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Konferensen Blåmusslor klarar västkustens vatten handlar om storskalig musselodling 
i ett akva-agro kretsloppsperspektiv. Övergödningens negativa effekter, där lantbruket 
står för en stor del av näringsläckaget, är välkänt sedan länge. Det är framförallt kväve 
som ska återföras från hav till land i ett miljöanpassat kretslopp. Musselodlingen kan 
då ha samma uppgift som en fånggröda har inom lantbruket och fungerar också som 
en miljö- och ekonomisk motor i ett akva-agro-kretslopp av näringsämnen från hav till 
land. Samtidigt är det en kretsloppsanpassad livsmedelsproduktion. Cirka en tredjedel 
av den skördade biomassan används inte för human konsumtion, men kan tas tillvara 
för användning inom lantbruket varifrån en betydande del av näringsämnena härstam-
mar. Det gäller således att utveckla teknik så att hanterliga och på marknaden attraktiva 
produkter skapas. Det betyder att verksamheten kan tjäna som brukare av en outnyttjad 
resurs, fångstgröda för närsalter, producent av ett värdefullt livsmedel och återförare av 
användbara produkter till landmiljön. Detta är särskilt värdefullt med tanke på att en 
utbyggd musselnäring måste vara kretsloppsanpassad.

KSLAs kommitté för fiske och vattenbruk

Hans Ackefors, ordf.
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Sture Hansson
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Två déjà vu-upplevelser kom i mitt huvud när 
jag läste handlingarna till dagens möte – dels 
upplevelser från min barndom på 1940-talet på 
ett lantbruk vid Bjäres kust, dels kontakt med 
olika framtidsvisioner under min tid som SLUs 
rektor under 1980-talet.

Jag är uppväxt på en gård på Bjärehalvön, 
500 meter från Skäldervikens strand nära ett 
litet fiskeläge, på den tiden med blåmusselskal 
på stigen från fiskarstugorna till hamnen. På 
1940-talet minns jag att tidigt på morgnarna, 
efter höststormar, kom en rad av hästskjutsar på 
väg mot ”tånghävan” , namnet på den lilla bukt 
invid fiskehamnen där tången samlats. Tången 
var mycket eftertraktad som gödselmedel. Det 
gällde att kunna lägga beslag på så mycket som 
möjligt. Vissa bönder spred tången direkt på fäl-
ten, andra maximerade sin tångfångst genom att 
”vända upp” tången i en hög nära ”tånghävan”. 
Först senare på hösten, när man hade mera tid, 
spred man den på fälten. Hemma på gården har 
vi handlingar från min fars tid då försöksringen 
gjorde jämförande studier av näringsvärdet i tång 
och i stallgödsel. Om jag minns rätt så var det 
ungefär lika. Tången användes företrädesvis till 
sockerbetor.

Den andra déjà vu-upplevelsen är alla de 
visioner om aquakultur, fytokemi med mera, 
som under 1980-talet bedömdes ha en stor ut-
vecklingspotential. Likväl var det väldigt svårt 
att gå från vision till verklighet. Man kan fråga 
sig, till exempel när det gäller aquakultur, varför 
det var svårare för oss i Sverige att komma till 
skott jämfört med vissa andra länder? Jag vet 
att Hans Ackefors, här närvarande, har funderat 
mycket kring detta. Finns det några särskilda 
svenska hinder?

När jag nu läser det ni har skrivit om blå-
musslor verkar det som om ni har funnit något 
med verklig stor utvecklingspotential; outnyttjad 
resurs, fångstgröda för närsalter, produktion av 
ett värdefullt livsmedel och återförare av använd-
bara produkter till landmiljön. Jag hoppas att ni 
har rätt. Likväl önskar jag att ni också försöker 
identifiera olika hinder för en utveckling av det 
slag ni skisserar, samt vad som kan göras för att 
undanröja dessa.

Jag önskar er lycka till med dagens konferens. 
Det vore fantastiskt om visionerna blev verklighet. 
Än en gång önskar jag er välkomna till Kungl. 
Skogs- och Lantbruksakademien och överlämnar 
ordet till dagens moderator Svante Axelsson.

Inledning

 , , . -  



6 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 4 2005 Blåmusslor klarar västkustens vatten 7

Näringstillförsel till Västerhavet

Övergödning av inlandsvatten och kustvatten 
är numera ett av de viktigaste miljöproblemen i 
de skandinaviska länderna, något som kommer 
att kräva stora insatser framöver. Musselodling i 
större skala har länge diskuterats som en hållbar 
åtgärd dels för att bedriva en kretsloppsanpassad 
livsmedelsproduktion och dels för att minska 
övergödningsproblemen.

Mellan 1940 och 1970 ökade fosfortillförseln 
till Skagerak och Kattegatt fyra gånger och 
tillförseln av kväve fördubblades mellan 1950 
och 1980. Ökad tillförsel av näringsämnen och 
förändringar i klimatet har medfört en ökad 
produktion och sedimentation av växtplankton 
som i sin tur gett en rad negativa effekter på 
havsmiljön som sämre siktdjup, syrefria bottnar 

och igenväxning av grunda vikar. Mycket har 
redan gjorts – bland annat har reningseffekten 
på avloppsreningsverken höjts systematiskt och 
lantbruket har arbetat med att minska sitt nä-
ringsläckage. Trots det har halten näringsämnen 
eller planktonproduktionen inte minskat (figur 
1).

En stor del av näringen, mer än 80 procent, 
kommer genom diffusa läckage från jordbruks-
mark, skogsmark m.fl. källor och från det nedfall 
av luftkväve som vi ständigt är utsatta för. För att 
minska de mängder av näringsämnen som når 
våra vatten på detta sätt krävs många åtgärder. 
Minskat läckage av kväve och fosfor genom 
förbättrade gödslingsmetoder och fånggrödor, 
vegetationsklädda zoner vid sjöar och vatten-
drag för att hindra yterosion samt restaurering 

Musslor som en outnyttjad resurs och en fånggröda 
på västkusten

 , ,   

Figur 1. Beräknad utveckling av planktonproduktion och sedimentation (svarta pilar) under perioden 1950–2000 utifrån 
litteraturdata (1952–1990) och från pågående mätningar i Gullmarn som påbörjades 1985.
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och anläggning av dammar och våtmarker är 
exempel på några möjliga åtgärder. Sjöar, vat-
tendrag, dammar och andra våtmarker är effek-
tiva näringsfällor.

Överskott av närsalter – resurs att utnyttja

Storskalig musselodling har diskuterats som en 
ny, hållbar åtgärd för att bedriva kretsloppsan-
passad livsmedelsproduktion samtidigt som 
värdefull näring återförs från hav till land. 
Blåmusslan har stor utbredning i skandinaviska 
vatten. Den livnär sig på att filtrera näringsrika 
partiklar, plankton, ur omgivande vatten (figur 
2). Eftersom musslorna bildar täta bestånd får 
de betydande effekt på omgivande miljö, något 
man kan utnyttja för att förbättra vattenkvali-

teten i ett område. Blåmusslan är en mycket 
effektiv filtrerare. Den avlägsnar i princip alla 
partiklar större än bakterier och de minsta växt-
planktonen. Vid goda förhållanden kan en 5–6 
cm lång mussla filtrera upp till fem liter vatten 
per timme.

Odling av musslor kan ge en rad olika effekter 
på den omgivande miljön. Samtliga effekter här-
rör från det faktum att musslorna filtrerar bort 
växtplankton ur vattnet och därefter utsöndrar 
restprodukter. Då musselodling innebär en 
kraftig ökning av antalet musslor på ett ställe 
kan deras filtrering och näringsomsättning få 
betydande effekter på omgivningen – såväl po-
sitiva som negativa. Lokala strömförhållanden 
och vattendjupet har stor betydelse för vilken 

Figur 2. Blåmusslor är effektiva filtrerare. Ökad näringstillförsel (eutrofiering) innebär mer föda (plankton) för musslorna 
och därmed snabbare tillväxt.

Blåmusslan klarar att filtrera 
partiklar från ca 0,001 mm till 

0,5 mm storlek

En blåmussla filtrerar upp till 
5 liter/timme

Kväve, fosfor
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effekt musselodlingen får.
”Långlinemetoden” utvecklades i Sverige 

under 1980-talet och är idag den mest utbredda 
odlingsmetoden i Skandinavien (figur 3). Från 
det att odlingsbanden hängs ut – under maj–
juni, tills det att man skördar – under hösten 
följande år, krävs enbart regelbunden tillsyn. 
En odlingsenhet producerar vartannat år totalt 

150 ton musslor och kräver en areal på 0,4 
hektar och beräknas filtrera 8 m3s-1 eller cirka 
30 000 m3t-1. Ungefär 2/3 av skörden blir till 
konsumtionsfärdiga musslor.

Musselodling som miljöåtgärd

Cirka 1/3 av den skördade musselbiomassan 
kan inte används för mänsklig konsumtion, 

Figur 3. En långlineodling består vanligen av 10 långlinor varifrån odlingsbanden hänger ned och producerar cirka 
150 ton på 18 månader. Odlingen tar upp en yta av cirka 0,5 hektar men utnyttjar näringstillgången från cirka 25 ha.

Figur 4. Principskiss av kväve-
omsättning (N) vid kompen-
sationsodling av blåmusslor.

25 m

Djup 
ca 6 m

200 m
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men kan tas tillvara för att användas som foder 
och gödning inom lantbruket. På så vis skapas 
ett så kallat ”akva-agro-kretslopp” där musselod-
lingen fungerar som en kretsloppsmotor (figur 
4 på föregående sida). Nedfallet av organiskt 
material under en odling kan liknas vid en mus-
selodlings gödselstad och det är önskvärt att ta 
vara på denna resurs och även minimera negativa 
effekter på miljön. För att kunna göra detta krävs 
dock mer forskning och teknikutveckling.

Man kan se musselodlingens närsaltsupptag 
som en ekosystemtjänst. Det innebär att en ut-
släppare kan köpa rätten att släppa en viss mängd 
växtnäring mot att en musselodlare kompensa-
tionsodlar och därmed ”skördar” samma mängd 

Figur 5. Akva-agro-kretslopp som visar principen för hur en musselodling från hav till land återför närsalter från både 
punktkällor och diffusa utsläpp. Musselodlingen kan liknas vid en kretsloppsmotor.

närsalt (figur 5). Det är ganska lätt att förstå hur 
detta kan ske utifrån punktutsläpp, men svårare 
när det gäller diffusa utsläpp där ingen ”ägare” 
till utsläppet enkelt kan identifieras. Handel med 
utsläppsrätter skulle skapa ett samband mellan 
marknads- och miljöekonomier där musselod-
lingen skulle utgöra den förenande länken.

Jämfört med kväverening i våtmark eller i en 
reningsverksdamm är kompensationsodling av 
blåmusslor både flexibel och kostnadseffektiv (ta-
bell 1). Musselodling är inte bara en miljöåtgärd 
som förbättrar kustvattenmiljön utan samtidigt 
också en arbetsmarknadsåtgärd, eftersom ökad 
musselodling leder till fler arbetstillfällen och 
detta i en tid när kustfisket sviktar.

Tabell 1. Kostnadsjämförelse av kväverening.

                                                                    Kg N ha-1 år-1                           Kr kg-1

Våtmark i Sydsverige                               250–680                                   95
Reningsverksdamm                               max 8 650                            75–110
Kompensationsodling musslor               2 350                                     40*

* Nuvarande kostnad för utsläppsrätt, ej ännu marknadsanpassad.
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”Den etablerade kunskapsnivån (vetenskapliga 
forskningsrön och gammal kunskap) och den poli-
tiska styrningen (beslut genom lagar, regelverk och 
subsidier) måste gå i takt för att uppnå den bästa 
utvecklingen.”

Erfarenhet

Såsom hälftenägare i Scanord AB och HB 
Scanord Sverige var jag en del i uppbyggnaden 
av svensk musselnäring (1979–okt. 2004). Ge-
nom dessa bolag representerades cirka 80 procent 
av musselnäringen i Sverige, med avseende på 
omsatt volym de senaste åren.

Inom Scanord har mitt engagemang gått 
från odlingsbiologi och teknik till skördeteknik 
och dess optimering. Därefter övergick jag till 
marknadsföring och förädling med produktut-
veckling. Livsmedelslagstiftning, förädlingsopti-
mering, logistiklösning och kundvård utgjorde 
därmed mina ansvarsområden. På sistone har 
också de forskningsprojekt som förlagts till 
Scanord varit mycket engagerande. 

Efter 25 år i den kommersiella mussel-
odlingsbranschen har många insikter uppen-
barats:

Tillbakablick

”Den gröna vågen”, som på 1970-talet ofta re-
presenterades av långhåriga anhängare i gröna 
rockar, raggsockor och träskor, var nog ett slags 
utslag för en längtan tillbaks till naturen. Man 

ville fly bort från ”köp, slit och släng-kulturen”, 
bort från det urbaniserade, stressiga och tekniska 
industrisamhällets betong och asfalt. (I slutet på 
1970-talet ansågs nog allmänt ”grönrockar” och 
biologer som bakåtsträvare utan realistiska bud-
getar för ekonomisk tillväxt).

Odling (kultur) kom dock att bli något cen-
tralt inom denna protestyttring. Att en ”blå våg” 
kom – som en svans på den gröna – var naturligt, 
då idéer om att utnyttja vatten för odling väcktes. 
Här föddes alltså tankar om en utveckling av 
aquakultur i Sverige.

Som ung nyutexaminerad marinbiolog 
(1979), full av idealism, utan desillusioner, var 
målet att skapa en ny näring i Sverige som var 
ekologiskt och ekonomiskt försvarbar.

”I den bästa av världar var min mission de-
finierad”.

Målsättningen att fylla luckor i den ”situa-
tionsproblematik” som rådde (på 1970- och 80-
talet och som i många stycken alltjämt råder i 
början av 2000-talet) bestod i: 

– Brist på inhemskt  producerade musslor på 
marknaden (negativ handelsbalans)
Färskmarknaden var liten, dessutom importerade 
vi, vid den tiden, musselprodukter från Danmark 
(Limorden) eller från Korea. Det var musslor på 
burk av en kvalitet som på olika sätt var sämre än 
det vi själva hade förutsättningar att producera 
för att inte nämna den avgrund i jämförelse med 
färskmarknadsmusslor.

Musslor som en outnyttjad resurs och fånggröda 
på västkusten

 , ,  
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– Brist på arbetstillfällen i glesbygd 
Kustsamhällena avfolkades och/eller befolkades 
av pendlare. Fisket stod mitt uppe i stora struk-
turförändringar, liksom lantbruket. Det innebar 
färre sysselsatta inom dessa sektorer. Med stat-
liga produktionssubventioner och omställnings-
subsidier bantades yrkeskåren ned till en bråkdel. 
En expansion av musselodlingen skulle främst 
skapa arbetstillfällen på förädlingssidan.

– Brist på odlingsformer som inte spädde på 
övergödning 
Larmrapporterna om Västerhavet avlöste varan-
dra under 1980-talet, där bland annat fiskodling 
knappast kunde motiveras med dåtidens teknik). 
Effekterna av giftspridning och övergödning i 
sjöar och kustvatten debatterades. Debatten 
underblåstes av en rad miljölarmrapporter som 
drabbade vattensystemen (kraftiga algblomning-
ar, döda bottnar, säldöd, oljekatastrofer, växt- och 
skadedjursgifter ackumulerade i näringskedjan 

och gav bland annat fågeldöd etc.). 
Intensiva odlingsformer som fiskodling 

innebar ett lokalt näringsämnesläckage och 
negativa medicinanvändningseffekter. Att ak-
vakultur (i havet kallat marikultur) på så vis 
inte fick lätt att etablera sig, gjorde starten trög. 
Den var dessutom en potentiell konkurrent på 
livsmedelsmarknaden och därmed till ett svårt 
ansatt lantbruk med olönsam överproduktion 
att hantera.

Musselodling var dock svårare att sakligt 
kritisera.

Musslor som andra steget i näringskedjan i 
havet, äter algplankton. Det är just algplankton 
som blommar så kraftigt när näringstillgången 
och andra faktorer gör det gynnsamt. Att en 
kommersiellt inriktad livsmedelsproduktion där-
med blev miljöfrämjande var en äder i hatten. 
(Egentligen skulle musslor, som är djur, inte kal-
las ”fånggröda” utan fastsittande havsbetare). 

Bild 1. Arbetsfartyg vid musselodling vid Näsholmen, Stigorden. Foto Peter Wiigh-Mäsak. 
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– Brist på försvarbar livsmedelsproduktion
 a) ur etisk synvinkel. En kritisk debatt kring stora 

besättningar på små ytor, mycket antibiotika, 
biocider och konstgödsel, stressade djur och 
växter, ifrågasatt slaktetik etc. drabbade ”kon-
ventionell odling”.

Musslor har fördelen av att vara en mycket 
väl etablerad inhemsk art (sedan minst 10 000 
år, naturligt levande i våra vatten) i kolonier, 
utan behov av att utfodras eller att nyttja 
bekämpningsmedel.

b) ur näringsfysiologisk synvinkel. Till skillnad 
från många andra livsmedel har musslor 

fördelen av att vara fettsnåla (fettet består 
av nyttiga fleromättade fettsyror), innehålla 
rikligt med essentiella aminosyror (livsviktiga 
för kroppens uppbyggnad och funktion), rika 
på vitaminer och mineraler.
Verkligheten kom dock att te sig mer komplex 

och irrationell.
Musselodling klassades som ”miljöfarlig 

verksamhet” och det fick ta en tid i början på 
1980-talet innan forskning och vetenskap fick 
genomslag i regelverk och lagstiftning för att 
underlätta etablering¨.

Bild 2 (överst). Musselodling i Tångesund, 
Grisevik. Foto Peter Wiigh-Mäsak. 
Bild 3. Modell av det svenska long line-
systemet (efter Haamer 1995).
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Branschaktörerna förstod vid den tiden inte 
mekanismerna som hämmade vår verksamhet 
vilken vi ju ansåg vara en ”miljöfrämjande verk-
samhet” i ordets alla bemärkelser.

Ett par tusen ton produktion

Åren gick och musselnäringen producerade re-
dan efter några få år över 1 000 ton råvara. Efter 
25 år ligger vi dock fortfarande på endast runt 
2 000 ton råvara/år (bild 4).

Musselnäringen har under resans gång tam-
pats med andra hämmande problem. (Men inom 
parentes anges motåtgärder som musselnäringen 
drivit fram)

•   Toxinproblem (Livsmedelsverket övervak-
ningsrutin/utspritt odlande/mobila odlingar/
nätverk inom Norden)

•   Brist på kapital (banker och EU-lån )
•   Svag politisk vilja att befrämja:

a) kommersiellt inriktad tillämpad biologisk 
forskning (öppenhet mot forskaretablisse-
manget)

b) kommersiellt inriktad teknikutveckling 
(egen regi)

c) marknadsåtgärder (egen regi)
d) ekologisk styrning (egna initiativ med 

ideell drivkraft)

Bild 4. Svensk mussel-
produktion i ton 
1984–2001.

Bild 5. Bulklast på 30 ton. 
Foto Peter Wiigh-Mäsak.    
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Stora framsteg

Musselnäringen har ej varit i avsaknad av stora 
framsteg. På senare tid (år 2003) har det skett 
något för svenskt vidkommande mycket origi-
nellt. Forskningsprojekt inriktade på kommer-
siella problemställningar förlagda i den kom-
mersiella miljön har kommit till stånd (delvis 
EU-finansierat, delvis regionalt finansierat är 
till exempel projektet inom Leader+/(”Carpe 
Mare”).

Även Hushållningssällskapet VG (med 
hjälp av Dingle lantbruksskola och Tingvalls 
försöksgård) har betydelsefulla projekt inom 
restresursområdet.

Lovande försöksverksamhet och nya 
affärsidéer 

Genom bland annat ovan nämnda projekt och 
nya affärsidéer, har framtidstron i näringen ökat 
genom att
•   metod för avgiftning är påvisad (bild 6),
•   viss tillväxt skapats i näringen under 2004 

(EU-projekt med regional delfinansiering),
•   nya affärsidéer med odlade musslor har fått 

god respons regionalt (bild 7),
•   investeringsviljan har ökat.

Den politiska viljan 

Den politiska viljan är fortfarande oklar. Lag-
stiftning och regelverk är instrument som his-

Bild 6.  Skiss på sam-
ordningsvinster vid 
levandeförvaring och 
avgiftning av musslor 
(P. Mäsak, 2004).      

Kvalitets-
dokumentation

Bakterierening

Analys-
infasning

Rewatering

Lasthanterings-
system

Skörde-
optimering

Minskat kross

Lagringsteknik

Processbuffert

Syretrimning

Byssus-
separering

Temperatur-
konditionering

D

Skalförslutning
C

A

B

C

D

Detoxifiering

Bioseparering

Tidvatten

Bäst-före-datum

Avgiftning
A

Avsandning

Lagringsteknik – kvalitetssäkring

B



16 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens TIDSKRIFT nr 4 2005 Blåmusslor klarar västkustens vatten 17

toriskt sett inte alltid verkar i ekologins tjänst, 
ur musselnäringens perspektiv. 

Om man vill gå från ord till handling i mil-
jöpolitiken måste det bli opportunt att politiskt 
främja en utveckling av musselnäringen. Det 
måste till mod att samla politiska poäng för att 
främja ekologiskt försvarbar utveckling. Våra 
kustvatten kan därigenom bli en mer effektivt 
utnyttjad resurs och inte bara en lekpark några få 
semestermånader för nationell och internationell 
turism och friluftsliv.

Juridiska klyschor 

Juridiska klyschor kan lätt leda till ordets makt 
över förnuftet. Hotet genom lagar och paragrafer 
är alltjämt det största problemet för näringen 
och miljön.

Regelverk kring till exempel animalieavfall 
(som får en ny innebörd fr.o.m. årsskiftet) kan 
leda till att dumpning i havet blir ”näringens 

lösning på ett konstruerat problem” och möj-
ligheten att utnyttja restresursen i ett ”akva-agro- 
kretslopp” äventyras.

Ekologins lagar

Vi människor är underkastade och en del av 
ekologins lagar. Vi måste först lära oss förstå 
hur vi bäst följer våra ”naturlagar”. Därefter 
skapa oss regelverk som kan bli vägledande för 
bästa teknik ur miljösynpunkt.

Vi måste också våga se när fördelarna med 
musselodling är så stora att de eventuella små 
invändningarna som finns, får komma till ut-
tryck och i så fall lösas då, annars står vi kvar och 
stampar ytterligare en generation (Nya Zeeland 
och Kanada är fungerande framgångsexempel/
studieobjekt). ”Våga skjuta från höften”, efter 
mer än 25 års musselodlingserfarenhet i Sverige 
vore det att visa politiskt kurage.

Bild 7. Som gödning och pH-regulator är musslor en utmärkt råvara och en viktig länk i ett 
akva-agro- kretslopp. Foto Peter Wiigh-Mäsak
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Inledning

I miljöbalken finns det en mängd olika krav på 
den som ska bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd. Grundkravet är att det vid all yrkesmässig 
verksamhet ska vidtas de försiktighetsåtgärder 
som motsvarar vad som är bästa möjliga teknik 
eller bästa möjliga praktik, i den mån det är 
miljömässigt motiverat. Det är tillåtet att an-
vända ny billigare teknik om åtminstone samma 
resultat eller miljöeffekt kan uppnås. Tanken är 
att försiktighetskraven därmed anpassas till den 
tekniska utvecklingen. Användningen av mussel-
odling som en skyddsåtgärd som ersätter mer 
konventionell kvävereningsteknik, är således till-
låtet om minst samma miljöeffekt kan uppnås. 
Det finns dock diverse hinder, även inom det 
rättsliga systemet som motverkat framtagande 
av den här tekniken. Ett problem är att en stor 
del av kväveutsläppen är diffusa och därmed inte 
alltid kan kopplas till den verksamhet som ska 
ansvara för kostnaderna att minimera störningar 
och skador. Så trots att tekniken finns, har det 
varit svårt att ställa krav på utsläppskällorna att 
använda den.

Vatten- och IPPC-direktivet (Integrated 
Pollution Prevention Control)

Genom vattendirektivet håller Sverige nu på att 
få en ny typ av förvaltning av våra vattenresurser. 
Därigenom finns det anledning att analysera i 
vilken mån det finns behov av att anpassa den 
rättsliga infrastrukturen och befintliga rättsliga 
instrument. Enligt EG-rätten ska medlemssta-

terna ha en lagstiftning som är utformad så att 
målen om en god vattenstatus och ingen försäm-
ring kan uppnås. Dessutom får vattenkvaliteten i 
praktiken inte vara sämre än vad som föreskrivs 
i direktivet. Det är vattenmyndigheterna som 
ansvarar för att vattenresurserna i avrinningsom-
rådet når en god vattenstatus och inte försämras. 
Detta ska enligt den svenska lagstiftningen ske 
genom upprättande av åtgärdsprogram som sam-
ordnar de instrument som olika myndigheter och 
kommuner redan har.

I både vattendirektivet och i IPPC-direktivet 
anges att krav utöver vad som motsvarar bästa 
tillgängliga teknik, måste ställas i den mån det är 
nödvändigt för att uppnå miljökvalitetsnormer, 
vilka bland annat används för att klargöra vad 
som avses med en god vattenkvalitet. Vad kan 
då vattenmyndigheten göra för att kraven på en 
god vattenstatus ska uppnås? Jo, de kan upp-
mana myndigheter och kommuner att se till att 
rättsliga krav i miljöbalken och annan relevant 
lagstiftning efterlevs fullt ut, det vill säga krav 
som redan funnits under lång tid. Användning 
av dessa kan dock fortfarande leda till ytterligare 
utsläppsminskningar. Men är dessa instrument 
inte tillräckliga kan det finnas behov av att gå 
vidare och inte bara anpassa verksamheten till 
redan gällande krav, utan ställa ytterligare eller 
mer omfattande krav. I det fallet står man inför 
två alternativ – antingen kan strängare krav 
ställas eller så får man tillskapa någon form av 
incitament för att verksamhetsutövare ska vidta 
ytterligare skyddsåtgärder.

Miljörättsliga synpunkter på musselodling

 , ,  
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Miljöbalken

Som tidigare nämnts är miljöbalkens ambi-
tionsnivå begränsad till att motsvara bästa 
möjliga teknik. Det finns visserligen möjlighet 
att förbjuda verksamheter men under mycket 
begränsade förutsättningar. Det finns inte 
heller reglerade generella instrument som ger 
vattenmyndigheten eller någon annan möjlig-
het att skapa incitament för att verksamheterna 
ska vidta ytterligare åtgärder. Däremot fyller de 
statliga bidragen till jordbruk för vissa typer av 
skyddsåtgärder (skyddszoner m.m.) denna funk-
tion, även om detta rör sig om enskilda bidrag 
som är begränsade i tid. Men skulle möjligheten 
att ställa strängare krav vara en framkomlig väg 
för att minska läckage och utsläpp av närsalter? 
I den mån vi vill ha fortsatt jordbruksverk-
samhet så är det naturligtvis inte önskvärt att 
förbjuda delar av verksamheter. Däremot skulle 
det kunna finnas behov av att styra odlingen av 
grödor i förhållande till typ av jordar, hydrolo-
giska förhållanden m.m. Att ställa ytterligare 
krav på de verksamheter som har ekonomiska 
förutsättningar för att bära sådana krav skulle 
kunna missgynna välskötta företag, vilket också 
skulle vara en problematisk förändring av tidi-
gare principer.

Det finns flera olika instrument som kan 
användas för att skapa incitament för att locka 
verksamhetsutövare till att vidta mer omfattande 
åtgärder, bland annat möjligheter för flera verk-
samhetsutövare till att i samverkan vidta särskilda 
åtgärder, utsläppshandel i någon form samt olika 
typer av avgifter (till exempel där intäkterna åter-
betalas till de som minimerar utsläpp och läckage 
av närsalter mest, på liknande sätt som idag gäller 
för NOx-avgifterna). Det finns idag inte något 
förslag till svenska vattenavgifter så som direk-
tivet föreskriver. Vattenavgifter skulle kunna vara 
ett sätt för vattenmyndigheterna att finansiera 

förbättringsåtgärder där det av någon anledning 
är svårt att tillgripa traditionella krav.

Utsläppsrätter

Utsläppshandel är ett instrument som på eng-
elska benämns ”cap and trade”, det vill säga 
handel inom en bubbla. Efter att ha angivit hur 
stora de samlade utsläppen får vara inom ett visst 
område och fördelat utsläppsutrymmet mellan 
aktörerna (antingen genom att sälja eller ge bort 
dessa) får aktörer handla direkt av varandra eller 
genom någon form av börs eller marknadsplats. 
Syftet är att uppnå kostnadseffektiva åtgärder 
för att förbättra miljökvaliteten genom att 
aktörer i behov av utsläppsutrymme väljer de 
billigaste åtgärderna först. Taket för de totala 
utsläppen utgör en ”död hand” över området 
som omfattas av bubblan – ett förbud mot att 
öka föroreningarna genom ny verksamhet eller 
ändring av befintlig verksamhet. Men genom 
att köpa en utsläppskredit skapas ett utrymme 
inom bubblan, så att ny eller utökad verksamhet 
kan tillåtas. Faktorer som kan påverkar i vilken 
mån detta syfte kan uppnås är exempelvis hur 
höga transaktionskostnaderna vid köp blir, vilken 
tillgång till information köpare har om var det 
är billigast att vidta åtgärder. Fördelarna med en 
börs är att informationen blir mer lättillgänglig 
samtidigt som transaktionskostnaderna mins-
kar. Sen kan det naturligtvis även uppkomma 
problem kring kontroll och mätning av utsläpp 
och utsläppsminskningar samt äganderättsfrågor, 
vilket inte minst har varit aktuellt när det gäller 
koldioxidhandeln.

I Sverige ska vattenmyndigheterna ansvara 
för att utsläppen inte är så stora att miljömålen 
för vatten i vattendirektivet, inte kan uppnås. 
Det finns politiska målsättningar hur mycket 
närsaltsutsläppen ska minska men inte något 
generellt reglerat tak för hur mycket närings-
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ämnen som får släppas ut. Det finns heller något 
generellt förbud mot ny verksamhet eller ändring 
av befintlig verksamhet. Däremot ska alla verk-
samheter uppfylla miljöbalkens allmänna hän-
synskrav. Det betyder att samtidigt som vi vidtar 
åtgärder på ena stället som syftar till att förbättra 
vattenkvaliteten så att miljökvalitetsnormerna 
kan uppnås, så är det inte nödvändigtvis otill-
låtet att försämra vattenkvaliteten genom andra 
typer av åtgärder. Däremot är det förbjudet att 
starta ny tillståndspliktig verksamhet.

Studien av Genevadsåns avrinningsområde

För några år sedan bedrevs en studie i Genevads-
åns delavrinningsområde i form av ett aktörsspel 
om gemomförande av miljökvalitetsnormer med 
utgångspunkt i det då föreliggande förslaget till 
ramdirektiv för vatten och en för studien om-
arbetad miljöbalk.2 Bland annat förändrades 
miljöbalken så att det gavs möjligheter till en 
förenklad form av utsläppshandel. Metodiken i 
genomförandet av vattenkvalitetsnormer var att i 
första hand se till att alla verksamheter levde upp 
till de krav som redan gällde. Dessutom fanns 
det ett förbud mot att förändra verksamheter 
eller starta ny verksamhet som medför ytterli-
gare försämring, i de fall vattenkvalitetsnormer 
riskerar att överskridas. Den som önskade ex-
pandera sin verksamhet fick göra det genom att 
köpa in förbättringsöverskott, det vill säga en 
utsläppsminskning utöver de krav som generellt 
ställs enligt balken. Exempel på sådana förbätt-
ringsåtgärder skulle kunna vara tillskapande av 
en ny musselodling eller våtmark eller genom 
att vidta någon form av förbättringsåtgärd i 
en befintlig verksamhet. För att denna form av 
transaktioner också skulle medföra förbättringar 
i vattenkvaliteten föreskrevs att endast 80 pro-
cent av det frigjorda utrymmet kunde utnyttjas. 
I Genevadsåstudien presenteras också alterna-

tiva finansieringsinstrument bland annat en 
förbättringsfond som skulle kunna utnyttjas för 
att finansiera sådana åtgärder som det är svårt 
att ställa krav på enskilda verksamhetsutövare 
att vidta, till exempel musselodling.

Utsläppshandel för närsalter i jordbruket

Förutom de handelssystem avseende luftföror-
eningar som utvecklats i USA, i Kyotoprotokollet 
och i ett EG-direktiv som nu är implementerat i 
Sverige finns det också i USA en hel del försök 
och pilotprojekt med utsläppshandel avseende 
närsalter i jordbruk. Det amerikanska natur-
vårdsverket har tagit fram en strategi för att 
ta fram den här typen av instrument. I Sverige 
finns det några få studier om utsläppshandel av 
kväve.3

Noter
1.   Lena Gipperth är universitetslektor i miljörätt vid juri-

diska institutionen i Göteborg och har bland annat arbetat 
inom det MISTRA-finansierade forskningsprogrammet 
SUCOZOMA (Sustainable Coastal Zone Management). 
Hon arbetar nu med ett nytt projekt Dialog om framtida 
vattenförvaltning, också finansierat av MISTRA, där syftet 
är att genom en aktivt processinriktad dialog mellan forskare 
och praktiker tydliggöra kunskapsläget avseende integrerad 
vattenförvaltning.

2.   Genevadsåstudien. Ett aktörsspel om genomförande av 
miljökvalitetsnormer för kväve i ett avrinningsområde, 
Red. Wittgren, H B, Westerlund, S, och Castensson, R, 
VASTRA Report 1, Tema Vatten, Linköpings Universitet 
2000. 

3.   Collentine,D. Policies and tools for catchment management 
of water resources: Field management, tradable permits and 
stakeholder participation. Doctoral thesis. Swedish Uni-
versity of Agricultural Sciences. Uppsala 2003.
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Inledning

Lysekils kommun är beläget på västkusten 
cirka 10 mil norr om Göteborg och har 14 800 
invånare.

I kommunen finns tre reningsverk. Två min-
dre verk; ett på Skaftö och ett i Loddebo, bägge 
verkens kapacitet är under 10 000 personekviva-
lenter (pe). Vårt nya tillstånd gäller vårt största 
verk, Långeviksverket, som ligger i Lysekil och 
är dimensionerat för 74 000 pe.

I Lysekil med omnejd är 8 500 personer 
anslutna till Långeviksverket, men verkets 
belastning är som årsmedelvärde belastat med 
17 000 pe och som maxdygn 38 000 pe.

Verket är hårt belastat av turism och industri, 
framför allt fiskindustri och därmed en ojämn 
belastning.

Reningsverket byggdes i mitten på 1970-talet 
då Lysekil expanderade kraftigt, tung industri 
etablerades i kommunen, bland annat anlades 
Scanraff och man hade stora visioner om hur 
Lysekil skulle växa.

I början på 1990-talet kom nya krav på 
avloppsvattenrening bland annat kom krav på 
kväverening i reningsverk som var större än 
10 000 pe.

Varför ingen utbyggnad har skett för kväve-
rening i Långeviks avloppsreningsverk hittills är 

Blåmusslor som filter för näringsämnen 
i havet runt Lysekil

 , -,  

Bild 1. Placeringen av de tre 
kommunala reningsverken i 
Lysekils kommun. 
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en lång historia varför vi lämnar den frågan till 
ett annat tillfälle.

Men i september 2002 lämnade Lysekils 
kommun in tillståndsansökan om fortsatt till-
stånd till utsläpp av renat avloppsvatten men 
med kväverening för Långeviksverket.

Och i september 2003, på initiativ av fors-
kare på Kristinebergs Marina Forskningsstation 
kompletterades ansökan med ett alternativ till 
konventionell kväverening, kompensationsod-
lingar med blåmusslor.

Kompensationsodling 

Vad innebär en kompensationsodling med blå-
musslor för kväveupptag ur havet i Lysekil? För 
att motsvara utsläppen från Långeviksverket 
krävs det att 3 500 ton blåmusslor per år skör-
das. Denna mängd motsvarar 39 ton kväve per 
år.    Dessutom tar vi samtidigt upp 2,7 ton fosfor 
och 112 ton kol.

Fördelar

Vad skulle Lysekil kommuns VA-abonnenter 
vinna på detta? För att bygga om reningsverket i 
Långevik till ett kväverenande verk krävs omfat-

tande ombyggnader i och kring verket. Eftersom 
verket i huvudsak är insprängt i berget finns det 
ingen outnyttjad plats där nya volymer och 
utrustning kan placeras därför måste befintliga 
volymer användas med stora ombyggnader som 
följd.

En sådan ombyggnad skulle kosta i storleks-
ordningen 10–15 miljoner kronor. Den årliga 
kapitalkostnaden blir då 0,9–1,3 miljoner kro-
nor. Till detta kommer  årliga driftkostnader. Se 
vidare tabell 1.

Motsvarande kalkyl med musselalternativet 
som kväverening ser ut så här. En renovering 
och uppgradering av verket måste göras på grund 
av den dåliga kondition som verket befinner sig 
i. En sådan renovering kostar cirka 4 miljoner 
kronor.

Den årliga kapitalkostnaden blir då 350 000 
kronor. Till detta kommer en årlig kvotavgift 
till den som ska odla skörda och distribuera 
musslorna på cirka 1 miljon kronor, enligt vad 
vi vet idag.

Tillsammans blir detta 1,35 miljoner kronor 
vilket är ungefär 1 miljon kronor billigare än en 
konventionell kväverening.

Kväverening i verket  Kompensationsodling med musslor

Kapitalkostnad 0,9–1,3 milj. kr Kapitalkostnad 350 000 kr 
Kolkälla 230 000 kr Kvotavgift ca 1 milj. kr
Alkalie  30 000 kr
Energikostnader 650 000 kr
Arbetsinsats 200 000 kr
Analyskostnader 30 000 kr

Årlig ökad kostnad  2–2,4 milj. kr Årlig ökad kostnad  1,35 milj. kr

Tabell 1. Jämförelse mellan kvävereningsalternativ (i verket resp. med musslor) för Långeviks reningsverk i Lysekil. 
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Valet av reningsteknik

Aspekter att ta hänsyn till i valet av renings-
teknik:
•   Lysekils kommun har inga ambitioner eller 

möjligheter att själv odla musslor men har 
verksamhetsansvaret för VA, därmed är det 
vi som i slutändan ansvarar för att kraven i 
tillståndet efterlevs.

•   Länsstyrelsen kan återkalla beslut.
•   Politiska beslut ska tas i Lysekil, vilka kan 

överklagas.
•   Finns det företag i dag på marknaden som 

klarar av att hantera och hitta avsättning 
för 3 500 ton musslor? Risken finns att vi 
försätter oss i en situation där vi står med 
ett musselberg och en konkursmässig mus-
selodlare.

•   Så som det ser ut idag är det klart ekonomiskt 
fördelaktigt med musselodling.

•   Belastningen till Långeviksverket varierar 
med arbetsdagar och helger. Den största 
belastningen kommer från fiskindustrin där 
det pågår aktivitet måndag till fredag mel-
lan klockan sju på förmiddagen och klockan 
fyra på eftermiddagen. Reducering av kvävet 
i ett reningsverk står i relation till mängden 
nitrifierande bakterier som omvandlar am-
monium till nitrat, eftersom generationstiden 
för nitrifierande bakterier kan vara upp till 
flera dygn kan det blir svårt att reducera kväve 
ur avloppsvatten när halten kväve i avlopps-
vattnet varierar så mycket som det gör till 
Långeviksverket.

•   Att rena kväve i ett reningsverk är en mycket 
energikrävande process och driftmässigt svår 
att styra.

•   Att ta bort kväve ur avloppsvatten kräver 

utrymme eller volymer, eftersom renings-
verket är insprängt i berget finns idag inga 
outnyttjade sådana.

•   Vad händer med komposthögarna under 
en musselodling, behöver dom tas bort och 
vilken påverkan har dom på miljön i havet?

•   Allmänhetens negativa syn på musselodlingar 
lever kvar hos många sedan 1980-talet då blåa 
och gröna tunnor slängdes ut i en vik till syn-
es helt oplanerat, många av dessa odlingar 
lämnades åt sitt öde när lönsamheten inte 
blev den man tänkt sig.

•   Musslorna man sålde var ibland oätbara på 
grund av för höga gifthalter, förtroendet för 
musselodlarna försvann.

•   Musselodlingar har varit fula, men en väl-
ordnad odling kan faktiskt vara estetiskt 
tilltalande.

•   Med forskning på musselodlingar tillsam-
mans med modern analysteknik har nya od-
lingstekniker tagits fram som kan garantera 
en trygg humankonsumtion.

•   Det gäller för branschen att marknadsföra 
sina odlingar och produkter som en bransch 
i tiden och bli av med sitt dåliga rykte.

•   En kompensationsodling med musslor 
har vissa positiva bieffekter, det kan bland 
annat medföra vinster för miljön, stora 
energibesparingar, nya arbetstillfällen, en ny 
exportvara osv.
I Lysekil har vi försökt att summera för- och 

nackdelar och kommit fram till att vi ska pröva 
och se om det finns en väg fram till en funge-
rande kompensationsodling med musslor.

Vi har gått ut med förfrågningar på mussel-
odling som motsvarar våra krav och väntar nu 
på svar från odlare.
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Inledning

Jag kommer här att redogöra för bakgrunden och 
skälen till att Länsstyrelsen Västra Götalands län 
medgav Lysekils kommun tillstånd enligt miljö-
balken att under en prövoperiod på drygt sex år 
få testa odling av musslor istället för att införa 
kvävereduktion i avloppsreningsverket. Jag går 
även in på vilka villkor och krav på utredningar 
som medgivandet är förenat med.

Odling av musslor istället för kvävereduktion 
i avloppsverk?

 , ,    

Figur 1. Förfarandet vid en 
tillståndsprövning enligt 
miljöbalken.

Tillståndsprövning av avloppsanläggningar

Avloppsanläggningar för rening av avloppsvatten 
från tätort med 2 000 personekvivalenter, pe, el-
ler mer är tillståndspliktiga enligt bilagan till för-
ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsos-
kydd. Prövningsmyndighet är miljöprövningsde-
legationen vid berörd länsstyrelse. Förfarandet 
inför och vid en sådan tillståndsprövning enligt 
miljöbalken framgår av figur 1. Länsstyrelsen 
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– en handläggare vid miljöskyddsenheten – tar 
fram ett förslag till beslut som sökanden och re-
missinstanser har en möjlighet att bemöta innan 
miljöprövningsdelegationen meddelar beslut.

Avloppsdirektivet och Lysekils avlopps-
anläggning

EGs avloppsdirektiv, Rådets direktiv 91/271/
EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyg-
gelse, anger bland annat att avloppsreningsverk 
på mer än 10 000 pe och med utsläpp till känsliga 
områden för kväve senast år 1999 ska ha infört 
kvävereduktion.

Avloppsanläggningen Långevik för Lysekils 
tätort omfattas av kraven på kvävereduktion en-
ligt avloppsdirektivet. Den nuvarande anslutna 
permanenta folkmängden uppgår till cirka 8 500 
personer. Lysekil är även sommartid en populär 
turistort. Därutöver tillkommer processav-

loppsvatten från fiskberedningsindustrier vars 
utsläpp utgör en betydande andel av belastningen 
på avloppsreningsverket. Idag kan belastningen 
uppgå till cirka 38 000 pe sommartid och cirka 
17 000 pe som årsgenomsnitt.

Ansökan för Lysekils avloppsanläggning

Lysekils ansökan om tillstånd enligt miljöbal-
ken avseende 45 000 pe var under prövning när 
kommunen i slutet av år 2003 kompletterade 
ansökan med nya yrkanden. Istället för biolo-
gisk kväverening i avloppsreningsverket yrkade 
kommunen att få investera i musselodling som 
garanterar att kväve motsvarande den mängd 
som tillförs vattenmassan via utsläppet från re-
ningsverket bortförs med skörden av musslorna. 
Musslorna ska därefter användas till humankon-
sumtion, gödseltillverkning eller hönsfoder. De 
skuggade områdena i kartan ovan (figur 2) 

Figur 2. Förslag på lämpliga områden för musselodlingar i Lysekilsområdet.

Odling för skörd av 
5 200 ton musslor/år

3 500 ton motsvarar 
39 ton kväve
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anger förslag på lämpliga områden för mus-
selodlingar i Lysekilsområdet, cirka 35 hektar 
stort. Odlingarna kommer att placeras cirka 1–5 
km från utsläppspunkten längs med ytvattnets 
huvudsakliga strömriktning.

I ansökan angavs att cirka 3 500 ton musslor 
kommer att skördas per år.  3 333 ton blåmusslor 
innebär ett borttag av 39 ton kväve, det vill säga 
den mängd kväve som Lysekils avloppsverk släp-
per ut idag. Därutöver reduceras 2,67 ton fosfor 
och 112 ton kol. Valda områden har en kapacitet 
på 5 200 ton per år i det fall några placeringar 
visar sig vara olämpliga ur någon synpunkt.

Tveksamheter

Vi, Länsstyrelsen, ställde oss frågan om mussel-
odling för kväveborttag istället för rening i av-
loppsverket var förenligt med avloppsdirektivet. 
Det finns även andra tveksamheter såsom:
•   Utsläpp bör renas vid källan.
•   Musselodling mer lämplig för diffusa utsläpp.
•   Risk för dålig tillväxt.
•   Resultat först i efterhand.
•   Kan all fångst nyttiggöras?
•   Tillräcklig odlingskapacitet motsvarande 

45 000 pe?
•   Rådighet över vatten.
•   Lokal miljöpåverkan.
•   Uppfylls kriterier om god ekologisk status?
•   Gynnas vissa alger framför andra?
•   Intressekonflikter med friluftsliv m.m.
•   Ansvarsfrågan.

Vår inställning är att utsläpp generellt bör 
renas vid källan. Vid ett avloppsreningsverk 
finns metoder för att ta bort kväve vilket saknas 
för de flesta andra anläggningar, till exempel 
fiskberedningsindustri som oftast har en ojämn 
produktion. Utvecklingen bör heller inte enligt 
Länsstyrelsens bedömning leda till att hela havet 
blir en reningsanläggning. Generellt sett är mus-

selodlingar i första hand lämpliga för att ta hand 
om diffusa utsläpp av närsalter från marker och 
vattendrag.

Varför musslor istället för direktrening?

•   Bra utsläppspunkt och recipient
•   Samma syfte som avloppsdirektivet
•   Ett större N-borttag + P-borttag, det vill säga 

närmare miljömålet ”Ingen övergödning”
•   Mindre kemi – ingen tillsats av kolkälla
•   Lägsta kostnad
•   Oklarheter kan besvaras efter en prövotid
•   Intresse av mer erfarenheter

Alternativet med musselodling innebär även 
en upprustning av den biologiska processen i 
avloppsreningsverket så att kvävet i form av 
ammonium kommer att nitrifieras. Detta inne-
bär att det inte är någon större skillnad mellan 
de två alternativen avseende i vilken form som 
kvävet föreligger i utsläppspunkten. Skillnaden 
är mängden kväve som går ut. Utloppsledningen 
på 874 meter mynnar på 24 meters djup under 
språngskiktet i Saltö ord i ett vattenområde 
med vanligtvis god vattenomsättning. Recipien-
ten utgör ett öppet område mot havet med stor 
påverkan av närsalttillförsel från havet. Utsläppet 
av kväve från kommunens avloppsreningsverk 
utgör i detta sammanhang en liten del av den to-
tala tillförseln av kväve. Utsläppspunkten är så väl 
placerad att primärproduktion endast i begrän-
sad omfattning når ytvattnet. Recipienten med 
dess goda vattenomsättning medför att området 
kan anses lämpligt för odling av musslor.

Om alternativet med musselodlingar upp-
fyller syftet med avloppsvattendirektivet och 
metoden kan anses likvärdig med den i direktivet 
och Naturvårdsverkets föreskrifter föreskrivna 
och det inte finns andra hinder anser Läns-
styrelsen att det kan vara möjligt att godta en 
sådan lösning. Länsstyrelsen anser att den test 
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(full analog kompatibilitet, FAK) som Staffan 
Westerlund utarbetat, se citat nedan, utgör ett 
bra hjälpmedel vid prövningen.

”Följande fem FAK-kriterier måste vara upp-
fyllda i varje enskilt fall:

Nr 1: Minst samma uttag av totalfosfor och 
totalkväve från samma vattenområde som det, 
som skulle ha minskats beträffande totalfosfor och 
totalkväve genom en rörledningslösning som går 
längre än direktivets andra steg.

Nr 2: Ingen betydande primärproduktion på 
grund av direktutsläppet efter en tvåstegsrening 
plus blåmusselalternativet jämfört med primärpro-
duktionen efter en rörledningslösning som går längre 
än tvåstegsreningen enligt avloppsdirektivet.

Nr 3: Ingen annan betydande påverkan på 
miljökvalitet på grund av skillnaden mellan två-
stegsrening plus blåmusselalternativet jämfört med 
primärproduktionen efter en rörledningslösning som 
går längre än tvåstegsreningen enligt avloppsdi-
rektivet.

Nr 4: Ingen konflikt med vattenramdirektivet 
vad gäller miljökvalitet, eller med annan EU-lag, 
om blåmusselalternativet väljs istället för en rör-
ledningslösning som går längre än tvåstegsreningen 
enligt avloppsdirektivet.

Nr 5: Ingen negativ uppbindning vad gäller 
möjligheterna för framtida ekologisk förbättring 
av vattenområdet om blåmusselalternativet väljs 
istället för en rörledningslösning som går längre än 
tvåstegsreningen enligt avloppsdirektivet.”...”

Med tanke på utsläppspunktens läge, för-
hållandena i aktuellt vattenområde och god 
möjlighet att odla musslor i utsläppspunktens 
närhet anser Länsstyrelsen att odling av blå-
musslor i detta fall är ett mycket intressant al-
ternativ. Vissa tveksamheter finns bland annat 
om tillräcklig odlingskapacitet finns som säker-
ställer ett kväveborttag motsvarande 45 000 pe 
och att metoden inte står i konflikt med andra 

intressen såsom fiske, rekreation och båttrafik. 
Det är också viktigt att musslorna nyttiggörs. 
Verksamhetsutövaren måste ha rådighet över 
vattenområdena. Länsstyrelsen finner vid en 
sammantagen bedömning att tveksamheterna 
inte är av sådan art att de utgör hinder att medge 
försök med musselodlingar under en prövotid då 
frågor där det kan föreligga viss osäkerhet kan 
utredas närmare.

Länsstyrelsen anser det av stort intresse att 
en anläggning av denna typ kommer till stånd 
och att mer erfarenheter kan skaffas så att 
musselodling kanske kan bli ett alternativ till 
konventionell kväverening eller som upptag av 
kväve från diffusa utsläpp.

Övriga frågor kopplade till musselodlingar

Länsstyrelsen förutsätter att ett bindande avtal 
kommer att upprättas mellan kommunen och 
musselodlaren där kraven enligt detta tillstånd 
får fullt genomslag.

För det fall musselodlingarna placeras inom 
strandskyddat område krävs strandskydds-
dispens enligt 7 kap. 18§ miljöbalken. För att 
driva musselodlingarna krävs tillstånd av läns-
styrelsen enligt förordningen (1994:1716) om 
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Även 
Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2001:3) om 
odling, utplantering och flyttning av fisk ska 
tillämpas.

För att få anlägga musselodlingarna krävs 
även att verksamhetsutövaren har rådighet över 
vattenområdena. Enligt lagen (1950:595) om 
gräns mot allmänt vattenområde finns i havet 
allmänt och enskilt vatten. Om det är fråga om 
enskilt vatten krävs fastighetsägarens tillstånd att 
få anlägga musselodlingarna. I annat fall är det 
Kammarkollegiet som bevakar statens rätt och 
allmänna intressen bland annat i vattenrättsliga 
frågor, se 1§ andra stycket förordningen (1994:
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634) med instruktion för Kammarkollegiet.
För nybyggnad av eventuella anläggningar 

och byggnader för utrustning eller omhänder-
tagande av skördade musslor m.m. kan bygglov 
krävas enligt plan- och bygglagen (1987:10).

Tillstånd enligt miljöbalken för Lysekil den 
2 juni 2004

Länsstyrelsen anser att de utredningsvillkor och 
provisoriska föreskrifter som anges i meddelat 
beslut bedöms vara tillräckliga försiktighetsmått 
för att förebygga, hindra eller motverka att 
musselodlingarna såsom metod för kväveborttag 
inte medför skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön.

Tillståndet omfattar
–  ledningsnät och reningsverk med slutliga 

villkor – avloppsdirektivets kvävekrav gäller 
parallellt,

–  odling av blåmusslor som alternativ till tra-
ditionell kvävereduktion i avloppsverk där 
avgörandet av följande frågor är uppskjutna: 
Slutliga villkor för kväve, metod för kväve-
borttag, övrigt om odling och skörd. Om 
odling av musslor efter genomförd prövotid 
inte visar sig vara ett godtagbart alternativ 
upphör tillståndet i denna del att gälla.

Under prövotiden gäller provisoriska villkor
–  Den 1 februari 2005 ska ett program för kon-

troll och uppföljning av musselodlingarnas 
funktion och effekter i miljön finnas.
• Odlingsenheternas placering och när-

område.
• Kontroll av musslornas tillväxt.
• Kontroll av musslornas innehåll av kväve, 

fosfor och kol samt andra ämnen.
• Undersökningar i yt- och bottenvatten 

samt sediment.

–  Bästa möjliga nitrifikation i biobäddar.
–  Odlingar ska anläggas inom angivet vatten-

område om inte tillsynsmyndigheten medger 
annat.

–  Odlingsenheter ska placeras och utformas så 
att intressekonflikter undviks.

–  Från och med år 2007 ska kväveborttaget i 
årlig skörd vara minst lika stort som kväve-
mängden ut från reningsverket.

–  Åtgärder ska vidtas vid syrebrist i botten-
vattnet under musselodlingen.

–  Vid skörd ska allt biologiskt material tas 
tillvara.

–  Åtgärder ska vidtas vid begränsad tillväxt.
–  Utrustning ska tas bort när odlingsenheter 

tas ur drift.
–  Nyttiggörande av musslor.

Utredningar under prövotiden
Redovisning den 1 febr. 2005

–  Åtgärder vid begränsad skörd av musslor.

Redovisning den 31 dec. 2010

–  Optimal drift med avseende på driftsäkerhet 
och hälso- och miljönytta.

–  Undersökningar som tydliggör odlingarnas 
recipientpåverkan med avseende på
• planktonsammansättning,
• vattenkvalitet,
• bottenfauna samt
• god ekologisk status

–  Intressekonflikter
–  Mikrobiologisk riskanalys och potentiella 

hälsoeffekter.
–  Omhänderta spill och nedfall av musslor.
–  Möjligheter till nitrifikation i reningsverket.
–  70 procent kväveborttag vid tillståndsgiven 

belastning 45 000 pe.
Miljöprövningsdelegationen har delegerat åt 
tillsynsmyndigheten att
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–  meddela ytterligare krav på åtgärder vid be-
gränsad skörd av blåmusslor,

–  medge annat vattenområde för mussel-
odlingarna,

–  medge en senare tidpunkt för kommunen att 
komma in med utredningar.

Den del av tillståndet som gäller kväveborttag 
i form av musselodling ska tas i anspråk senast 
den 1 januari 2007 då tillståndet i denna del 
annars förfaller.

Länsstyrelsen önskar projektet lycka till!
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Äganderätten till mark och vatten utmed Sve-
riges västkust tillsammans med en splittrad fastig-
hetsindelning och fiskerätt i vattenområdena 
hindrar idag kommunerna att nyttja lämpliga 
vattenområden för storskalig vattenrenande 
musselodling. Möjligheterna att utveckla mussel-
odlingsnäringen och därmed nya arbetsplatser 
utmed kusten hindras också. Men med vilja till 
helhetssyn och förutseende kan kommunerna 
med hjälp av sina översiktsplaner och detaljpla-
ner skaffa sig rådighet över lämpliga vattenom-
råden för musselodling på samma sätt som man 
planerar för markanvändning i samhällsutbygg-
naden i övrigt. Processen tar tid men säkerställer 
i demokratiska former medborgarnas deltagande 
och fastighetsägarnas anspråk på kompensation 
för förlorad nyttjanderätt.

Inledning

De svenska miljökvalitetsmålen ”Ingen över-
gödning” och ”Hav i balans samt levande kust 
och skärgård” ställer krav på att kustvattnet ska 
ha ”god ekologisk status” enligt definitionen 
i EGs ramdirektiv för vatten (2000/60/EG). 
Olika åtgärder måste genomföras för att målen 
ska nås. En del åtgärder förutsätter att mark- 
och vattenområden kan tas i anspråk fysiskt för 
att åtgärden ska kunna genomföras. En sådan 
åtgärd är musselodling som syftar till att minska 
närsaltbelastningen i kustvattnet.

För att kunna odla musslor i kustvattnet 
måste odlaren, dels ha tillstånd/lov för verksam-
heten och dess olika anläggningar, ofta genom 
flera myndigheters tillämpning av olika lagar och 

bestämmelser, dels ha tillträde till områden
•   i vatten för själva odlingen och hamn med 

kaj för båtar, pråmar och andra flytande ar-
betsredskap,

•   på marken i land för kaj, hamnplan, mate-
rialupplag, lokaler för musslornas rensning, 
rengöring och beredning, laboratorium, 
reningsverk och andra anläggningar för 
teknisk service, verkstad, lager och kontor, 
garage för arbetsredskap/fordon, parkering 
för personal/gäster och väganslutning till 
allmänt vägnät.
Den rätt till mark och vatten som krävs för 

odlingsverksamheten kan erhållas genom köp 
av lämpliga fastigheter och/eller genom nytt-
janderätt i de fall odlingsverksamhetens ägare 
inte själv äger fastigheterna.

Att få tillträde till odlingsområden i vattnet 
stöter dock på hinder, bland annat följande:
•   Många vattenområden är inte fullständigt 

fastighetsbildade.
•   Många vattenområden och fisket i dem är 

samfällt ägda ofta med ett stort antal delägare 
som inte alltid är kända.

•   Det svårt att få tillstånd från alla delägare.
•   Ägare vill driva egna musselodlingar i sina 

vatten.
•   Ägare vill inte ha musselodlingar i sina vatten 

av olika skäl, funktionella och estetiska.

Vem råder över vattnet?

Vattnets indelning
Vatten inom Sveriges sjöterritorium är indelat 
i allmänt vatten och enskilt vatten. Gränsen 

Bereden plats för musselodling genom planering!

 ,  /,  
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Bild 1. I Lysekils kommun redovisar Nordic Shell Production AB ett antal vattenområden (röd skraffering) som lämp-
liga för musselodling. Strandskydd råder i områdena. Genom årlig skörd i områdena ska lika mycket kväve tas upp ur 
kustvattnet som Långeviks avloppsreningsverk släpper ut. Några områden ligger på fastigheter som ägs av kommunen 
övriga på privatägda. Förhandlingar om nyttjanderättsavtal pågår med privata fastighetsägare. Dispens från strand-
skyddet har ännu inte erhållits för samtliga områden. Områdena omfattas inte av detaljplan eller det senaste förslaget 
till översiktsplan för Lysekil. Utgången av förhandlingar och dispensprövning är oviss. (Bild: Harald Sterner, kartunderlag 
från Nordic Shell Production AB)
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mellan allmänt vatten och enskilt vatten anges i 
Lagen om gräns mot allmänt vattenområde. En-
skilt vatten är indelat i fastigheter.1 Fastigheterna 
omfattar såväl vattnet som marken under, det vill 
säga bottnen.2

Reglerna för fastigheternas gränser i havet 
har anpassats till kusternas form och hävdade 
användning och utgår från att strandlinjer och 
djup beräknas utifrån havets normala medel-
vattenstånd. För Sveriges västkust3 gäller, att till 

fastigheterna hänförs i havet:
•   Regel 1. Allt vatten inom 300 m från fast-

landet eller från ö av minst 100 m längd samt 
allt vatten innanför 3 m djupkurvan där denna 
går längre ut från stranden än 300 m.

•   Regel 2. Allt vatten som har förbindelse med 
öppna havet via sund smalare än 600 m utom 
för kusten från och med Gullmarsorden i 
norr till och med Hakeorden i söder för 
vilken regel 1 gäller.

Bild 2. Vatten inom Sveriges sjöterritorium är indelat i allmänt vatten och enskilt vatten. Streckad orange linje visar 
gränsen mellan dessa vatten och heldragen blå linje nivåkurvan för vattendjupet 3 m. Vid Sveriges västkust omfattar 
enskilt vatten enligt Regel 1. Allt vatten inom 300 m från fastlajndet eller från ö av minst 100 m längd samt allt vatten 
innanför 3 m djupkurvan där denna går längre ut från stranden än 300 m, och enligt Regel 2. Allt vatten som har för-
bindelse med öppna havet via sund smalare än 600 m utom för kusten från och med Gullmarsorden i norr till och med 
Hakeorden i söder för vilken regel 1 gäller. (Bild: Harald Sterner)

1

Harald Sterner, 2004-10-27
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I de vattenområden som är smalare än 600 m 
eller för vilka Regel 2 gäller tillämpas vid fast-
ighetsbildning mittlinjeprincipen som genom 
geometriska beräkningar söker mittpunkterna 
för avstånden mellan motstående strandlinjer.

Rätten till allmänt vatten
Staten råder över allmänt vatten och förvaltar 
det genom Kammarkollegiet.4 Rätten att ut-
nyttja allmänt vatten för musselodling kräver 
alltid tillstånd från Kammarkollegiet och ett 
nyttjanderättsavtal5 mellan Kammarkollegiet 
och musselodlingsföretaget.

Rätten till mark och enskilt vatten
Fastigheterna i mark och enskilt vatten kan ägas 
av enskilda personer, juridiska personer, kom-
muner och staten. Fastigheterna med ägare finns 
redovisade i fastighetsregistret6 och fastigheterna 
på kartor. En del fastigheter ägs samfällt7 av flera 
olika fastighetsägare.

 För att få utnyttja annans mark och enskilt 
vatten för musselodlingsverksamhet krävs alltid 
tillstånd från samtliga ägare av den fastighet eller 
de fastigheter som odlingsverksamheten kommer 
att ta i anspråk. Tillståndet ges lämpligen i form 
av ett nyttjanderättsavtal mellan fastighetsägarna 

Bild 3. Enskilt vatten är indelat i fastigheter. Reglerna för fastigheternas gränser i havet utgår från att strandlinjer och 
djup beräknas utifrån havets normala medelvattenstånd. I de vattenområden som är smalare än 600 m eller som ligger 
innanför sund smalare än 600 m (Regel 2) tillämpas vid gränsbestämning mittlinjeprincipen som genom geometriska 
beräkningar söker mittpunkterna för avstånden mellan motstående strandlinjer. Reglerna medför att vattenområdena 
delas upp i fastigheter ofta med olika ägare vilket komplicerar möjligheterna att nyttja fastigheterna för musselodling. 
Fastighetsgränserna i vattenområdet är inte alltid bestämda eller redovisade på karta, se den övre röda pilen. 
(Utdrag ur ekonomiska kartan ©Lantmäteriverket Gävle 2005. Medgivande MEDGIV-2005-8933. Gäller tom 2006-09-26.)
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och odlingsföretaget.
Fastighetsgränserna i områden med enskilt 

vatten är inte alltid bestämda. Det kan bli nöd-
vändigt att lantmäterimyndigheten genomför 
en fastighetsbestämning och kompletterar 
fastighetsbildningen innan ett köpeavtal eller 
nyttjanderättsavtal kan upprättas.

Samfällt ägda fastigheter omfattar i regel 
många delägare och förvaltas inte alltid i ord-
nade former. I flera fall och särskilt i enskilt 
vatten är det inte heller klarlagt vilka som är 
delägare i fastigheten och var de bor i Sverige 
eller utomlands. För sådana samfällt ägda fast-
igheter måste ägareförhållanden och förvalt-
ningsformer utredas av lantmäterimyndigheten 
vilket beroende på förhållandena kan ta lång tid 
och medföra en relativt hög utredningskostnad. 
Kostnaden belastar i regel den som ansökt om 
utredningen, till exempel den som har för avsikt 
att använda marken och vattnet för musselod-
lingsverksamhet. Utredningen ger ingen garanti 
för att en majoritet av delägarna till slut vill ge 
sitt tillstånd till musselodlingsverksamhet på 
fastigheten.

Rättsförhållande – fast egendom
Det finns bestämmelser i Jordabalken, Fiske-
lagen och Jaktlagen om rättsförhållanden som 
rör fast egendom och som det är nödvändigt att 
berörda parter känner till vid planering av od-
lingsområden och när avtal upprättas. För fisket 
på västkusten gäller följande:

Fiske i allmänt vatten

Varje svensk medborgare och utländsk med-
borgare som är stadigvarande bosatt i Sverige 
får fiska i allmänt vatten och i havet vid sådana 
stränder, skär och holmar som den 30 juni 1986 
ägdes av staten och som då inte hörde till något 
hemman eller innehades på särskilda villkor. 

Utländsk medborgare i övrigt får fiska med 
handredskap.

Fiske i enskilt vatten

Fisket i enskilt vatten tillhör fastighetsägaren 
eller den som innehar den enskilda fiskerätten. 
Men lagen ger också varje svensk medborgare 
och utländsk medborgare som är stadigvarande 
bosatt i Sverige rätt att fiska i enskilt vatten med 
rörliga redskap. Utländsk medborgare i övrigt får 
fiska med handredskap.

Fisket efter ostron är dock förbehållet inne-
havaren av den enskilda fiskerätten 200 meter ut 
från strandlinjen vid fastlandet eller ö av minst 
100 meters längd.

Svensk eller utländsk medborgare som har 
rätt att fiska enligt bestämmelserna får inte fiska 
utan lov närmare än 100 meter från en mus-
selodling, om anläggningen har märkts ut på 
föreskrivet sätt. Bestämmelsen gäller inte den 
som äger fiskerätten i det aktuella området.

Den som vill fiska i enskilt vatten närmare 
odlingen eller i odlingen får söka lov av fiskerätts-
innehavaren och/eller odlingsföretaget beroende 
på hur fiskerätten har behandlats i köpe- eller 
nyttjanderättsavtalet. Kammarrätten råder över 
fiskerätten i allmänt vatten.

Mot bakgrund av att fisket i enskilt vatten 
utmed kusten i stor utsträckning är samfällt eller 
samägt med många delägare kan det vara svårt 
att få till stånd ett avtal som ger odlingsföretaget 
möjlighet att råda över rätten till fisket i odlingen 
och dess omedelbara närhet.

Jaktlagen8 om fastighetsägarens rätt att jaga 
vilda däggdjur och fågel gäller inom det område 
som nyttjanderättsavtalet omfattar om inte annat 
avtalats. Avtalet har betydelse för odlarens möj-
ligheter att fånga eller döda däggdjur eller fåglar, 
till exempel ejder, som livnär sig på musslorna i 
odlingen eller på annat sätt skadar odlingen.
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Vad begränsar användning av mark 
och vatten?

Skydd av områden
Tillstånd eller dispens enligt Miljöbalken kan 
krävas för en musselodlingsanläggning om den 
tar i anspråk mark och vatten som har skydd 
enligt 7 kapitlet Skydd av områden. Det kan 
gälla flera av de förordnandeområden som tas 
upp i kapitlet. De mest omfattande är strand-
skydd som gäller hela kusten, naturreservat och 
Natura 2000 områden, fredningsområden och 
tillträdesskydd.

Strandskydd
Enligt reglerna för Strandskyddsområde, 
13–18§§, råder strandskydd vid havet för att 
trygga förutsättningarna för allmänhetens fri-
luftsliv (genom allemansrätten) och att bevara 
goda livsvillkor på land och i vatten för djur och 
växtlivet.

Strandskyddsområdet omfattar land och vat-
ten intill 100 m från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd (det vill säga på land 100 m 
och i vattnet 100 m). Länsstyrelsen får både 
reducera och utvidga strandskyddsområdet. 

Bild 4. Strandskyddsområdet omfattar generellt land och vatten intill 100 m från strandlinjen vid normalt medelvatten-
stånd. Länsstyrelsen får både reducera och utvidga strandskyddsområdet. Utvidgningen får omfatta områden intill högst 
300 m från strandlinjen och gäller både land och vatten, se heldragen orange gränslinje. (Bild: Harald Sterner)
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Bild 5. Utmed kusten i Västra 
Götalands län når strand-
skyddsområdet i vattnet, 
med få undantag, ut till 
300 m vilket betyder att 
det omfattar stora delar av 
det enskilda vattnet. I länet 
är strandskyddsområdet 
därtill gränsbestämt i detalj 
och redovisat på karta i ska-
lan 1:10 000. För kommuner 
som Tjörn med många små 
öar i skärgården betyder det 
att stora sammanhängande 
vattenområden är skyd-
dade. (Bild: Bengt Frizell
och Harald Sterner)

Utvidgningen får omfatta områden intill högst 
300 m från strandlinjen och gäller både land och 
vatten. Utmed kusten i Västra Götalands län når 
strandskyddsområdet i vattnet, med få undantag, 
ut till 300 m vilket betyder att det omfattar större 
delen av det enskilda vattnet. I Västra Götalands 
län är strandskyddsområdet därtill gränsbestämt 
i detalj och redovisat på karta i skalan 1:10 000. 
Strandskyddets omfattning ska också framgå 
av kommunernas översiktsplaner, områdesbe-
stämmelser och detaljplaner.

Inom strandskyddsområdet får bland annat 
nya byggnader inte uppföras, anläggningar eller 
anordningar inte utföras
•   som hindrar eller avhåller allmänheten från 

att vistas i ett område där den annars skulle 
ha fått färdas fritt eller

•   som väsentligen försämrar livsvillkoren för 
djur- eller växtarter.
Bestämmelserna gäller inte jordbrukets, fis-

kets eller skogsbrukets behov med undantag för 
bostäder. Musselodlingsverksamhet definieras 
inte som fiskenäring vilket medför att en mus-
selodlingsverksamhet måste ha dispens från 
bestämmelserna för områdena såväl på land 
som i vattnet.

Dispensprövning
Länsstyrelsen får ge dispens f rån bestäm-
melserna om det finns särskilda skäl och om det 
är förenligt med bestämmelsernas syfte.9 Läns-
styrelsen får också delegera rätten att ge dispens 
till en kommun.10

Vid dispensprövningen ska allmänhetens rätt 
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till friluftsliv, bad, båtliv, fiske m.m. och värdet 
av djurs och växters goda livsvillkor avvägas mot 
det enskilda intresset att odla musslor för kon-
sumtion eller det allmänna intresset av att odla 
musslor som en åtgärd för att ta upp kväve ur 
vattnet och därigenom skapa en god ekologisk 
status i vattenområdet enligt Ramdirektivet för 
vatten.11 Hänsyn ska även tas till andra allmänna 
och enskilda intressen.

Hushållningsbestämmelserna enligt miljöbal-
ken 3 och 4 kap. som handlar om riksintressen 
ska tillämpas vid prövningen.12

Prövande myndighet ska också se till
•   att sådana planer enligt Plan- och bygglagen 

och sådant planeringsunderlag som behövs 
för att belysa frågor om hushållning med 
mark och vatten och

•   att sådana beslutade åtgärdsprogram och 
förvaltningsplaner som avses i 5 kap. Miljö-
balken och som har betydelse för prövningen 
finns tillgängliga i ärendet.
För att kunna bedöma effekterna på miljön, 

växt- och djurlivet av en odlingsverksamhet får 
den myndighet som fattar beslut om dispens 
bestämma att en ansökan om dispens ska inne-
hålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 
kap. Miljöbalken.13

Skydd av musselvatten
Vatten lämpliga för musselodling ska skyddas 
enligt direktiv 79/923/EEG om skaldjursvatten. 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har utsett 
de musselvatten i länet som ska skyddas enligt 
förordningen 2001:554 om miljökvalitetsnormer 
för musselvatten. De skrafferade områdena på 
kartan, bild 6, visar omfattningen av mussel-
vatten i havet och ordsystemet runt Orust. 
Övriga områden ligger i Tanums och Ström-
stads kommuner.

Musselodlingens teknik och ytanspråk

Den teknik som används idag för odling i Bo-
huskustens vatten bygger i princip på att ett 
antal linor förankras i botten med ankare i båda 

Bild 6. Vatten lämpliga för mussel-
odling ska skyddas enligt direktiv 

79/923/EEG om skaldjursvatten. 
Länsstyrelsen Västra Götalands 
län har utsett de musselvatten i 

länet som ska skyddas enligt för-
ordningen 2001:554 om miljökvali-

tetsnormer för musselvatten. De 
skrafferade områdena på kartan 

visar omfattningen av mussel-
vatten i havet och ordsystemet 

runt Orust. Övriga områden ligger 
i Tanums och Strömstads kom-

muner. (Bild från karta i 
länsstyrelsens beslut.)
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Bild 7. Odlingens konstruktionsprincip bygger på att ett antal linor förankras i bot-
ten med ankare i båda ändar och hålls upp i vattenytan av bojar. På linorna fästs 
kontinuerliga band som hänger ner cirka 6 m i vattnet. Bilden visar plan och sektion 
av en odlingsenhet med produktionszon och skyddszon för ett vattendjup på cirka 
10 m. En odlingsenhet tar i anspråk ett vattenområde på cirka 3 500 kvadratmeter. 
Enheterna kan läggas bredvid varandra till större sammanhängande anläggningar. 
Konstruktionen av en enhet kan variera mellan de olika odlingsföretagen. Enheterna 
läggs ut och förses med band, se bilden i hörnet, och skördas med specialutrustade 
båtar. (Bild: Harald Sterner (principkonstruktion) resp. Scanord AB (foto))

ändar och hålls upp i vattenytan av flytelement. 
På linorna fästs band som hänger ner i vattnet. 
Mussellarverna sätter sig fast på banden och ut-
vecklas där tills de skördas som vuxna musslor. 
Bild 7 visar principen för en odlingsenhet med 
produktionszon och skyddszon för ett vattendjup 
på cirka 10 meter. En odlingsenhet tar i anspråk 
ett vattenområde på cirka 3 500 kvadratmeter. 
Enheterna kan läggas bredvid varandra till större 
sammanhängande anläggningar. Konstruktionen 
av en enhet kan variera mellan de olika odlings-
företagen. Enheterna läggs ut och skördas med 
specialutrustade båtar.

Hur skaffa sig rätten att utnyttja enskilt 
vatten mot ägarnas vilja?

Förutsättningar
Förutsätt att odlaren fått tillstånd att odla musslor 
som en åtgärd för att förbättra vattnets ekologiska 
status i havsområdet. Därmed har avvägningen 
mellan allmänhetens rätt till fiske och friluftsliv 
och det allmänna intresset av vattenvård avgjorts 
i översiktsplaneringen. Dispens från bland annat 
strandskydd har också prövats.

Om inte odlaren själv äger mark- och vatten-
områdena i det kustavsnitt som odlingarna ska 
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skyddszon produktionszonPLAN
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ligga, för att ge den bästa effekten på vatten-
områdets närsaltrening, har odlaren följande 
handlingsalternativ och kombinationer av dessa 
beroende på om odlingsområdet ligger enbart i 
allmänt eller enskilt vatten eller i båda:
•   skaffa sig nyttjanderätt till området i allmänt 

vatten och på land
•   skaffa sig nyttjanderätt till området i enskilt 

vatten och på land
•   förvärva de fastigheter eller delar av de fastig-

heter som krävs för att nyttja området i enskilt 
vatten och på land
Kammarkollegiet företräder statens intressen 

och torde i detta sammanhang inte motsätta att 
allmänt vatten tas i anspråk för att tillgodose det 
allmänna intresset att uppnå målet för vattnets 
ekologiska status.

Om de berörda fastighetsägarna går med på 
nyttjanderätt och/eller förvärv tillhandahåller lag-
systemet lämpliga avtals- och förvärvsformer.

Om fastighetsägarna motsätter sig odlings-
verksamheten uppstår en situation där odlaren 
inte kan förverkliga sitt odlingstillstånd och där 
samhället hindras att vidta åtgärder för att nå 
miljömålet. Frågan är om det finns några möj-
ligheter att trots fastighetsägarnas motstånd 
få tillträde till ett lämpligt odlingsområde i 
vattnet. Odlingsverksamheten förutsätter, som 
redovisats ovan, också anläggningar och bygg-
nader vid strand och på land. För dessa krävs 
normalt detaljplan och bygglov enligt Plan- och 
bygglagen. På motsvarande sätt kan Plan- och 
bygglagen utnyttjas för att få tillträde till ett 
odlingsområde i vattnet.

Lokalisera odlingsområden i översiktsplanen
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser 
om planläggning av mark och vatten och om 
byggande och gäller hela Sveriges territorium. 
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga 

Kustvatten, RDV,  1 nautisk mil
Riksintressen, MB 3,  2 nautiska mil
Riksintressen, MB 4,  3 nautiska mil

Bild 8. Kustkommunerna omfattar 
mark och vatten ut till territorialgrän-
sen som ligger 12 sjömil utanför bas-

linjen som bestäms utifrån interna-
tionella regler. Från baslinjen räknas 
också gränserna för utsträckningen 

av riksintressen enligt miljöbalken 
(MB) kapitel 3 och 4 och kustvattnet 

enligt ramdirektivet för vatten (RDV).
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För att göra avvägningen mellan allmänna 
och enskilda intressen och närmare reglera mark 
och vatten i det område som översiktsplanen pe-
kat ut för musselodlingsverksamheten kan kom-
munen upprätta en detaljplan. Detaljplanen ger 
kommunen rätt att lösa in mark och vatten.

För musselodlingens anläggningar i land med 
mottagningshamn, upplag, byggnader med mera 
krävs bygglov och detaljplan. För odlingsanlägg-
ningarna i vattnet krävs inte bygglov, men lagen 
hindrar inte att en detaljplan upprättas för en 
musselodling. Anläggningens principiella ut-
formning har beskrivits ovan och kan läggas 
till grund för planens avgränsningar av använd-
ningen och val av bestämmelser.

Bild 9 på nästa sida visar ett exempel på hur 
ett område för en musselodlingsanläggning med 
fyra odlingsblock vardera med sex odlingsenhe-
ter skulle kunna se ut vid ett optimalt utnyttjande 
av det tillgängliga vattenområdet. Exemplet har 
utformats mot bakgrund av en avvägning mel-
lan enskilda och allmänna intressen i området 
och anläggningarnas konstruktion, utläggning 
och skötsel.

Odlingsområdet omfattar en inre del för 
odlingsenheternas flytelement och band och 
utanför dessa en skyddszon för förankringslinor, 
ankare och skötseln av anläggningen. Skyddszo-
nens omfattning beror på det aktuella djupet i 
vattenområdet och måste vara avgränsad så att 
bottenförankringarna ryms inom området med 
god marginal för de förskjutningar i sidled som 
kan uppstå vid utläggningen av odlingsblocken 
med rådande teknik.

Avgränsningen ska ligga till grund för att be-
stämma omfattningen av nyttjanderätten eller 
odlingsfastigheten och gäller oberoende vilket 
rättsligt medel som tillämpas för att få till stånd 
nyttjanderätten.

Kommunen får lösa mark som enligt planen 

användningen av mark och vatten. Kustkom-
munerna omfattar mark och vatten ända ut till 
territorialgränsen i havet.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, 
som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen 
ska ge vägledning för beslut om användningen 
av mark- och vattenområden. Den ska också 
beskriva hur den redan byggda miljön ska för-
ändras och hur riksintressen ska tillgodoses. I 
översiktsplanen ska allmänna intressen avvägas 
mot varandra. I detta fall samhällets åtgärd att 
förbättra vattenkvaliteten genom musselodling 
och människors rätt att nyttja vattenområdet 
för bland annat friluftsliv och allmän sjöfart. 
Översiktsplanen är inte bindande för myndig-
heter och enskilda men utgör ett underlag för 
myndighetsbeslut till exempel tillstånd till odling 
och beslut om dispens från strandskydd.

Översiktsplanen är det lämpligaste instru-
mentet att lokalisera den aktuella mussel-
odlingsverksamheten med hänsyn till andra 
allmänna intressen i kommunens kustområde 
och planprocessens medborgarinflytande. Flera 
kommuner utmed Bohuskusten har också ut-
nyttjat denna möjlighet och i översiktsplanen 
preciserat lämpliga vattenområden för kom-
mersiell musselodling.

Reglera användningen med detaljplan
Markens användning och bebyggelsen inom 
kommunen regleras genom detaljplaner som 
är juridiskt bindande för myndigheter och 
enskilda. En detaljplan får omfatta endast en 
begränsad del av kommunen. Detaljplanen ska 
avväga allmänna och enskilda intressen till ex-
empel om musselodling ska ha företräde framför 
fastighetsägarens anspråk på att utnyttja vattnet 
för fiske, båtförtöjning, egen odling eller för att 
ha kvar upplevelsen av utsikten över ett orört 
naturlandskap.
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ska användas för annat än enskilt bebyggande, 
det vill säga kvartersmark för allmänt ändamål, 
om markens användning för avsett ändamål inte 
ändå kan anses säkerställd. Besväras marken av 
särskild rätt, till exempel nyttjanderätt eller ser-
vitut, får rättigheten lösas. Kommunen är skyl-
dig att lösa marken/vattnet om fastighetsägaren 
begär det. I detta fall ska Expropriationslagen 
tillämpas vid bestämningen av ersättningen. 
Det bör vara möjligt för kommunen att komma 
överens med fastighetsägaren om en nyttjande-
rätt om denne finner att det vore lämpligare än 
en inlösen.

Detaljplanen är således ett lämpligt in-
strument för att bestämma läget av den aktu-
ella musselodlingsverksamheten och få rådighet 
över både mark och vatten för de olika delarna 
i verksamheten.

I värsta fall
När beslut genomförs enligt Plan- och bygg-
lagen tillämpas ersättningsreglerna i Expropria-
tionslagen. Expropriationslagen kan också nyttjas 

för att ta i anspråk en fastighet med äganderätt, 
nyttjanderätt eller servitutsrätt. I första hand 
prövas expropriation av regeringen. Åtgärderna 
ska vara förenliga med expropriationsändamålen 
som i flera fall är tillämpbara för musselodling 
med syftet att förbättra vattenkvaliteten.

För att genomföra en expropriation krävs 
dock ett beslutsunderlag som motsvarar det 
som tas fram i detaljplaneprocessen. Därför är 
det i första hand mest effektivt för kommunen 
att använda detaljplanen som verktyg för att få 
tillträde till annans fastighet för att odla musslor 
som en vattenkvalitetsförbättrande åtgärd.

Slutsats

Musselodlingen kan för att nå avsedd effekt 
komma att ta i anspråk relativt stora områden 
utmed hela kusten under lång tid. Därför måste 
dess lämplighet avvägas med en helhetssyn mot 
ett jämförelsevis stort antal motstående in-
tressen och intressenter och i olika nivåer. 
Vattenadministrationens åtgärdsprogram och 
planer bör ses som ett anspråk bland andra och 

Bild 9. Detaljplanens illustration 
visar en musselodlingsanläggning 

med en årsproduktion på cirka 1 200 
ton i fyra odlingsblock vardera med 

sex odlingsenheter utlagda så att 
de optimalt utnyttjar det tillgäng-

liga vattenområdet med hänsyn 
till en avvägning mellan enskilda 

och allmänna intressen i området. 
Särskild hänsyn har tagits till farleder 

och ankringsplats, fiskeplatser och 
friluftslivets tillgång till strandom-

rådena. Enheterna utnyttjar tre 
fastigheter med olika ägare. Till höger 

i bilden föreslås i en skyddad vik en 
småbåtshamn och innanför den en 
hamn för musselföretaget med kaj 

och byggnader i anslutning 
till den allmänna vägen. 

(Bild: Harald Sterner)
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Bild 10. Odlingsområdet anges som 
kvartersmark (Em) som kan innehålla 
både mark och vatten. Kvartersmark 
kan delas in i mark för enskilt ända-
mål eller allmänt ändamål. Allmänt 
ändamål kan användas för all verk-
samhet som har ett offentligt organ 
som huvudman (stat, landsting, 
kommun), men inte för verksamhet 
som drivs av offentligt ägda bolag, 
stiftelser m.fl. (Bild: Harald Sterner)

samordnas med övriga allmänna intressen i kom-
munernas översiktsplanering. Samordningen kan 
åstadkommas genom fördjupningar av kommu-
nernas översiktsplaner för de kustvatten som är 
aktuella. Kommunernas erfarenheter av 15 års 
översiktlig kustvattenplanering och kunskap 
om vatten och inte minst andra anspråk och 
intressen i vattenområdena bör tas till vara.

Detaljplanen är sedan ett utmärkt utrednings- 
och genomförandeinstrument för att i närom-
rådet avväga allmänna och enskilda intressen 
och samordnat avgränsa lämpliga områden för 
verksamheten både på land och i vatten.

Finessen med att använda Plan- och bygglagen 
är dess hos myndigheter, företag, organisationer, 
intresseföreningar och medborgarna i övrigt väl 
känd och inarbetad handläggningsprocess. Pro-
cessen beskriver mål, förutsättningar, motstående 
intressen, alternativa lösningar och konsekvenser. 
Den utvärderar, väljer och antar genom samråd 
och utställning för både intressenter och allmän-
het den plan som ska genomföras. Att den av 
kommunen antagna planen får överklagas av 

bland annat berörda fastighetsägare borgar för 
hög beslutskvalitet och rättssäkerhet.

Noter
1    Fastigheter bildas och förändras enligt Fastighetsbild-

ningslagen (SFS 1970:988).
2    En fastighet kan enligt Jordabalken (SFS 1970:994) omfatta 

både mark och vatten.
3    Odling av musslor är för närvarande aktuell endast utmed 

Sveriges västkust. Utmed kusten i övrigt gäller delvis andra 
regler för indelningen av vattnet.

4    Instruktion (SFS 1994:634). Förordning (2003:555).
5    Nyttjanderätttsavtal.
6    Fastighetsregistret.
7    Lag om förvaltning av samfälligheter (SFS 1973:1150).
8    Jaktlag (1987:259). Utfärdad: 1987-05-14. Ändring införd: 

t.o.m. SFS 2001:443
9    7 kap. 18 och 26§§ miljöbalken.
10  12§ Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m..
11  2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av 

en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens 
område.

12  1 kap. 2§ miljöbalken.
13  23§ Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m..
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Inledning

Haven har under lång tid använts som recipient 
för olika näringsämnen vilket lett till en obalans 
som gör att haven, och då framförallt våra kust-
områden, inte mår bra. Vi har idag högre halter 
av kväve och andra näringsämnen än vad som är 
önskvärt. Samtidigt har jordbruken brist på växt-
näring, detta gäller inte minst fosfor, som måste 
tillföras aktivt. Musselodling ger oss en möjlighet 
att på ett naturligt sätt minska denna obalans. 
Denna möjlighet har uppmärksammats under 
senare tid och har gett svensk musselodling en 
ny framtidstro och en ny positiv image.

Fiskeriverket har av regeringen i reglerings-
brevet för 2004 fått i uppdrag att utreda hinder 
och möjligheter för en expansion av musselodlings-
näringen, särskilt mot bakgrund av musselodlingens 
positiva miljöeffekter.

Att utveckla en miljövänlig och kretslopps-
anpassad livsmedelsproducerande industri är 
önskvärt, men det krävs finansiella resurser, 
lönsamhet, relevant infrastruktur och inte minst, 
avsättningsmöjligheter, såväl för livsmedlet i sig 
som för restprodukten. Var står vi i dag och vilka 
är de möjligheter och hinder som finns för en 
expansion? Det är främst dessa frågor som vi 
försökt skildra och svara på i denna utredning.

Utredningen, som presenterades 1 okto-
ber 2004, har utarbetats av Antonia Sanchez 
Hjortberg, Fredrik Nordwall, Susan Smith och 
Staffan Larsson.

Sammanfattning

Odling av blåmusslor med användning av ”long-
line”-metoden har förekommit i Sverige sedan 
mitten av 70-talet och uppgick när den var som 
störst till cirka 2 500 ton (1987). En viktig an-
ledning till tillbakagången under 1980-talet var 
den ökade spridningen av toxiska alger, vilket 
drabbade och ännu drabbar musselodlingar 
över hela Europa. De företag som startade upp 
under 1970- och 80-talen var små och kunde 
inte klara att leverera musslor under de perio-
der som giftalgerna slog till, vilket fick kännbara 
effekter på likviditet och lönsamhet. Metoder 
för provtagning och kontroll av toxinförekomst 
har genom åren utvecklats och i dag utgör inte 
toxinproblemet det mest avgörande hindret för 
näringens utveckling.

År 2003 låg den svenska blåmusselproduk-
tionen, som kom från fem odlingsföretag, runt 
knappt 1 800 ton och hade ett saluvärde på cirka 
7,5 miljoner kronor. Det finns dock beviljade od-
lingstillstånd på totalt upp till drygt 10 000 ton 
inom Västra Götalandsregionen. Det är således 
endast ett fåtal av dessa som utnyttjas aktivt. Un-
der det senaste året har en satsning på utbildning 
av musselodlare gjorts inom näringen, vilken lett 
fram till tre nyetableringar un  der 2004 och yt-
terligare ett antal som är på gång.

Den totala produktionen av blåmusslor i 
Europa ligger runt 700 000 ton. Globalt sett 
är de största producenterna av blåmusslor och 

Musselodling – en kretsloppsnäring för god miljö 
och hälsa samt ökad sysselsättning i skärgården

 , , 
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andra närstående musselarter (Mytilus spp, Perna 
viridis) Kina, Spanien, Italien och Danmark. I 
de flesta länder kommer den övervägande delen 
av musslor från odlingar, med undantag för 
produktionen från Danmark, England, USA 
och Turkiet.

Svensk musselodling har goda tekniska 
förutsättningar för att expandera och utvecklas. 
Det finns outnyttjade områden och tillstånd. De 
fysiska förutsättningarna ger en mussla av god 
kvalitet. Odling av musslor är unik i det att det 
inte krävs någon aktiv foderinsats utan musslorna 
lever av näring som det finns gott om i haven. 

Musselodling är därför en billig och resurssnål 
livsmedelsproduktion.

Avsättningsfrågan har dock varit svår att 
hantera eftersom den hittillsvarande produk-
tionsnivån varit för liten och ojämn. För att kunna 
leverera på marknaderna ute i Europa behövs 
större volymer och samverkan mellan befintliga 
aktörer. Det behövs en viss produktionsnivå som 
gynnar hela näringen och ger skalfördelar, vilket 
skapar förutsättningar för kontinuerliga leve-
ranser på marknaden. Det borde också finnas 
utrymme för större aktörer i framtiden, kanske 
med utländskt ägande och inflytande.

Bild 1. Vision 2025: Musselodling i stor skala har gett ett nytt kustkulturlandskap och ny sysselsättning och liv i skärgården. 
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Forskning kring musselodling och dess 
positiva inverkan på havsmiljön har från skilda 
håll i världen visat hur musslornas filtrering av 
stora volymer kustvatten hämmar eutrofiering-
ens negativa effekter och gynnar ekosystemet. 
Musselodling är således unikt i den bemärkelsen 
att odlingen inte bara ger ett nyttigt livsmedel, 
utan även genererar positiva miljöeffekter.

Ekonomiskt innebär en satsning på att öka 
musselproduktionen en direkt ekonomisk vinst 
för kustsamhället genom ökad sysselsättning, 
liksom miljövinster för samhället genom att 
odlingen reducerar näringstillgången i havet.

Det pågår ett intressant fall där Lysekils kom-
mun planerar att ersätta utbyggnaden av kväve-
rening med utbyggnad av musselodling, som en 
form av naturlig kväveupptagningsstation. Det är 
dock viktigt att en sådan åtgärd inte uppfattas av 
allmänheten som att musslor tar hand om föro-
reningar, utan att det görs klart att det handlar 
om upptag av ett näringsöverskott.

Det pågår också försök för att använda 
musselodlingens restprodukter till nya använd-
ningsområden såsom foder, gödsel och kalk-
ningsmedel. Detta skulle balansera det överskott 
av näringsämnen som bland annat jordbruk och 
vattenbruk svarar för, och näringen skulle på så 
vis återföras genom ett naturligt kretslopp.

Musslor är en relativt billig marin produkt 
och för att få ekonomi och även ett miljömäs-
sigt genomslag krävs större volymer. För att 
göra detta behövs en teknisk utveckling. Möj-
ligheten att utveckla näringen och få ekonomisk 
lönsamhet kan i många lägen stå och falla med 
möjligheterna till nya tekniska lösningar.

Övertygelsen om de miljömässiga fördelarna 
räcker dock inte för att återigen få fart på denna 
näring. Då krävs det att driftiga näringsaktörer 
stimuleras till att investera i musselnäringen och 
att dessa känner att det finns ett aktivt stöd från 

samhället.
En större produktionsökning kommer att 

lokalt påverka strukturen i kustsamhället och 
innebära en utveckling av en form av kustbruk. 
För att få acceptans för detta behövs säkerligen 
åtgärder och strategier för positiv profilering.

Musselodling öppnar också dörren till nya 
sysselsättningsmöjligheter och skulle exempelvis 
kunna kombineras med fiske och ekoturism, eller 
olika serviceyrken i kustsamhällena.

Rekommendationer

Det behövs från samhällets sida en positiv in-
ställning och ett nytänkande för att underlätta 
en expansion av musselnäringen, som är både 
miljömässigt och samhällsekonomiskt önskvärd. 
Det kan handla om att underlätta tillämpningen 
av lagstiftningen så att reningsåtgärder för att 
reducera tillförsel av näringsämnen till havet 
kan ersättas med en aktiv näringsverksamhet 
som musselodling. 

För att återföra den ekonomiska vinst som 
samhället gör på de positiva miljöeffekterna 
av musselodling skulle samhället i någon form 
kunna ersätta odlare. 

För att belysa effekter av olika verksamheter 
i kustområdena bör det, på samma sätt som 
Havsmiljökommissionen föreslagit för olika fis-
kemetoder, genomföras miljökonsekvensanalyser 
och jämförbara livscykelanalyser av musselod-
lingar och andra odlingsverksamheter.

En grundförutsättning för en fortsatt utveck-
ling av musselodling som en sund och positiv 
näring är ett fortsatt nära samarbete med den 
naturvetenskapliga forskningen, men det bör 
också inkludera andra discipliner. Det kan finnas 
behov av att utveckla ett särskilt samarbetsforum 
för ändamålet. 

Med tanke på musselodlingens goda miljö- 
och samhällsekonomiska vinster, behövs offent-
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ligt stöd i en uppbyggnadsfas. Det finns behov av 
en samordning av insatser för att få till stånd en 
utveckling. Lämpliga vägar för stöd är:
–  Utbildning. Det behövs god kunskap för att 

lyckas som odlare.
–  Produkt- och teknikutveckling. Utveckling 

och forskning för att ta fram nya produkter 
och produktionssystem och hjälpmedel. Ett 
bra exempel är pågående försök att utveckla 
ett musselmjöl för att ersätta fiskmjöl.

–  Stöd vid nyetableringar och till av näringen 
gemensamma marknadssatsningar

–  En expansion av musselnäringen kräver 
också en utbyggd infrastruktur med land-
ningsplatser som samhället i vissa lägen kan 
medverka till. 
Möjligheterna för yrkesfiskare att kunna 

övergå från fiske till musselodling eller att kom-
binera båda dessa verksamheter bör utvecklas.

För att näringen ska lyckas på marknaden 
måste det till ett tydligare systemtänkande. 
Produktionen ska anpassas eller styras utifrån 
de krav och behov som finns på marknaden. Nä-
ringen bör agera gemensamt exempelvis i form 
av en producentorganisation. Möjligheter att öka 
förädlingsgraden bör ses över och stimuleras.  

Om det skulle gå att få igång musselodling i 
Östersjön skulle detta ge stora miljövinster. Det 
är därför angeläget att utreda möjligheterna att 
etablera och utveckla musselodling i Östersjön, 
till exempel med inriktning på foder.

Musselodling bör ingå som ett verktyg för att 
nå miljömålen ”Ingen övergödning” och ”Hav i 
balans samt levande kust och skärgård”.
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Kväve och fosfor är viktiga växtnäringsämnen i 
gödselmedel som används inom jordbruket. Sär-
skilt inom det ekologiska lantbruket söker man 
efter organiska gödselmedel som kan användas 
i stället för handelsgödsel. Eftersom kväve och 
fosfor finns i alltför höga halter i kustvattnet 
är det därför intressant att försöka fånga upp 
dessa växtnäringsämnen i vattnen längs kusten 
och sedan utnyttja dem i jordbruket. I dagens 
läge är det endast aktuellt att gödsla med rester 
från musselhanteringen eftersom hela musslor 
av rätt storlek används till humankonsumtion 
i första hand.

Att använda organiskt material från havet 
som kalknings- och gödselmedel är ingen nyhet. 
Tång togs förr upp på stränderna och forslades 
till jordbruk för att brukas ned på åkrarna som 
gödsel. Till och med överskott av sill har vissa 
tider använts som gödselmedel. Försök med 
musselskal från blåmussla som kalkningsmedel 
i sjöar har visat sig ge positiva effekter (orsson 

1996), liksom försök med musselskal som kalk-
ningsmedel till åkermark. (Dahlborg, 1989).

Redan idag kalkar/gödslar ett tiotal lant-
brukare på Orust sina åkrar med rester från 
Scanord ABs musselproduktion i Mollösund. 
Goda effekter har konstaterats och 2003 ge-
nomförde Hushållningssällskapet, med stöd 
från Kristinebergs Marina Forskningsstation, 
ett orienterande fältförsök för att få klarlagt om 
musselresterna har ett gödselvärde. Ytterligare 
ett försök lades ut 2004.

Att musslor och musselrester har påtaglig 
effekt som gödselmedel kunde konstateras (Ol-
rog, 2003), men eftersom effekten av organiska 
gödselmedel påverkas av årsmånen i hög grad, 
krävs fler försök för att ge ett godtagbart råd-
givningsunderlag. Några negativa effekter som 
oroväckande hög tungmetallhalt eller salthalt 
i gödselprodukterna kunde inte konstateras i 
genomförda analyser.

Musslor och musselrester som gödslings- och 
kalkningsmedel

 , ,    

Tabell 1. Näringsinnehåll (kg) i musslor och musselrester i relation till stallgödsel.

Näringsinnehåll       Musslor 10 ton           Musselrester 10 ton        Stallgödsel nöt

TS                                               41 %                                     60 %                          20–30 %
Kväve                                        81                                       150                                      35
Fosfor                                          5                                          10                                      15
Kalium                                      10                                          14                                      40
Natrium                                    59                                          36
Klorid                                      100                                          42
Kalkverkan                              17 %                                     19 %
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Växtnäringsinnehåll i musslor och 
musselrester

Innehållet av växtnäringsämnen är avgörande 
för materialets gödseleffekt. Även tillgänglig-
heten har stor betydelse. Det mesta av kvävet är 
i musslor och musselrester bundet i musselköttets 
protein och kan förväntas bli tillgängligt snabbt 
efter gödslingstillfället.

Tabell 1 är baserad på analysvärden från hela 
ettåriga musslor från Resö 2002 och musselrester 
från Scanord AB 2003, samt tabellvärden för 
nötkreatursgödsel som jämförelse. Den högre 
torrsubstanshalten i musselresterna tyder på att 
havsvattnet runnit av. Musslorna däremot har vid 
analysen haft vattnet kvar. Musslornas och mus-

selresternas innehåll av kväve, fosfor och kalium 
är gynnsamt fördelade med tanke på behovet 
för spannmål. Enligt analysen för musselrester 
innehöll materialet även mikronäringsämnen, 
till exempel 5 gram selen i 10 ton. Den höga 
halten av kalciumkarbonat i skaldelen ger den 
höga kalkeffekten. Det bör dock beaktas att kalk-
effekten på fältet också beror på hur effektivt 
skalen är sönderdelade. Hela skal kan förväntas 
ge en långsammare effekt på pH-värdet än kros-
sade (bild 1).

Salthalten kan medföra begränsningar ef-
tersom gödselmedel som innehåller höga halter 
av klorid har en negativ inverkan på kvaliteten 
hos till exempel potatis. Även natrium är ett 

Bild 1. Musselskal på marken i korn efter en gödsling med musselrester 2003.
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ämne som kan orsaka problem eftersom lerjor-
darnas struktur kan påverkas negativt av tillförsel 
av stora mängder. Musselmaterialets saltinnehåll 
är dock inte oroväckande stort. Eftersom na-
trium och klorid i första hand finns i havsvat-
tnet, är det dock bra om vattnet i musslorna och 
musselresterna runnit av innan de hamnar på 
åkermarken som gödsel.

Innehåll av tungmetaller i musslor och 
musselrester

En viktig aspekt vad gäller gödselmedel är varans 
tungmetallinnehåll. Kvicksilver och kadmium är 
ämnen som jordbruket vill ha ut så lite som möj-
ligt av på åkermark. Såväl Naturvårdsverket som 
den ekologiska odlingens kontrollorganisation, 
KRAV, sätter upp gränsvärden för tillförseln. I 
tabell 2 nedan visas KRAVs gränsvärden, samt 
innehållet enligt analys av musselrester från 
Scanord AB år 2003 och 2004.

Analyserna av tungmetaller i musselresterna 
visar på låga värden. En analys av hela muss-
lor 2003 gav värden i samma storleksordning. 
Kadmium är den metall som skulle kunna bli 
begränsande för användningen. Analysresultatet 
anger värdet <0,09 ppm. Om detta värde skulle 
vara det aktuella, skulle drygt 8 ton musslor 

kunna spridas årligen per ha jordbruksmark 
enligt bestämmelserna. Är det aktuella värdet 
lägre kan större mängder användas. I praktiken 
kan det vara lämpligt att tillföra större mängder 
men då inte årligen.

Resultat av gödslingsförsök

Orienterande fältförsök har genomförts av Hus-
hållningssällskapet Väst 2003 och 2004. För-
söket 2003 gav inte entydiga resultat eftersom 
den regniga försommaren medförde att delar av 
försöket fick omfattande skador. Gödslingsef-
fekten av 8 ton musselrester per ha uppskattades 
till cirka 25 procent högre skörd jämfört med 
ogödslat led. Resultaten från försöket 2004 är 
inte färdigställda, men gödslingseffekterna vad 
gäller skördenivå är låga, troligen beroende på 
långsam effekt orsakad av den torra våren och 
försommaren. Skillnader i proteinhalten mel-
lan gödslat och ogödslat, förväntas dock visa på 
tydliga gödslingseffekter.

Erfarenheter bland lantbrukare efter 
spridning av musselrester på åkermark

Enligt en enkätundersökning bland lantbrukare 
som prövat musselrester som gödselmedel, 
är dessa intresserade att fortsätta med sprid-

Tungmetall           Tungmetallinnehåll      Tungmetallinnehåll      Tillåten tillförsel
                                         i musselrester          i 10 ton musselrester           enl. KRAV
                                               (mg/kg)                                    (g)                               (g/ha, år)

Kadmium                            < 0,09                                  <0,9                                  0,75
Krom                                     <0,45                                  <4,5                                     50
Koppar                                        1,2                                      12                                   500
Kvicksilver                         < 0,009                                <0,09                                        1
Nickel                                    <0,45                                  <4,5                                     50
Bly                                             <0,9                                      <9                                     50
Zink                                             8,6                                      86                                   700

Tabell 2. Tungmetallinnehåll i musselrester och gränsvärden för tillförsel enligt KRAV.
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ningen, men anger framförallt ett problem, 
nämligen lukten. Det kan diskuteras om inte 
annan gödsling inom jordbruket kan lukta väl 
så kraftigt men den speciella lukten av mus-
selmaterialet är man dock inte van vid. Bäst 
har gödslingen fungerat i de fall musselresterna 
omgående kunnat köras ut på fältet och plöjas 
ned. Eftersom musselrester produceras året om, 
måste dock materialet lagras. De lantbrukare som 
i undersökningen anger att det fungerar bra har 
effektivt blandat in ströbäddsgödsel eller annan 
fast stallgödsel i musselmaterialet. Några tycks 
ha fått en effektiv komposteringsprocess till 
stånd, vilket medfört att luktproblemen vid se-
nare hantering och spridning uteblivit. Intresset 
bland lantbrukare för att ta emot musselrester för 
gödsling har ökat de senaste åren.

Att på något sätt hantera musselresterna som 
ska utnyttjas till gödsel, så att en relativt luktfri 
produkt kan spridas, är viktigt om spridningen av 
musselrester ska komma att ske i stor skala. En 
tänkbar lösning är att kompostera materialet, an-
tingen vid produktionsplatsen för musslor, eller 
ute på gårdar. För att få en snabbare kalkverkan 
kan det vara en fördel om musselmaterialet kros-
sas eller mals.

Försök med kompostering

Hushållningssällskapet Väst har startat ett kom-
posteringsförsök 2004 för att undersöka möjlig-
heterna att kompostera musselrester tillsammans 
med halm. I försöket följs utvecklingen i en kom-
post genom analyser av bland annat kol-kväve 
kvoten. Det färdiga kompostmaterialet kommer 

Bild 2. Musselrester komposteras med hackad halm hösten 2004.
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att testas i gödslingsförsök 2005. Om resultatet 
blir lyckat kan denna gödselprodukt passa bra 
även på kreaturslösa gårdar där stallgödsel sak-
nas men halm finns tillgänglig för inblandning 
i musselrestkomposten (bild 2).

Spridningsareal

Erfarenheterna från gödslingsförsöket och ut-
förda näringsanalyser tyder på att gödselgivor på 
mellan 5 och 15 ton per ha av musselrester, utan 
inblandning av annat material kan vara rimliga. 
Om musselresterna blandas med annan gödsel 
eller komposteras får givorna anpassas till aktu-
ellt näringsinnehåll. Nämnda gödselgiva skulle 
kunna täcka fosfor- och kaliumbehovet för en 
spannmålsgröda och ge ett tillskott av kalk 
motsvarande cirka 4 ton jordbrukskalk per ha. 
Vid en musselodling på 50 000 ton kan cirka 

20 000 ton musselrester bli tillgängliga och 
kunna försörja cirka 2 000 ha spannmål årligen 
med musselrester om gödselgivan är 10 ton/ha. 
Det kan ställas i relation till att det i Bohuslän 
odlas cirka 8 000 ha spannmål med EU-stöd för 
ekologisk produktion.

Avslutande kommentar

Det är av stort värde att näringsrika restpro-
dukter från livsmedelindustri tas till vara och 
återförs till jordbruket varifrån näringen till stora 
delar kommer ifrån. Det ekologiska lantbruket 
har ett stort behov av organiska gödselmedel 
som kompensation för den näring som bortförs 
via skördade produkter. Detta innebär att rest-
produkterna från bland annat musselnäringen 
därför kan betraktas som en tillgång istället för 
ett avfallsproblem.
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Ekologisk produktion

Ekologisk produktion är ett led i att uppnå flera 
av de nationella miljökvalitetsmålen till exempel 
En giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet och 
Ett rikt odlingslandskap.

Målsättningen måste då vara att långsiktigt 
och hållbart öka den ekologiska produktionen 
enligt den aktionsplan som regering och riksdag 
har fastlagt. När det gäller produktionen av till  
exempel ekologiska ägg och ekologiskt kyckling-
kött jobbar vi gemensamt för
•   att få en fortsatt positiv utveckling inom 

ekologisk äggproduktion och för att få igång 
en ekologisk kycklingproduktion,

•   att underlätta för lantbrukarna att genomföra 
de åtgärder som behövs med anledning av 
utveckling och förändringar av EUs regler 
för ekologisk produktion.
En rimlig målsättning som bör kunna uppnås 

i Sverige är 10 procent ekologiska ägg.

Ekologisk äggproduktion

Produktionen av ekologiska ägg i Sverige har 
ökat från 4 000 hönor som producerade cirka 
60 ton ägg år 1995 till 300 000 hönor och en 
produktion på cirka 4 500 ton ägg år 2003. Under 
förra året var äggen den ekologiska produkt som 
ökade mest i försäljning – ökningen var hela 20 
procent!

Den ekologiska äggproduktionen utgör idag 
knappt 6 procent av äggproduktionen i Sverige. 
Det skulle behövas en fortsatt ökning av produk-

tionen för att uppnå en rimlig målsättning på 10 
procent av den totala äggproduktionen.

Vad innebär ekologisk äggproduktion?

•   Hönsen ska ha ett KRAV-godkänt värp-
hönsfoder.

•   Hönsen ska ha utevistelse – 4 m2 betesmark 
per höna.

•   Hönsen ska ha mer utrymme såväl i huset 
som på sittpinnar och i värprede.

•   Hönsen ska ges dagsljusinsläpp och sand-
bad.

•   Flocken får högst bestå av 3 000 hönor.

Höns på stora och små gårdar

De ekologiska äggen produceras på gårdar som 
har allt från några enstaka höns till mer speciali-
serade produktionsenheter med upp till 12 000 
värphöns. Omkring 40 av totalt 120 ekoäggs-
producenter har fler än 1 000 höns.

De stora gårdarna har ett permanent hönshus 
med samma typ av inredning som för frigående 
höns och med tillhörande rastgård och betesfål-
lor.

De som bygger nytt bygger idag ofta två höns-
avdelningar med 3 000 höns i varje avdelning. 
Som jämförelse kan nämnas att en konventionell 
äggproducent ofta har mellan 15 000 och 30 000 
höns i sina flockar.

En annan kategori ekoäggproducenter har 
upp till ett par hundra höns inhysta i flyttbara 
hönshus som sommartid ingår i växtföljden på 

Användning av musslor som foder och 
gödsel i jordbruket

 , ,    
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åkern samtidigt som hönsen ständigt erbjuds 
ny rastfålla.

Höns kan även hjälpa till med ogräsrensning 
bland fruktträd, bärbuskar och grönsaksodling.

Marknaden

De små producenterna sköter ofta sin packning 
och försäljning själva medan de större gårdarna 
levererar till ett äggpackeri som sköter sortering, 
packning och försäljning.

Den största aktören är Svenska Lantägg som 
hanterar mer än 50 procent av de ekologiska ägg-
gen. Just nu har vi ett överskott på ägg i Sverige 
och priserna till producent sjunker, detta sam-
tidigt som produktionskostnaderna stiger.

Problemställningar som är aktuella för 
ekologisk äggproduktion

•   Kommande krav på ekologisk unghönsupp-
födning – detaljerna är ännu ej bestämda i 
EU-förordning.

•   Kommande krav på 100 procent ekologiskt 
foder – det är svårt att proteinförsörja hönan 
med dagens råvarutillgång.

•   Ovisshet om kommande kostnadsökningar 
för produktionen.

En skärpning från tidigare 20 till 15 procent 
konventionella foderråvaror har enligt foder-
tillverkare varit möjligt utan att alltför mycket 
försämra proteintillgång och proteinbalans för 
ekohönan, men prislappen på ekofodret har 
höjts. Att idag öka den ekologiska andelen 
ytterligare är inte möjligt utan att försämra nä-
ringstillförseln till värphönan, detta leder i sin 
tur till en sämre djuromsorg.

Ekoägg och musslor i unikt kretslopp 
för miljöns skull

Det konventionella fiskmjölet i hönsfodret skulle 
mycket väl kunna ersättas med ett musselmjöl. 
Inom kort kan svenska musselodlingar vara 
KRAV-godkända och ett ekologiskt ”mussel-
mjöl” kan ersätta dagens fiskmjöl i hönsfodret, 
på det sättet skulle vi inte vara beroende av im-
porterade proteinfoder. Tabell 1 visar exempel 
på analysresultat av blåmussla (Haamer, Joel. 
Improving water quality. Ambio aug. 1996). 
1 kg råa musslor ger 400 g kött, 300 g skal och 
300 g vätska (ett medelvärde kan dock antas vara 
30 procent musselkött).

Förutom protein av god kvalitet skulle muss-
lorna bidra med ”snäckskal” och därmed kalk, 

Musselkött:          H
2
O                              81 %                          på TS

                                 TS                                 19 %         aska         7,9 %
                                 Protein                    11,8 %                            63 %
                                 Råfett                         2,9 %                            15 %
                                 Kolhydrat                 2,7 %                            14 %
                                 Org. kol                         6 %                            32 %
                                 N                                     2 %                         10,7 %
                                 P                                0,15 %                           0,8 %
                                 Energi                       385 kJ/100 g kött

Tabell 1. Exempel på analysresultat blåmussla. 1 kg råa musslor ger 400 g kött, 300 g skal och 300 g vätska (ett medelvärde kan 
dock antas vara 30 procent musselkött).
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dessutom eventuellt ett tillskott av omega-3- 
fettsyror och en fin gulefärg på ekoäggen.

En ekohöna som livnär sig på miljömusslor 
låter ju som ett enastående kretslopp.

Gemensamma ansträngningar har gjorts 

under 2004 för att söka forskningspengar för 
ett samarbetsprojekt SLU, Kristinebergs Ma-
rina forskningsstation, Fiskeriverket, Vatten-
brukarna, HS, ekologiska äggproducenter och 
musselodlare.
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Med undantag av författaren och miljödebat-
tören Stefan Edman bestod panelen av samtliga 
föredragshållare under dagen.

I egenskap av moderator inledde Svante 
Axelsson från Svenska Naturskyddsföreningen 
med två reflektioner. Å ena sidan, menade han, 
vore det roligt om musselodlingen kom igång 
på allvar i Sverige. Frågan är hur snabbt detta 
kan komma till stånd. En viktig faktor är då att 
försöka beräkna hur stora mervärden – förutom 
musslor till humankonsumtion – odlingarna kan 
generera. Å andra sidan, menade Axelsson, vet 
vi att monokulturer inte alltid är bra för miljön 
och han exemplifierade med problematiken 
kring näringskoncentrationen, vilket han for-
mulerade som en fråga riktad till Odd Lindahl, 
Kristinebergs Marina Forskningsstation.

Lindahl svarade att man måste se till att man 
plockar ut ett nettouttag av näring och återför 
detta till land. Detta måste givetvis göras på ett 
så optimalt sätt som möjligt för att undvika 
negativa miljöeffekter. Här kan nya metoder 
säkert utvecklas, sade Lindahl, och sade apropå 
monokulturer att den mängd musslor som ge-
nom odling ”tillförs” ekosystemet är försvinnande 
liten jämfört med de naturliga populationerna. 
Han påminde också om att odlingarna också 
ger positiva effekter i form av exempelvis mer 
”hårdbottenyta”, som drar till sig andra arter.

Därefter diskuterades kort musselodlingarnas 
negativa effekter och då speciellt näringskon-
centrationen under odlingarna. Flera deltagare 
menade att man inte bör fokusera på detta för 
mycket, eftersom även naturliga musselpopula-

tioner har biobäddar som kan vara flera meter 
höga. Man bör dock komma ihåg att skillnaden 
mot fiskodlingar är stor, eftersom man i dessa 
tillför foder. Nils Kautsky, Stockholms univer-
sitet,  berättade att medan odlingen pågår för-
ändras givetvis ekosystemet på bottnen under 
odlingen, men att studier visat att dessa föränd-
ringar är borta redan två år efter det att odling 
avslutats. Sven Kollberg, Fiskeriverket, påminde 
om att avföringen från musslorna ändå innebär 
en koncentration av näring, vilket i sig är positivt, 
eftersom det då föreligger en möjlighet att ta upp 
näringen ur havet.

Exemplet Lysekil

Diskussionen gick sedan över till det konkreta 
Lysekilsfallet. Svante Axelsson frågade med 
vilken säkerhet man kan veta hur mycket kväve 
som kan tas upp ur havet. Odd Lindahl svarade 
att det finns väl beskrivet i litteraturen, men 
man får inte glömma bort att det varierar från 
lokal till lokal beroende på strömförhållanden, 
födomängderna i vattnet etc. Margareta Her-
nebring, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
menade att generellt ska inte musselodlingar 
ersätta traditionella reningssteg utan i vissa fall 
utgöra ett komplement och framför allt ta sig 
an de diffusa utsläppen. Med vårt medgivande 
för Lysekils avloppsverk har vi medverkat till att 
odlingar i större omfattning kan komma igång 
och att vi kan få mer erfarenheter, sade hon. På 
frågan om Hernebring såg några risker med att 
byta ut traditionell rening mot musselodlingar, 
svarade hon att det passar bra just för Lysekil 

Referat av paneldebatten

 , ,  
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med sin fiskindustri och att man ibland måste 
chansa, när förutsättningarna är de rätta. Staffan 
Westerlund, Uppsala universitet, påminde om att 
det inte är villkoren för avloppsverket som änd-
rats, utan kraven på resultat är de samma. Det är 
enbart kostnaderna som sänkts. Lena Gipperth, 
Göteborgs universitet, framhöll att man borde 
jämföra med industrin, där alternativa metoder 
ofta tillgrips för att lösa ett miljöproblem till 
lägre kostnad.

Maria Hübinette, Tjörns kommun, ställde 
frågan om andra västkustkommuner kommer 
att kunna använda sig av Lysekilsmodellen eller 
om de får vänta till 2010, när prövningstillståndet 
går ut. Margareta Hernebring påpekade åter att 
modellen lämpar sig bäst för just Lysekil med sin 
fiskindustri, men att många olika åtgärder behövs 
för att klara uppsatta delmål för kväve. Hon vi-
sade också med hjälp av en bild över effekter av 
olika åtgärder, genomförda och möjliga, att av 
de kvävereduktioner som är länsstyrelsens mål 
(6 000 ton), står planerade musselodlingar bara 
för en mindre del (300 ton varav Lysekil beräknas 
stå för 39 ton). Staffan Westerlund menade att 
det tillstånd Lysekils kommun nu fått inte är 
för evig framtid. När EUs vattenramdirektiv 
ska implementeras fullt ut, kommer mycket att 
hända och hur det blir om några år vet vi därför 
inte exakt idag, sade Westerlund.

Accepteras näringen idag?

Svante Axelsson tog därefter upp en fråge-
ställning som även Hans Ackefors, Stockholms 
universitet, varit inne på tidigare. Accepterar 
exempelvis markägare och myndigheter mus-
selodlingar idag? Har det blivit bättre eller sämre 
jämfört med på 1980-talet? Är det fel att tänka 
på produktion av humanlivsmedel och renings-
tjänster samtidigt? Flera deltagare tog upp olika 
aspekter kring detta, som exempelvis att kvali-

tetssäkring är viktig, och att tungmetallinnehållet 
är en viktig faktor i samband med denna. 

Biotoxin berördes också. ”För 10–15 år se-
dan var biotoxin en stor fråga, men idag är alla 
musslor som säljs över disk kontrollerade, konsu-
menten behöver därför inte hålla reda på om det 
finns risk för toxin eller inte”, sade till exempel 
Odd Lindahl. När det gäller tungmetaller har 
man studerat resultaten av de kontrollprogram 
som finns och det finns ingenting som antyder 
att detta skulle vara ett problem. Systemet med 
odlingstillstånd innebär också att man bara ger 
tillstånd till odling i områden med vattenkvalitet 
lämplig för odling för humankomsumtion, sade 
Lindahl.

Diskussionen gick sedan vidare kring frågan 
om det går att sälja musslor som i det allmänna 
medvetandet odlas ”utanför reningsverken för att 
ta hand om utsläppen”. Det finns en stor peda-
gogisk utmaning att förklara hur det egentligen 
ligger till, något som flera deltagare var inne på. 
För just Lysekilsfallet är det onekligen ställt 
på sin spets när odlingarna startas just för att 
”ersätta” kvävereningsutbyggnad i reningsverket, 
som en deltagare ungefär formulerade det.

Tungmetallerna viktig fråga

Tungmetallerna återkom sedan än en gång. 
Kjell Ivarsson, LRF, påpekade att man inom 
jordbruket arbetat hårt med frågan och efter-
som planerna är att musslorna efter skörd till stor 
del ska fungera som gödningsmedel i jordbruket, 
ville han inte se att frågan släpptes för lättvindigt. 
Joel Haamar påminde om att musslorna även 
ger ett viktigt spårämnestillskott till jordbruket, 
exempelvis zink. Kadmium kan komma från 
sediment som följer med vid skörd, något som 
Sven-Erik Svensson från SLU berättade att man 
för närvarande söker pengar för studera. Att 
tungmetallproblemet var viktigt att undersöka 
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närmare var alla eniga om.
Därefter följde en diskussion kring ekonomi. 

Svante Axelsson gjorde ett nytt försök att få 
panelen att kvantifiera hur stor intäktsökning 
som behövs för att få igång musselodlandet i 
Sverige.

Peter Mäsak, Blååker Fjordbruk, påpekade att 
han fram till nu klarat sig på egna ben ekono-
miskt, det vill säga han har inte varit beroende 
av intäkter från exempelvis de ekosystemtjänster 
odlingen producerar. Odd Lindahl sade att det 
inte rör sig om en mervärdeskompensation, utan 
att det handlar om ersättning för den tjänst od-
laren gör. Staffan Westerlund varnade för att det 
kan leda fel när man talar om en ”miljötjänst”. 
Viss förvirring uppstod, eftersom odlingen idag 
är lönsam i sig och inte är beroende av subven-
tioner. I exempelvis Nederländerna går det 
ekonomiskt mycket bra för odlarna. Men kan 
odlarna i Sverige få betalt för den ekosystem-
tjänst de utför är det bara ett plus, var de flesta 
deltagare eniga om.

Fia Staffan, SLU, tog upp frågan om man 
inte riskerar att de attraktiva platserna för odling 
snabbt tar slut. ”Det är väldigt många krav som 
en lokalisering ska uppfylla”, menade hon. Odd 
Lindahl svarade att det inte är speciellt stora 
ytor det handlar om. En odling som producerar 
3 900 ton per år motsvarar ungefär ett medelstort 
jordbruk på land, eller cirka 50 hektar.

Hur öka det svenska musselätandet?

Nils Kautsky lyfte åter fram vad han själv beteck-
nade som huvudfrågan; hur ska vi få svenskarna 
att äta mer musslor. Ett bra initiativ, menade 
han, är till exempel ”Fröken Mussla”, en telefon-
svarare som alltid ger aktuell toxininformation 
kring musslor. När den ger klartecken kan man 
i princip gå ut och skörda musslor själv.

Hans Ackefors menade att en stor del av pro-

blemet beror på bristen på kapital. De svenska 
odlingarna är för småskaliga och kan inte slå 
sig in på exportmarknaden. En annan del av 
problemet är att byråkratin är för omfattande. 
Eftersom efterfrågan är stor nere i Europa, borde 
rent teoretiskt kapital från stora företag strömma 
in i musselodlingsbranschen. ”Men det gör det 
inte, och därför måste problemet finnas någon 
annanstans”, menade Ackefors. Joel Haamar er-
indrade om den krångliga byråkratin med olika 
tillstånd för musselodlingar. 

Byråkratin har minskat

Margareta Hernebring menade att idag är inte 
byråkratin lika omfattande. Tidigare var mus-
selodling även tillståndspliktigt som miljöfarlig 
verksamhet och som vattenverksamhet, men så 
är inte fallet längre, upplyste hon. Lena Gipperth 
beklagade att det inte finns stödpengar till stora 
satsningar idag, men från myndigheternas sida 
kan man i alla fall stödja forskning och till exem-
pel pilotanläggningar för att pröva ny teknik.

Staffan Larsson, Fiskeriverket, höll med om 
att musselbranschen är i behov av kapital om 
den ska kunna expandera. Larssons inställning 
till att branschen ska kunna få inkomster även 
från försäljning av ekosystemtjänster var att ”det 
är bra, men det utgör inte hela lösningen”.

Harald Sterner, arkitekt, påpekade att han 
tycker det är mycket viktigt att odlingarna lig-
ger där eutrofieringsproblematiken är som på-
tagligast. I norra Bohuslän, och i vissa delar av 
södra, finns många exempel på havsområden där 
algproduktionen redan nu omöjliggör badande, 
båtliv och till och med fiske, sade han. Om mus-
selanläggningar ska bli verklighet, måste kom-
munerna anvisa vattenområden, precis som man 
alltid anvisat mark för skilda samhällsfunktioner 
som bostäder, industrier etc. Detta är ingenting 
som behöver utredas ytterligare, menade han, 
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utan är något som kan sättas igång direkt.
Lena Gipperth framhöll att det är enklare att 

göra det omvända; att avstyra etableringar på de 
sämsta platserna. Att genom markanvisning för-
bereda platser utan en mycket stark efterfrågan 
ter sig omöjligt. Odd Lindahl menade att man i 
Lysekilsfallet rimligtvis måste gå in med någon 
form av kommunal borgen. Det kan inte vara 
meningen, menade Lindahl, att en ”entreprenör 
ska behöva pantsätta sitt hus för att lösa ett kom-

munalt åtagande”. Staffan Westerlund stod för 
ett av de sista inläggen. Han varnade för att om 
man försöker underlätta etablering av mussel-
odlingar genom att expropriera fastigheter som 
redan nyttjas för annan näringsverksamhet – ja, 
då är man inne på en väg där tvister mycket lätt 
hamnar i domstol.

Debatten avslutades genom att Svante Axels-
son tackade deltagarna i panelen och publiken, 
varvid konferensen förklarades avslutad.
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