Nitrogen (N) and Phosphorous (P)
from run-off and precipitation is
taken up by phyto- and zooplankton.
Plankton are, in turn, eaten by filterfeeding mussels.

Nitrogen and Phosphorous assimilated
by mussels is removed from the
ecosystem during harvest. Used in e.g.
fish or poultry feed.
Kväve och fosfor assimilerade i
musslorna
blir
borttagen
från
ekosystem under skörd och kan
användas
i
t.ex.
fiskeller
kycklingfoder.

Skörd / Harvest

Kväve (N) och Fosfor (F) läckage från
land eller genom nederbörd blir
upptagen av växt- och djurplankton,
som är i sin tur, blir uppätna av
musslorna.
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Övergödning på grund av mänskliga utsläpp av närsalter, främst kväve och fosfor,
är ett av de allvarligaste miljöproblemen i Östersjön. Blåmusslorna lever av att
filtrera plankton från vattnet och binder därigenom kväve och fosfor som finns i
plankton. En 3 cm mussla filtrerar 2-3 liter vatten i timmen. När man skördar
musslorna tar man bort de näringsämnen som musslan tagit upp och på så sätt
bidrar till att minska övergödningen.
Musslor innehåller viktiga vitaminer, mineraler och fettsyror. Det vore därför
önskvärt att de nyttiga musslorna kom till användning i djurfoder för t.ex. fisk, svin
och höns. Musslor är rika på högvärdigt protein och kan därför ersätta fiskmjöl i
hönsfoder.

Metod och teknik
Projektet använder ett så kallat
”Longline system”. Ett Longlinesystem består av ett antal rader med
långlinor som hålls uppe med hjälp
av speciella flytkroppar anpassade för
musselodling.
Från
långlinorna
hänger odlingsrep vertikalt ned i
vattnet på vilka musselynglen fäster.
Projektets odlingssystem just nu
består av 16 linor á 150m. Under varje
långlina fästs odlingslinor som är
10m djupa. Totalt på varje långlina
blir det omkring 1 500 m odlingsrep.

Hur mycket?
Skördan förväntas vara omkring 21 000
kg blåmussla.
En pilotstudie av Region Östergötland
visade att blåmusslans kväve- och
fosforinnehåll är omkring 1,1 % av
blåmusslans totala våtvikt utgjordes av
kväve, medan 0,11 % utgjordes av
fosfor. Det totala uttaget av kväve blir
då följaktligen 21 000 kg * 1,1 % =231 kg
kväve. Det totala uttaget av fosfor blir
21 000 kg * 0,11 % = 23 kg fosfor.

Methodology
The project uses a longline system whereby
rows of longline ropes (16 rows at 150m
each) support a continuous growout line
1500m long. Mussel larvae land on the
ropes and grow over 2-3 years before
harvest. A 3cm mussel filters ~2-3 liters of
water per hour, taking up phosphorous and
nitrogen from plankton.
A pilot study by the Östergötland county
estimated a harvest of approximately
21000kg from this site and the removal of
231kg Nitrogen and 23kg of Phosphorous.
1.1% of mussel wet wt is Nitrogen
0.11% of mussel wet wt is Phosphorous
21000kg * 1.1% = 231kg N
21000kg * 0.11% = 23kg P

