
 

 

 

 

 

 

Hjarnø Havbrug A/S har, i forbindelse med produktion af blåmuslinger som kompensation for 

havbrugsproduktion, etableret økologisk muslingeopdræt i både Horsens Fjord og i As Vig. Muslingelarverne 

sætter sig i juni måned på net, der hænger under flydende rør, og muslingerne vokser indtil de udtyndes eller 

høstes. På grund af muslingernes hurtige vækst, og rørenes opdrift, der maksimalt er 22-25 t muslinger, skal 

muslingekulturen udtyndes 1-2 gange i løbet af efteråret, inden de afhøstes endeligt i foråret, da nettene 

ellers vil blive for tunge.  

 

Kompensationsopdræt af muslinger har en udfordring i forhold til afsætningen af blåmuslinger, idet der i dag 

ikke er marked for små muslinger, der hverken kan koges eller afsættes til et fersk marked. Der er nationalt 

igangsat F&U projekter, som søger at udvikle teknologien indenfor udnyttelse af små muslinger, og der er 

ligeledes åbnet muligheder for at anvende muslingerne til bundkultur. Der er således opstået, eller ved at 

opstå, anvendelsesmuligheder for muslinger produceret i kompensationsopdræt.  

Hjarnø Havbrug A/S har af denne grund haft udfordringer med at afsætte de udtyndede, og afhøstede 

muslinger, og muslingerne er derfor alle år, bortset fra 2014, afhøstede men ikke landet. Muslingerne er 

derimod genudsat i og omkring muslingeanlæggene. 

 

I bilag 1 ses oversigt over kompensationsopdrættet af muslinger i 2013-2017. I alle årene, dog undtaget 

2014, er biomassen af blåmuslinger estimeret ud fra visuel skøn, og en vurdering af, hvor tungt 

produktionsrørene lå i vandet. I forbindelse med høst er alle afhøstede muslinger genudlagt i 

muslingeopdrættet og således ikke landet.   

 

I 2014 er der landet 553 tons blåmuslinger, der er landet og biomasse vejet. Der foreligger dokumentation i 

form af vejesedler for den præcise mængde, der er afsat til ekstern virksomhed. Bilag for afsætning af 

muslinger er vedlagt (Bilag 2). 

 

Muslingeopdræt vil have en stor kompenserende effekt, også når muslingerne ikke fjernes fra 

produktionsområdet. Kompensationsopdrættet har nedenstående positive effekt i forhold til at kompensere 

for miljøeffekter fra havbrug, når muslinger ikke fjernes i forbindelse med udtynding/høst: 

 

 Stor biomasse af blåmuslinger i vandsøjlen og på bunden har effektivt fikseret næringsstoffer, som 

således ikke er tilgængelige for produktion af mikroalger. 

 Edderfuglebestanden har fra efteråret til foråret præderet på muslinger på bunden og på net, og 

dermed fjernet store mængder muslinger og næringsstoffer. Edderfuglene er trækkende, og har 

dermed eksporteret store mængder næringsstof ud af området. 

 Biomassen af blåmuslinger er høstet, deponeret på bunden og fjernet af muslingefiskeri, der har 

skrabet på kanterne af muslingeopdrættet, og dermed fjernet næringsstoffer bundet i muslingerne. 

 

Muslingeproduktionen i kompensationsopdræt på Hjarnø Havbrug A/S har således en stor positiv 

kompenserende effekt på havmiljøet i forhold til at fjerne eller fastholde næringsstoffer, så næringsstofferne 

ikke medfører en forringelse af havmiljøet. Kompensationsopdrættet har således effektivt sikret, at 

havbrugsproduktionen af regnbueørred ikke har haft en negativ miljøpåvirkning. 



Filtrerende blåmuslinger 

Undersøgelser i august 2018 viser, at der er forekomst af blåmuslinger på alle udlagte rør, og specielt i As 

Vig er der en meget høj forekomst af blåmuslinger (Figur 1). I forbindelse med afhøstningen fra 

kompensationsopdrættene i As Vig og i Horsens Fjord, er de høstede muslinger deponeret på bunden. 

Dykkerundersøgelser i forbindelse med KOMBI projektet i september 2013 viste store forekomster af 

blåmuslinger, der havde etableret tætte banker på bunden (Figur 2). Muslingerne er effektive filtratorer, hvad 

enten de sidder på net i vandsøjlen eller ligger på bunden, og de bidrager således til at gøre vandet klart. 

Bundmuslingerne er dog afhængige af opblanding af vandsøjlen fra bølger eller strøm, så føden 

transporteres nedad. I forhold til Vandområdeplanerne er målet her en reduktion af kvælstof for at få klart 

vand, der sikrer udbredelse af ålegræs og makroalger til større vanddybde. Muslingernes filtration vil således 

indirekte kunne bidrage til opnåelse af vandområdeplanernes generelle målsætning om forbedret 

vandkvalitet, hvorimod produktion af muslinger først vil bidrage til vandområdeplanernes specifikke mål, når 

der sker en afhøstning og transport af muslinger væk fra vandområdet.  

 

Undersøgelser fra Skive Fjord, gennemført af Dansk Skaldyrcenter, viser, at muslingeopdræt påvirker 

vandets klarhed betydeligt, og sikrer dermed opnåelsen af de mål, der er baggrunden for 

Vandområdeplanerne. En modellering viser, at den sigtdybdeforbedrende effekt, der kan modelleres fra 

muslingernes filtration, er op til 14 gange større end effekten af den næringsstoffjernelse som afhøstningen 

af muslingerne forårsager (DTU rapport 297-2015).  

 

 

 

 

Figur 1 Undervandsbillede fra kompensationsopdræt i As Vig (omr. 266) fra 
august 2018. Der ses en høj biomasse af blåmuslinger der aktivt renser 
vandet og opsamler næringsstoffer. 

  



 

 

 

 

 
Figur 2 Undervandsbilleder taget under kompensationsopdræt i Horsens Fjord i september 2013 

 

Modelleringen af muslingeopdrættene i As Vig i forbindelse med Endelave Havbrug viser, at 

muslingeopdrættene har en positiv effekt på sigtdybden i store områder. Figur 3 nedenfor viser, at sigtdybde 

forbedres med op til 18-20 % i store områder pga. muslingeopdræt. Model medtog ikke effekt af 

muslingeproduktion i Horsens Fjord, hvorfor der ikke kan vises en positiv effekt her. 

 



Muslinger, der ikke fjernes i forbindelse med udtynding/høst vil således sikre en immobilisering af 

næringsstoffer, således at disse ikke medfører en øget og uønsket vækst af mikroalger.  

 

 
Figur 3 Ændring af sigtdybde i forbindelse med etablering af 3 muslingeopdræt i As Vig. Fra VVM for Endelave Havbrug. 

 

 

Eksport af næringsstoffer med præderende edderfugle 

Muslingeopdrættene i As Vig og Horsens Fjord er udfordret af tab af muslinger pga. prædation fra trækkende 

edderfugl, der ankommer i efteråret (Figur 4). Edderfuglene kan fjerne store mængder muslinger, og kan 

dermed vanskeliggøre en effektiv afhøstning af blåmuslinger. Når edderfuglene river muslinger af nettene vil 

der dog ligeledes falde muslinger af, der daler til bunden, hvormed der etableres en muslingebanke under 

muslingeopdrættet. Trækkende flokke af edderfugl opholder sig i Horsens Fjord og As Vig i perioden fra sidst 

i september til først i april. Edderfuglene kan dykke til stor dybde, og kan således prædere på både 

muslingenettet og de muslinger, der har dannet en banke på bunden. En del af næringsstofferne udnyttes af 

edderfuglene til biomasseproduktion og lagring af energi, og en del udskilles igen som fækalier i, eller 

udenfor, området. Alle kompensationsopdræt ligger uden for det Natura 2000 område, der ligger i Horsens 

Fjord og ud omkring Endelave. Området har været lukket for muslingefiskeri frem til 2016, pga lave 

forekomster af blåmuslinger i området. Undersøgelser i 2009 viste, at bestandsstørrelsen af blåmuslinger var 

under det niveau, som er nødvendigt, for at sikre fødegrundlaget for muslingeædende fugle i Natura 2000 

områder. Kompensationsopdrættet af blåmuslinger vil ved lave koncentrationer af blåmuslinger i Natura 

2000 området bidrage til sikring af edderfuglenes fødegrundlag, og således bidrage til opnåelsen af et 

Natura 2000 forvaltningsmål. 

 



 
Figur 4 Forekomsten af Edderfugl i Danmark, baseret på indtastninger i DOF-basen for 2008-2014. Fra DOF basen. 

  

Eksport af næringsstoffer med muslingefiskeri 

I forbindelse med særligt udtynding af kompensationsopdræt er muslingerne små, og vil blive spredt over et 

større område når de slippes, øverst i vandsøjlen. En del af muslingerne kan således forventes at etablere 

sig på kanten af muslingeområdet, og er tilgængelige for det kommercielle muslingefiskeri i området. En del 

af de producerede muslinger kan dermed blive fjernet fra området i forbindelse med det kommercielle fiskeri 

(Figur 5). Alle kompensationsopdræt ligger uden for det Natura 2000 område, der ligger i Horsens fjord og 

ud omkring Endelave. Området har været lukket for muslingefiskeri frem til 2016, pga lave forekomster af 

blåmuslinger. Muslingefiskeriet, vil indtil efteråret 2016 været afgrænset fra at fiske i et stort område, og har 

søgt forekomster af blåmuslinger uden for området.  

 

Strategi for sikring af landing af muslinger fra kompensationsopdræt 

Hjarnø Havbrug A/S har som målsætning at drive kompensationsopdrættet, så det dels sikre en høj grad af 

kompensation i forhold til næringsstoftag fra havbrug, og ligeledes har en vis rentabilitet. Der skal sikres en 

høj biomasse af blåmuslinger i perioden med havbrugsproduktion. Muslingeproduktionen vil sikre en binding 

af næringsstoffer, samt en positiv effekt på vandets klarhed. Det er ligeledes en strategi, at biomasse på 

kompensationsopdrættet afhøstes, og fjernes fra området, således at der sker en direkte fjernelse af 

næringsstoffer. 

 

Hjarnø Havbrug A/S har igangsat følgende initiativer: 

 Der er ansat medarbejder, der skal friholde kompensationsopdræt for edderfugle. Dette vil ske ved 

at sejle rundt i områderne, og dermed bortskræmme edderfuglene. Den forventede effekt er, at 

muslingerne vil kunne sælges til et eksisterende marked for koge eller ferske muslinger. En del af 

høsten forventes allerede at kunne sælges på det kommercielle marked i 2018/2019. 

 Hjarnø Havbrug A/S har i august iværksat en biomassevurdering af blåmuslingerne på 

virksomhedens kompensationsopdræt (Bilag 3). Det vurderes, at der til november vil kunne afhøste 

ca 3249 t blåmuslinger med et N og P indhold på 45,5 t N og 3,2 t P (Tabel 1). Udsættes høsten til 

senere vil den høstbare mængde muslinger kunne øges. 

 Hjarnø Havbrug A/S har ansat erhvervsPhD studerende, der viderudvikler tangproduktionen i 

samarbejde med Aarhus Universitet (Bilag 4). Der vil i 2018 blive høstet 30 t sukkertang, og medføre 

yderligere fjernelse af N og P. Der er på nuværende tidspunkt høstet 20 t tang med et indhold af 140 

kg N og 20 kg P (Bilag 5). 

 Hjarnø Havbrug A/S investerer fortsat midler i udviklingen af et effektivt kompensationsopdræt. 

Virksomheden har bla sammen med Aarhus Universitet søgt om et EHFF projekt om udvikling af 

metoder til anvendelse af net og droner til friholdelse af kompensationsopdræt for edderfugl. 



 Hjarnø Havbrug A/S arbejder på at indgå aftale med Foreningen Muslingeerhvervet, i forhold til at 

udlægge afhøstede muslinger i bundkultur i Limfjorden. Samarbejdsaftale er vedlagt (Bilag 6).  

Denne produktionsform er et klart element i MFVM muslingepolitik fra 2013 (Link). 

 Hjarnø Havbrug A/S følger udviklingen af teknologi for anvendelse af muslinger til foderproduktion. 

Der er igangsat en række F&U projekter, og tidshorisonten for udviklingen af en teknisk løsning 

forventes at være 1-2 år. 

 

 
Tabel 1 Estimat af muslingebiomasse, der kan høstes pr november 2018. Biomassen vurderes i 2018 at være lavere end normalt pga 
de usædvanlige klimatiske forhold, og den lave udvaskning af næringsstoffer fra land pga lave nedbørsmængde. 

 

 

 

 

 

Bilag 

Bilag 1 Kompensationsopdræt af blåmuslinger i 2013-2017 

Bilag 2 Dokumentation for afsætning af blåmuslinger i 2014 

Bilag 3 Vurdering af biomassen af muslinger på kompensationsopdræt 

Bilag 4 ErhvervsPhD i samarbejde med AU -tangproduktion 

Bilag 5 Høst af tang 2014-2018 

Bilag 6 Samarbejdsaftale med Foreningen Muslingeerhvervet  

område Lokalitet Undersæn

kede i 

vinter/ny

etablerew

Antal rør Biomasse pr rør 

15. november (t)

Biomasse pr 

område 15 

november (t)

Biomassses 

indhold af N 

1,4 % N (t)

Biomasse 

indhold af P (t)

266 As Vig 35  25+10 1225 17,2 1,225

266 As Vig x 30 22 660 9,2 0,66

234 As Vig x 22 22 484 6,8 0,484

268 Sælkrogen x 40 22 880 12,3 0,88

Total fjernelse af N og P 45,5 3,2

Total afhøstning af biomasse 3249

http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Fiskeri/Erhvervsfiskeri/Muslinger_og_oesters/Muslingepolitikken/Muslingepolitikken_final_200613.pdf


 

 

 
 

 
Figur 5 Billeder fra september 2013, hvor der blev fisket med kommercielt muslingeskrab helt op til grænsen til kompensationsopdræt i 
Horsens Fjord. 

 

 

 


