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af JAN VÆRUM NØRGAARD, lektor, Aarhus Universitet 

Dokumentationen er ved at være på plads. Muslingefarme kan blive 
en brik til at opnå forbedret vandmiljø, øgede gødningsnormer, lokale 
proteinkilder, arbejdspladser og styrket samfundsøkonomi. Den væ-
sentlige mangel er industrien, der gør det hele muligt. 

Win-win-win
Afhængig af høsttidspunktet og vandforhold fjernes der 600-900 kg 
kvælstof og 30-40 kg fosfor med de op mod 60 tons muslinger, som 

produceres per hektar muslingefarm. Med de store mængder kvælstof 
og fosfor, der fjernes sammen med muslingerne, opstår mulighederne 
for et helt nyt koncept med store perspektiver, nemlig kompensati-
onsopdrættede muslinger. 
Landbrugs- og fiskerierhvervene sammen med forskere og miljømyn-
digheder arbejder i øjeblikket på mulighederne for at betragte kom-
pensationsopdrættede muslinger som en miljøteknologi på lige fod 
med for eksempel efterafgrøder og gylleforsuring. Et fremtidsscenarie 

Forskningen viser klare resultater, nu mangler der bare en industri til forarbejdningen.

Grise skal spise muslinger
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 ■ Søstjerner er et stort problem i flere farvande, så det er kun positivt, hvis det kan anvendes til andet.
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kan være, at en planteavler investerer i etablering af en muslingefarm 
i en fjord, hvortil bedriftens marker afvandes. Planteavleren vil kunne 
øge gødningstilførslen til markerne, og fra muslingefarmen sælges 
proteinkilder, som anvendes af svine- og ægproducenter. Udover 
fjernelse af kvælstof og fosfor er der målt andre gavnlige effekter på 
vandmiljøet, og sammen med de forventede effekter på beskæftigel-
sen er der så mange gode argumenter for kompensationsopdrættede 
muslinger, at det er svært at få armene ned. Der er umiddelbart kun 
vindere i dette spil. 

Kompensationsopdræt
På Dansk Skaldyrcenter, som er en del af DTU Aqua, har man i mange 
år arbejdet med at dyrke muslinger på line. Det er i dag en velkendt og 
anvendt metode til produktion af muslinger til human konsum. 
I et tidligere projekt med en forsimplet og billigere produktionsform 
har Dansk Skaldyrcenter sammen med partnere fra Aarhus Universi-
tet og Syddansk Universitet undersøgt, hvor store mængder nærings-
salte der fjernes fra Skive Fjord, når de dyrkede muslinger høstes og 
bringes på land. 
I maj blev der udlagt liner på 250 gange 750 meter (18,8 hektar), som 
er en standardstørrelse for en muslingefarm. På de lange liner, der 
holdes 0,5-1 meter under havoverfladen, monteres fem centimeter 
brede nylonremme, som hænger lodret ned. Muslingelarverne driver 
rundt i vandet, sætter sig fast på remmene og vokser, indtil de høstes 
med båd. Ved høst i december blev der fra muslingefarmen fjernet i 
alt 11.000 kg kvælstof og 500 kg fosfor, og ved høst i maj, det vil sige 
efter et år, blev der fjernet 16.000 kg kvælstof og 700 kg fosfor. 
Der arbejdes på at udvikle dyrkningssystemer, der kan modstå vinter- 
ens is for dermed at få det sidste vækstpotentiale med. Hvis miljøpo-
tentialet i kompensationsopdræt skal fuldt udnyttes, vil det betyde en 
så enorm produktion af muslinger, at markedet for human konsum 
ikke slår til. 

Masser af søstjerner
Muslingefiskeriet har de seneste år været plaget af enorme mængder 
søstjerner, som æder muslingerne på havbunden, der ellers fiskes og 
anvendes til human konsum. I 2013 fik muslingefiskerne tilladelse til 
at fange søstjerner i Limfjorden. I løbet af en måned blev der med otte 
kuttere fanget 1300 tons søstjerner. De blev fragtet til Tyskland for at 
blive lavet til fiskemel, for til sidst at ende som fiskefoder i Polen. 
Erfaringerne derfra og nogle lovende kemiske analyser gav muslinge-
fiskerne og Dansk Skaldyrcenter den ide, at det lokale marked for foder 
til svin og fjerkræ skulle undersøges nærmere. Der blev faktisk fodret 
med søstjerner til husdyr i årene omkring anden verdenskrig, og der 
blev dengang også publiceret forsøg med det.

Forsøg på Foulum
Muslinger og søstjerner fra Limfjorden er blevet evalueret som pro-
teinkilde til svin og høns i et forskningsprojekt med deltagelse fra  
Aarhus Universitet, Foulum, Dansk Skaldyrcenter fra Nykøbing Mors 
og Foreningen Muslingeerhvervet. 
Finansieringen af forsøget kom fra Foreningen Muslingeerhvervet, 
NaturErhvervstyrelsen og Region Nordjylland Vækstforum. 

Lovende indhold af næringsstoffer
Søstjerner, der var fanget i maj 2013, blev lavet til tørt mel på en fiske-
melsfabrik i Cuxhaven. Et andet parti søstjerner blev presset på hav-
nekajen, og den flydende fraktion indgik i forsøget. Muslingerne blev 

afskallet ved kogning hos Vildsund Blue. Halvdelen blev lavet til mel i 
Sverige, og den anden halvdel blev lavet til muslingeensilage på Fou-
lum, hvor muslinger blev hakket, tilsat 2,5 procent myresyre og lagret 
under omrøring i tre uger. 
Analyserne af disse potentielle råvarer viste alle et lovende potentiale 
som proteinkilde til både svin og fjerkræ. Søstjernemel havde et rå-
protein- og fedtindhold på henholdsvis. 66 og 10 procent, samt et 
råaskeindhold på 19 procent bestående af 2,5 procent fosfor, 4,5 pro-
cent calcium, 1,7 procent natrium, 2,2 procent klor og kun 0,4 procent 
sand. 

Figur 1
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 ■ Procentvis indhold.

Figur 2
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 ■ Indhold af amminosyre.
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Søstjernepressesaften havde et tørstofindhold på cirka 20 procent, 
hvoraf knap 10 procent var råaske og 8 procent var råprotein. Summen 
af de førnævnte råaskekomponenter udgjorde 4,2 procent, og diffe-
rencen på op til 10 procent er ikke defineret gennem analyser, men 
kan sandsynligvis bestå af en del kisel (SiO2). 
Muslingemel og -ensilage havde et tørstofindhold på 95 og 30 pro-
cent, og på tørstofbasis var der ikke forskel mellem produkterne. Mel-
et havde et råprotein- og fedtindhold på 57 og 15 procent og ensila-
gen henholdsvis 17 og 5 procent. Indholdet af fosfor var 0,8 procent, 
calsium 0,9 procent natrium, 1,6 procent og fosfor 2,1 procent i melet 
og omkring en tredjedel af dette i ensilagen. 
Et relevant spørgsmål er selvfølgelig, hvor meget af det ellers høje 
råproteinindhold der var aminosyrer. Der blev analyseret for 17 af 
de 20 aminosyrer, og summen var for alle produkterne mellem 84 
og 86 procent af råproteinet, hvilket indikerer en høj andel renpro-
tein. Aminosyreprofilen i alle produkter lå tættere på fiskemel end 
sojaskrå. 
Gældende for både muslinger og søstjerner er, at deres kemiske ind-
hold påvirkes af fangsttidspunktet. I forsøget blev muslinger fanget i 
marts og søstjernerne i maj, hvor både søstjerner og muslinger kan 
indeholde rogn, som kan forklare en del af de høje koncentrationer af 
råprotein og fedt. 

Fordøjelighed i grise
Grise på 35 kg fik indopereret en fistel, som gør det muligt at udtage 
prøver fra den bagerste del af tyndtarmen. Derved kan analyser af 
indholdet fra tarmen vise, hvor meget af de tilførte næringsstoffer 
der er blevet optaget, og de standardiserede ileale fordøjeligheder af 
protein og aminosyrer kan beregnes og anvendes ved foderoptime-
ring. 
Grundet forsøgstekniske årsager blev den flydende søstjernefraktion 
frysetørret og indgik som sådan i 43 procent af foderrationen. Denne 
mængde kan ikke anbefales! Grisene nægtede at æde blandingen, og 
derfor måtte den udgå. Derimod var der ikke nogen problemer med 
at få grisene til at æde de også store mængder muslinger og søstjer-
nemel. De standardiserede ileale fordøjeligheder var 80 procent for 
søstjernemel og 83 og 87 procent for henholdsvis muslingemel og 
-ensilage. Når der tænkes på, at forskellen mellem de to typer muslin-
geprodukter alene ligger i en tørring til mel versus syretilsætning og 
lagring, synes der at være et vist potentiale i den relativt simple pro-
ces, det er at lave ensilage. 
Forsøget på Foulum viser et klart potentiale for muslinger og søstjer-
ner som proteinkilde til husdyr. Nu handler det om at få industrien 
omkring produktionen stablet på benene. Og mange kan bidrage. 

Industri søges!
Det manglende led i kæden er den industri, der skal udvikles i ledet 
mellem muslingefarme og aftagerne af proteinkilden. Muslinge-
produktionen er udviklet, og aftagerne er åbenlyse. Der mangler nu 
at få udviklet forarbejdningen af de rå muslinger og søstjerner til 
foder. 
Der er umiddelbart grundlag for to produkttyper, som begge er lager-
faste og velkendte: Tørt mel og en forsuret ensilage. Procesomkost-
ningerne er konceptet for kompensationsopdræts akilleshæl. Den der 
kommer på den mest energieffektive ide til at fjerne muslingernes 
skaller helt eller delvist fra kødfraktionen og får opkoncentreret pro-
teinet, altså fjernet vand fra muslinger og søstjerner, vil kunne produ-
cere et konkurrencedygtigt proteinfodermiddel.  ■

 ■ Der blev forsøgt med at hakke muslingerne i en kødhakker, inden de blev la-
vet til ensilage.

 ■ Ved hjælp af grise spom var Ileum-fistuleret, kunne man undersøge virknin-
gen i grisens fordøjelsessystem.


