opdyrkningen foregår under me-
get kontrollerede forhold, som sik-
rer optimal vækst og en meget høj
kødværdi.

De bedste yngelområder er på lavt
vand i Wadden Zee på indersiden
af de Frisiske Øer. Her skrabes i alt
50.000 til 150.000 tons yngel om
året.Yngelen udlægges i opvækst-
områder i Wadden Zee og Zeeland
på vanddybder større end 6 m, og
hver producent har sit eget afgræn-
sede område som markeres med
pæle. Der betales en lav årlig leje-
afgift. Det samlede areal med par-
celler til muslingedyrkning er i
‘www.waddensea.org’ angivet til
ca. 5600 hektar. Der foreligger
ingen oplysninger om hvor stort
et areal der bruges til opsamling af
yngel.

Langt den største del af de hol-
landske muslinger er af så god en
kvalitet at de kan afsættes på det
ferske konsummarked, fortrinsvis i
Belgien og Frankrig.

Optimering 
af det danske muslingeudbytte
ved bundkultur
I sammenligning med den holland-
ske er den danske muslingehøst
væsentlig mere arealkrævende og
der opnås som nævnt kun ca. 1⁄5 af
førstehåndsværdien.

Alene på de befiskede arealer i Lim-
fjorden (70.000 hektar) vil der med
en simpel fremskrivning af areal-
forbruget i Holland (100.800 tons
høstet på 5.600 hektar) kunne pro-
duceres 12,5 gange så mange mus-
linger. Hele arealet i Limfjorden er
dog ikke egnet til bundkulturer. De
bedst egnede arealer findes forment-
lig i den vestlige del af Limfjorden.
De tilgængelige arealer alene i Nis-
sum Bredning er dobbelt så store
som produktionsarealet i Holland.

Ud over arealernes tilgængelighed
er der dog også forskel på natur-
grundlaget i Limfjorden og i kyst-
vandene i Holland. Planktonproduk-
tionen er større i Limfjorden end i
det hollandske Vadehav, men fødetil-
gængeligheden er større i Vadehavet
fordi det altid skiftende tidevand til
stadighed fører nyt vand med plank-
ton ned til muslingerne på bunden.

Den meget store afvigelse i areal-
udbyttet fra Holland til Limfjorden
og værdien af høsten er alt andet
lige tankevækkende, og sammen-
holdt med de store arealmuligheder
i Limfjorden bør det give anledning
til overvejelser i det danske mus-
lingeerhverv og hos myndighederne.
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Dyrkning af blåmuslinger 
i tovkultur
I forhold til bundkultur er det i
tovkulturer muligt at opnå væsent-
lig højere muslingeproduktion pr.
m2 bund fordi hele den produktive
del af vandsøjlen kan udnyttes.
Muslinger lever af plankton, og
planktonmængden i vandet og dets
tilgængelighed for muslingerne er
afgørende for deres vækst. Plankto-
net findes normalt i de øvre vand-
lag, og muslinger på bunden får
kun kontakt med planktonet så-
fremt strøm og bølger fører vand
med plankton ned til muslingerne.

Anderledes forholder det sig med
blåmuslinger der sidder på tov-
kulturernes tove eller liner. Her
befinder muslingerne sig altid
midt i planktonsuppen. I tilgift
er der normalt altid rigeligt med
ilt i de øvre vandmasser i modsæt-
ning til mange bundområder i
Limfjorden, som ofte rammes af
iltsvind om sommeren. Muslinger
på tove har ydermere den fordel at
krabber og søstjerner normalt ikke
kan true dem.

Som tidligere nævnt vokser mus-
lingerne hurtigere på tove. Nye
forsøg i Limfjorden fra 1999 til
2001 viser (se side 55) at lineop-
dræt kan halvere den normale
vækstperiode i Limfjorden på ca.
tre år. Endvidere opnås en væsent-
lig højere kødprocent. Muslinger
fra lineopdræt opnår derfor højere
førstehåndsværdi end bundlevende
muslinger fra Limfjorden og er pri-
mært beregnet til det ferske kon-
summarked.

Disse forhold er de grundlæggende
forudsætninger ved opdræt af mus-
linger på tove. Man udnytter altså

at muslingerne kan opnå optimale
vækstvilkår på tovene. Endvidere
er det en miljømæssig fordel, at
muslingerne ikke skal skrabes.

Opdrætteren skal dog påse at tæt-
heden af muslinger på tovene er
afpasset til fødemængden, at kon-
kurrence fra andre filtrerende dyr
minimeres, og at rovdyr som krab-
ber og søstjerner søges undgået.

De afgørende faktorer for hvor stor
muslingeproduktionen kan blive er
vanddybden, planktonmængden og
planktonets tilgængelighed som et
resultat af vandstrømmen. I Spanien
opnås i de højproduktive områder
i Galicien helt op til 125 kg/m2.
Over for dette står arealudbyttet
ved blåmuslingefiskeriet i Limfjor-
den på 0,15 kg/m2. I Sverige rap-
porteres arealudbytter i tovkultu-
rer på 40 kg/m2 og i forsøgene i
Limfjorden er der målt udbytter
på 5 kg/m2 (se side 55).

Dybden på produktionsstedet af-
grænser hvor lange dyrkningsto-
vene kan være, og er derfor ud over
fødetilgængeligheden meget afgø-
rende for udbyttet pr. areal.Ved
forsøgene i Limfjorden anvendte vi
dyrkningstove på kun 1 m, mens
producenter i Sverige og Spanien
anvender tove på 5-10 m.

Ulemperne ved opdræt er dels fly-
deaggregaterne i overfladen (flåder,
bøjer, tønder). Disse kan skæmme
fjordlandskabet og forstyrre den fri
sejlads. Desuden kan arealreserva-
tionen og opdrætsudstyret forhin-
dre eller besværliggøre andet fiskeri.
Endvidere kan der opstå slamophob-
ninger under opdrætsanlæggene
ved nedfald af ekskrementer fra
muslingerne.

Dyrkning af blåmuslinger i Danmark – ja, hvorfor ikke?
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Blåmuslingeopdræt 
i det øvrige Europa
Spanien er den helt store europæ-
iske opdrætsnation med en pro-
duktion i 1999 på 262.000 tons
blåmuslinger (der er hovedsagelig
tale om den nærtstående middel-
havsmusling Mytilus galloprovin

cialis). Derefter følger Italien, Hol-
land og Frankrig. I Frankrig er der
lange traditioner for dyrkning af
denne musling. Produktionen som
mestendels foregår på egepæle –
såkaldte bouchots – siges faktisk at
stamme tilbage fra 1235.

Figur 1.
Flåder til blåmus-
lingeopdræt i Gali-
cien i Spanien.

Figur 2.
Produktion af op-
drættede blåmus-
linger i de største
af de små blåmus-
lingenationer i
Europa. Den pro-
ducerede blåmus-
ling i Portugal og
Grækenland er
Mytilus galloprovin-
cialis. I de øvrige
lande Mytilus edulis.
Data fra FAO.
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Næsten hele den spanske produk-
tion foregår i fjorde i Galicien på
nordvestkysten mod Atlanterhavet.
Produktionen foregår på tove som
hænger fra flåder af eukalyptustræ.
Flåderne er 20�25 m (Figur 1),
og i området er der omkring 3500
stk. Hver flåde producerer årlig
omkring 50-60 tons.

Men også andre europæiske lande
er godt med. Fra begyndelsen af
firserne var der over en bred bank
en stor interesse i at implementere
blåmuslingeopdræt og udvikle det
som en ny erhvervsmulighed i
lande som ikke tidligere havde haft
muslingeopdræt. EU’s regionalud-
viklingsstøtte har haft en afgørende
betydning for udviklingen.

Irland, Grækenland og UK er
gode eksempler herpå. Fra stort
set intet opdræt (Figur 2) indled-
tes et målrettet udviklingsprogram,
og i dag har blåmuslingeopdræt
stor betydning for mange kystom-
råders økonomi og beskæftigelse.
EU’s regionaludviklingsstøtte haft
en afgørende betydning for udvik-
lingen.

Canada ligner Danmark
Dyrkningen på tove i Canada har
særlig interesse. For det første er
den fra ingenting over kun 20 år
opbygget til en økonomisk meget
betydningsfuld produktion, og for
det andet foregår den vigtigste
aktivitet i områder med islæg og
relativ lav vanddybde, meget lig de
forhold vi har Limfjorden. Det er
specielt på Prince Edward Island i
Østcanada at blåmuslingeopdræt-
tet er slået an.

I begyndelsen af 1980’erne tog
regeringen i den selvstændige pro-
vins Prince Edward Island et initi-
ativ og iværksatte et projekt med
det formål at indføre blåmuslinge-
opdræt. Der fandtes en bestand af
blåmuslinger som havde for ringe
kvalitet til konsum, men det skøn-
nedes at der i de mange småfjorde,
bugter og vige rundt om øen var et
betydeligt potentiale til opdræt på
tove. Ligesom her i Danmark er der
relativt lavvandet, og der forekom-
mer is om vinteren. Det var derfor
vigtigt at satse på en teknik som til-
godeser de lokale forhold, og for-
skellige metoder blev afprøvet.

Figur 3.
Blåmuslingeop-
dræt på tove i
Canada (Data fra
FAO). Opdræt-
terne på Prince
Edward Island
producerede i
1999 15.300 tons
hvilket svarer til
88% af den sam-
lede produktion i
Canada.
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Nu foregår stort set hele produk-
tionen på langliner båret af bøjer,
og fordi der er is om vinteren, sæn-
kes bøjerne ned til en meter under
overfladen ved hjælp af betonvægte
eller sandsække.

Bærelinerne, der hver er 100-200 m
forankres i begge ender med et
skrueanker, og for hver halve meter
fastgøres en massiv opdriftsbøje
(Figur 5). På vestkysten på dybere
vand anvender man også flåder.
Flåder har den fordel at blåmuslin-
gerne på anlæggene bedre kan be-
skyttes mod ænder, som kan forår-
sage betydelige tab.

Yngelen opsamles i maj måned på
yngelsamlere (almindeligt eller
trævlet tov) i særligt gode yngel-
områder og følgende oktober-
november er de vokset til 2-3 cm.
Derefter høstes de af og overføres
til strømper, hvor den videre vækst
foregår. Strømperne er lange rør-
formede net i enten bomuld eller
plast med en diameter på 5-10 cm
og tjener til at holde på muslingerne
indtil de får sat sig fast med deres
hæftetråde (byssus). De anvendes
nu i alle producerende lande und-
tagen Sverige.

De fyldte plaststrømper, som i Ca-
nada er på 2-3 m, ophænges under
bærelinerne i en indbyrdes afstand
af ca. 0,5 m (enkelte strømper).
Efter kort tid ‘kravler’ muslingerne
ud gennem strømpemaskerne og
strømpen kommer til at sidde som
et bæretov hvorpå muslingerne er
hæftet med deres byssus-tråde.

På lokaliteter med dybere vand
anvendes typisk bomuldsstrømper
i kontinuerte længder ophængt
under bærelinerne som guirlander
(kontinuerte strømper). Midt i
bomuldsstrømpen anbringes et

Figur 4.
Prince Edward
Island. Bæreliner
med bøjer inden
liner og bøjer sæn-
kes under overfla-
den.

Figur 5. Skitse af
tovkulturanlæg i
Canada. Princip-
pet for både konti-
nuerte og enkelte
strømper er vist.
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tov, som muslingerne med deres
byssus-tråde hæfter sig til samtidig
med at bomuldsstrømpen nedbry-
des af bakterier og forsvinder.

I Canada fyldes enkelte strømper
manuelt (Figur 6) mens fyldnin-
gen af kontinuerte strømper foregår
maskinelt.

Ved høst det følgende efterår (en
samlet vækstperiode på 1,5 år)

skæres strømperne fri, og hvis der
er tale om enkeltstrømper bringes
de i land hvor den videre proces
foregår:

1 muslingerne børstes af strømpen
2 kører gennem en klaseadskiller/

vasker
3 sorteres
4 byssus trækkes af i byssusmaskine
5 pakkes
6 leveres

Ved kontinuerte strømper børstes
muslingerne af opdrætstovene ude
på båden og bringes i land til den
nævnte videre proces.

Trusler mod blåmuslingeproduktionen
på Prince Edward Island
Kødprocenterne afhænger af føde-
mængden og gydningstidspunktet
og er derfor normalt højest om for-
året og lavere om efteråret og vin-
teren samt i gydeperioden. I de
senere år har der i visse områder
og perioder været vigende kødpro-
cent til skade for muslingernes
konsumkvalitet.

Figur 6.
Manuel strømpe-
fyldning på Prince
Edward Island.

Figur 7.
Fastgørelse af en-
kelte strømper på
bærelinen. Monta-
gue River, Prince
Edward Island.
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Årsagen er muligvis at bestands-
tætheden i nogle opdrætslokaliteter
er blevet for stor. Der er stor efter-
spørgsel efter muslinger og ikke
flere opdrætslokaliteter til rådighed,
og muslingefarmerne presser der-
for flere langliner ind i områderne
end fødetilgængeligheden kan bære.
Der gennemføres nu forsknings-
projekter på Prince Edward Island
som undersøger forholdet mellem
optimal produktion (kvantitet/kva-
litet) og opdrætsområders udbud
af naturlige ressourcer.

Ud over problemerne med for stor
tæthed af muslinger på lokaliteterne
er der andre trusler mod produkti-
onen på Prince Edward Island:

• giftige alger

• ænder

• ny sækdyr-art (Styela clava).
På engelsk Club tunicate

• sygdomme

• spildevands-udledninger (tung-
metaller, bakterier, virus)

• stigende temperatur

• gydninger i utide forårsaget af
forskellige påvirkninger

Der laves forsøg med midler til af-
skrækkelse af ænder, men indtil vi-
dere uden megen succes. Ænder
kan rydde langliner totalt for små
muslinger. Nogle steder bruger
man derfor flåder til de små mus-
linger fordi flåderne bedre kan ind-
hegnes med afværgenet. Det sti-
gende problem med ænder kan
være et resultat af udviklingen i
opdrættet. Ænderne finder ud af
at der er masser af føde på opdræts-
anlæggene og søger dertil.

Den nye sækdyr-art Styela clava er
observeret inden for de seneste fem
år på enkelte lokaliteter og er ble-
vet en stor trussel. I tætte bestande

slår de sig ned på bøjer, tov og
strømper med muslinger og kan
dække dem fuldstændig i løbet af
kort tid.

Forsøg med blåmuslingeopdræt
på liner i Danmark
Der har tidligere været gjort enkelte
forsøg på at opdrætte blåmuslinger
i Danmark. I 1980’erne gennemfør-
tes et omfattende forsøg med op-
dræt af blåmuslinger på tove i Ise-
fjorden, og i slutningen af 1970’erne
etableredes en kommerciel opdræts-
virksomhed i Mariager Fjord. Ise-
fjordsprojektet var lovende, men
måtte stoppe i 1986 på grund af
islæg, og herudover var edderfugle
et stort problem.

Anlægget i Mariager Fjord har ek-
sisteret siden med skiftende resul-
tat og ejerforhold (se boks). I 1997
truede myndighederne med at
lukke anlægget på grund af miljø-
problemer og de mange opdrifts-
tønders visuelle gene i landskabet.

I Skibsted Fjord i Limfjorden havde
Skibsted Fjord Musling I /S fra 1988
en mindre forsøgsproduktion af
tovmuslinger. I perioder leverede
anlægget rensede og sorterede kva-
litetsmuslinger for 10-12 kr./kg til
aftagere i detailledet. Produktionen
ophørte i 2000.

I 1980’erne var myndighederne
ikke særlig interesseret i at fremme
udviklingen af dansk muslingeop-
dræt. Det kan dels hænge sammen
med manglende interesse fra fiske-
rierhvervets side og dels med myn-
dighedernes fokusering på miljø-
problemer knyttet til ferskvands-
dambrugene og de få danske hav-
brug, således at der ikke var plads
til en åben diskussion om marin
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Figur 8.
Opdrætsanlægget i
Mariager Fjord –
oktober 2001.
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Muslingeopdræt på liner i Mariager Fjord
Muslingeanlægget og en fabrik til forarbejdning af muslingerne
blev etableret i slutningen af 1970’erne. Der var fra starten store
problemer med produktionen og med muslingernes skaltykkelse,
med skiftende ejere og konkurser til følge. I en stabil periode i
begyndelsen af 90’erne producerede Flemming Barksmann
imidlertid ca.90 tons om året. Efter megen kritik på grund af
problemer med iltsvind under anlægget og klager over de mange
opdriftstønders skæmning af fjordlandskabet truede myndighe-
derne i 1997 med at kræve anlægget fjernet. Dette skete dog
ikke, og i 2000 købte fiskehandler Hans Chr. Møller anlægget
og fik en 10 års produktionstilladelse. Et af myndighedernes
krav til driften var ensartede opdriftsbøjer for at forbedre syns-
indtrykket af anlægget på fjorden.

Mens Flemming Barksmann ejede anlægget aftog Hans Chr.
Møller linemuslinger som blev solgt i hans fiskehandel i Ran-
ders. Ca.150 kg pr dag. Linemuslingerne fra Mariager Fjord er
efter Møllers mening af topkvalitet, og de bedste han har kunnet
opdrive. Kundekredsen er kræsen og ville stort set kun have mus-
linger fra Mariager Fjord. Hvis der ikke kunne skaffes Mariager
Fjord muslinger, solgtes kun 25-30 kg pr. dag. Det nuværende
anlæg består af 96 langliner. Møller arbejder fortsat på at restau-
rere anlægget og forventer at høste muslinger i 2002.
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akvakulturs muligheder i Danmark
og herunder også skaldyropdræt.

De negative vibrationer lagde en
dæmper på nye udviklingsinitiati-
ver fra privat side, men også på en
forskningsmæssig indsats, med det
resultat at der i Danmark indtil vi-
dere kun eksisterer én kommerciel
opdrætsvirksomhed og kun en be-
grænset forskningsmæssig viden
om skaldyropdræt hvad enten der
er tale om bundkultur eller kultur
på tove.

Midt i 1990’erne sås imidlertid en
nyorientering. Fra politisk hold
signaleredes interesse for at møde
de miljømæssige udfordringer som
erhvervet stod med, og der blev sat
gang i udarbejdelsen af perspektiv-
planer for udvikling af akvakultur-
erhvervet og forskningen.

Perspektivplanerne prioriterer
vandkvaliteten meget højt, og bæ-
redygtig udnyttelse af naturressour-
cerne er derfor grundlæggende ele-
menter i planerne. Således også i
den ny ‘Plan for fremtidens fiskeri i
Limfjorden’ (Fødevareministeriet,
Miljø- og Energiministeriet,Viborg
Amt, Ringkjøbing Amt, Nordjyl-
lands Amt – jan. 2001) hvor det
er målsætningen, at muslingepro-
duktionen i Limfjorden skal være
bæredygtig i henseende til natur-
grundlaget.

Opdræt giver plus 
i miljøregnskabet
Ligesom store muslingetilførsler er
i muslingeerhvervets interesse, er
det også i miljøets interesse at mus-
lingeproduktionen maksimeres.
Muslinger lever nemlig af plante-
plankton, som næres af de rigelige
kvælstof- og fosfortilførsler fra

land. For hver tons muslinger der
høstes fra fjorden, aflastes vandet
med 9 kg kvælstof og 1 kg fosfor.

I tilgift er det formentlig muligt at
øge muslingeproduktionen i Lim-
fjorden 3-4 gange. Beregninger fra
Dansk Hydraulisk Institut viser at
den nuværende muslingeproduk-
tion kun omsætter 4-5% af den
samlede mængde næringssalt der
tilføres Limfjorden. Erfaring fra
udlandet med mere intensiv mus-
lingeproduktion viser udnyttelses-
procenter på 15-18%, og det
samme burde være muligt i Lim-
fjorden. Det er dog en væsentlig
forudsætning at skaldyrproduktio-
nen foregår ved mindst mulig mil-
jøpåvirkning, og at den økologiske
bæreevne ikke overskrides.

Det er relevant at indregne den
positive miljøeffekt ved muslinge-
opdræt som et element i nærings-
salt-regnskabet for lokale kystvande.
Dette er allerede tilfældet i Sverige.
Her kan kommuner opnå lempede
krav til rensning for kvælstof i de-
res spildevandsudledninger hvis
de forpligter sig til at sørge for en
produktion af muslinger, som så
aflaster vandet for en tilsvarende
mængde kvælstofnæringssalt som
kommunen skulle have fjernet ved
rensning.

Dette princip kan bruges ikke
bare i forbindelse med spilde-
vandsudledninger, men også i for-
bindelse med f.eks. belastninger
fra havbrug.

Danmark har en absolut fordel i
forhold til andre lande i Europa
som satser på muslingeopdræt,
og som har store problemer med
den hygiejniske vandkvalitet (f.eks.
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Irland). Danske kommuner og
virksomheder har investeret store
beløb i spildevandsrensning, og de
danske kystvande er derfor i hygi-
ejnisk/bakteriemæssig henseende
af høj kvalitet.

Projekt SIL 
(Skaldyropdræt i Limfjorden)
1999-2001
I perioden 1999-2001 har projekt
SIL udviklet teknologi og know-
how til bæredygtig opdræt af blå-
muslinger og europæisk østers med
Foreningen Muslingeerhvervet som
projektansvarlig. Projektet har sin
rod i ‘Plan for fremtidens fiskeri i
Limfjorden’ og var fulgt af en føl-
gegruppe med repræsentanter fra
Foreningen Muslingeerhvervet,
Danmarks Fiskeindustri- og Eks-
portforening (DFE), Konsumfiske-
industriens Arbejdsgiverforening
(KAF), Danmarks Fiskeriforening
(DF), Centralforeningen for Lim-
fjorden, Danmarks Fiskeriundersø-
gelser (DFU), SID,Viborg Amt og
Morsø Kommune. Projektet havde
til huse i lokaler hos Limfjords-
Kompagniet A/S i Nykøbing Mors.
Denne artikels forfatter var pro-
jektleder.

Her gennemgås projektets resulta-
ter fra blåmuslingedelen.

Opdrætsanlægget
De store problemer med opdræts-
tønderne og iltsvindet knyttet til
anlægget i Mariager Fjord spillede
en afgørende rolle for valg af tek-
nologi til udviklingsprojektet. Det
samme gjorde isproblemerne i Ise-
fjorden.

Det var nødvendigt at satse på en
anlægsteknologi som kunne mod-
stå is, som gav mindst mulig visuel
gene på fjorden, og som minime-
rede risikoen for iltsvind under an-
lægget. I samarbejde med Hvalp-
sund Net A/S, som har stor erfaring
med konstruktion af flåder til hav-
brug, valgte vi derfor at udvikle en
speciel flåde til opdræt af skaldyr.

Flåden består af en enhed med ti
sorte plastrør (polyethylen) på
hver 48 m og med en diameter på 
28 cm. De 10 rør som bærer mus-
lingetovene, holdes sammen med
4-5 tværbomme af �20 cm plast-
rør. Det var afgørende for konstruk-
tionen at hvert rør let skulle kunne
løsnes fra flåden og fastgøres igen

Figur 9.
Opdrætsflåde til
blåmuslinger. Kan
også bruges til op-
dræt af østers og
andre skaldyr.
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af hensyn til ophængning af muslin-
getove og senere høst af muslinger.

Flåden opankres for svaj med et
enkelt anker på 250 kg eller med
en betonvægt på 1 ton. Den dæk-
ker et cirkelformet areal på ca.1 ha
med ankret som centrum. Flåden
er kendetegnet ved, at:

• slambelastningen fra muslingerne
spredes over stort areal ved flå-
dens svaj for skiftende vind og
strøm

•have gode egenskaber i høj sø.
Den forventes at kunne anvendes
selv under meget vind- og bølge-
eksponerede betingelser

• falde godt ind i omgivelserne.
Samtidig er den synlig for sø-
farende og ‘kollisionsvenlig’ ved
eventuel påsejling

• være håndteringsvenlig

• kunne nedsænkes i forbindelse
med islæg og i hård sø*

• kunne bugseres fra området hvis
området skal befiskes eller andre
hensyn taler derfor

•de enkelte rør kan løsnes fra flå-
den ved høst eller anden service

• rørene har lang holdbarhed og
kan derfor afskrives over et langt
åremål

• kunne anvendes til alle typer mus-
lingeopdræt og med alle typer op-
drætsmedier – net, tove, bænd-
ler, m.v.

• området uden store omkostnin-
ger kan retableres når produktio-
nen ophører.

Under projektet arbejdedes med
fire flåder, to i Færker Vig (Fur) og
to i den mere vind- og strømekspo-
nerede Odby Bugt (Oddesund).

Yngelsamlere og muslingevækst
I Limfjorden gyder blåmuslingerne
fra april til oktober med hovedgyd-
ningen i maj. Larverne svømmer
frit i de øvre vandmasser, og efter
ca.2-3 uger søger de mod bunden
hvor de hæfter sig med deres hæfte-
tråde til sten, muslinger eller skal-
ler, eller de slår sig ned på bøjer
eller tove oppe i vandet.

Sæsonen for tovkulturer indledes
derfor i maj måned med at yngel-
samlere (tove, net ol.) ophænges
under bæreliner eller flåder, og
snart slår larverne ned på sam-
lerne i meget stort tal. Det er vig-
tigt at yngelsamlerne først hænges
ud i vandet 7 til 14 dage før larve-
nedslaget for at undgå begroning
på yngelsamlerne, hvilket kan
hindre muslingelarvernes fast-
hæftning.

Med erfaring fra tidligere forsøg
valgte vi indledningsvis at bruge
net som yngelsamlere for at opnå
størst mulig muslingetæthed pr.
m2.Vi prøvede med flere maske-
vidder, men muslingetætheden på
nettene var for stor, og det hæm-
mede væksten.Vi kan konkludere
at net (uanset maskevidde) ikke er
egnet til muslingeopdræt.

I foråret 2001 indkøbte vi i stedet
5 cm brede nylonbændler fra det
svenske firma Scanfjord AB som
producerer omkring 1000 tons tov-
muslinger om året. Bændlerne blev
ophængt som kontinuerte guirlan-
der under bærerørene med 20 cm
mellem hæftepunkterne og ned i
en dybde af 1,5 m. Bændlerne til-

Dyrkning af blåmuslinger i Danmark – ja, hvorfor ikke?

54

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Teknikken er endnu ikke fuldt udviklet. Den vil sandsynligvis også gøre det muligt at

anvende flåden i meget eksponerede og bølgepåvirkede kyst- og havområder. Dette
vil væsentligt udvide det potentielle dyrkningsområde i Danmark. Produktion i de
mere åbne kystafsnit vil gøre flåderne mindre synlige fra land.



lader væsentlig bedre vandcirkula-
tion rundt om muslingerne end
nettene gør, og yngelvæksten så i
efteråret 2001 (efter projektets ud-
løb) ud til at være bedre end på
nettene. Dog er væksten endnu
ikke optimal.

Det er oplagt at muslingerne ikke
havde optimale vækstvilkår på net-
tene. Muslingerne bliver stressede,
væksten går i stå, og mange løsner
sig fra nettene og falder af. Når
muslinger først er gået i stå vækst-
mæssigt, vil de fortsat være vækst-
hæmmede selv om de tilføres opti-
male fodermængder. Det er derfor
afgørende for succes med blåmus-
lingeopdræt at muslingerne til en
hver tid sikres optimal vækst.

Disse erfaringer, sammenholdt
med nye resultater andre steder i
verden, peger på at for at opnå op-
timal blåmuslingevækst er det nød-
vendigt at foretage en udtynding af
muslingerne på yngelsamlerne.

Såfremt yngelnedslaget overstiger
ca.500 larver pr. m bændel – hvil-
ket det gør i Limfjorden – skal der
foretages en udtynding af spæd
yngel eller en afhøstning af 3-4
måneder gammel yngel med hen-
blik på sortering og omplantning
til strømper, som sikrer den rette
tæthed af muslinger. Inden for den
tidsmæssige ramme af SIL-projek-
tet var det dog ikke muligt at gen-
nemføre forsøg med udtynding eller
omplantning af yngel til strømper.

Muslingehøst
Den første større afhøstning fandt
sted i Færker Vig i november 2000.
Nettene med muslinger blev løsnet
fra flåden og blev med en transpor-
tør løftet op i lasten på en lejet

muslingekutter. Muslingerne blev
manuelt kostet af nettene og kørt
gennem Vilsund Muslinge-Exports
rensnings- og sorteringsanlæg. Der
blev taget prøve til analyse for kød-
procent. De største muslinger, der
var fra juni 1999, målte 5-6 cm.
Dvs. de nåede konsumstørrelse på
1-11⁄2 år mod normalt 3 år for
bundlevende muslinger.

Resultaterne af råvarekontrollen
fremgår af følgende skema:

Smagen og udseendet af de rå
muslinger blev betegnet som god.

Opdrætsmuslingerne er ikke deci-
deret tyndskallede, men procent-
delen der skades i fabrikkens
rense- og sorteranlæg, er for stor,
og i fremtidig produktion må
teknologien derfor tilpasses den
nye type musling.

Udbyttet i forsøgene svarer til 5 kg
pr. m2, altså væsentlig højere end
det udbytte som det nuværende
muslingefiskeri opnår, nemlig 0,15
kg pr. m2.

Da det desværre ikke var muligt in-
den for den tidsmæssige ramme af
SIL-projektet at gennemføre forsøg
med udtynding eller omplantning af
yngel til strømper, er det derfor vig-
tigt at opnå økonomisk støtte til en
ny projektperiode for at videreføre
udviklingen af metoder til dyrkning
af blåmuslinger på tove i Danmark.
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Muslinger fra Færker Vig
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rensede muslinger > 4,5 cm 1006 g
Antal muslinger > 4,5 cm 85 stk.
Kogt kød 249 g  
Kødstørrelse g/stk. 2,93 g  
Muslinger pr. kilo 84 stk.
Kødprocent 24,75 %  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Konklusion og perspektiver
Der er store fremtidsmuligheder i
dyrkning af blåmuslinger i Danmark
hvad enten der er tale om produk-
tion i bundkultur eller i tovkultur.

Dyrkning i bundkultur kræver dog
licens til muslingeskrabning og er
derfor kun en mulighed for de nu-
værende 63 licenshavere i Danmark.
Efter al sandsynlighed vil der ikke
blive givet flere licenser på grund
af de skrabende redskabers effekt
på bunden.

Der bruges ikke muslingeskrabere
ved tovdyrkning, og denne produk-
tionsform er derfor den eneste re-
elle mulighed hvis alle andre end
de nuværende muslingefiskere skal
have mulighed for at få del i et nyt
stort erhvervstilbud til den trængte
kystbefolkning.

Erfaringer fra udlandet viser at blå-
muslingedyrkning på tove kan lade
sig gøre teknisk og økonomisk og i
flere lande har det betydet en ny
erhvervsmulighed for kystbefolk-
ningen.

SIL-projektets (1999-2001) formål
var at samle viden og udvikle tek-
nologi som basis for en seriøs er-
hvervssatsning på dyrkning af blå-
muslinger på tove, men en to-årig
projektperiode var ikke nok til at
nå det endelige mål.

Derfor satses nu på en videreførelse
af udviklingsprojektet hvor det an-

befales at afprøve canadisk tekno-
logi og dyrkningspraksis. Det videre-
førte projekt vil blive ledet af det
ny-etablerede Dansk Skaldyrcenter
i Nykøbing Mors. På baggrund af
erfaringerne fra SIL-projektet er vi
overbeviste om at projektet vil give
et tilfredsstillende udbytte.

Dansk Skaldyrcenter
Allerede inden SIL-projektets ud-
løb den 30.6.2001 blev der søgt
om midler til en ny projektperiode
frem til udgangen af 2003. Fore-
ningen Muslingeerhvervet valgte at
afstå fra projektansvaret i en ny
projektperiode, og i stedet har
Dansk Skaldyrcenter overtaget
projektansvaret. Dansk Skaldyr-
center er en selvejende forsknings-
og udviklingsinstitution som blev
etableret i oktober 2001.

Dansk Skaldyrcenters formål
Det er Skaldyrcentrets formål at
virke til gavn for erhvervslivet, be-
folkningen og miljøet gennem:

• fremme af bæredygtigt opdræt,
fiskeri og industriel forarbejd-
ning af skaldyr

• fremme af bæredygtig udnyttelse
af kystvandets naturlige ressour-
cer af planter og dyr.

Skaldyrcentret får hjemsted i Nykø-
bing Mors, og det etableres som et
viden- og kompetencecenter med
almennyttige formål. Bestyrelsen
er sammensat af repræsentanter fra
de organisationer og myndigheder
som stod bag SIL-projektet. �

Dyrkning af blåmuslinger i Danmark – ja, hvorfor ikke?

56

Litteratur
Hovgaard, P., S. Mortensen & Ø. Strand, 2001. Skjell, biologi og dyrking. Kystnæ-

ringen, Forlag og Bokklub AS, Bergen.
Dolmer, P. & E. Hoffmann, 2000. Blåmuslingen i Limfjorden – et biologisk bæredygtigt

fiskeri? Fisk & Hav nr. 50. DFU.
Kristensen, P.S. & E. Hoffmann, 2000. Fiskeri efter blåmuslinger i Danmark 1989-1999.

DFU-rapport 72-00.
Hoffmann, E. 1993. Blåmuslingebestanden i Limfjorden 1993. DFH-rapport nr. 465a.


