
GUDP – Grønt udviklings- og 
demonstrationsprogram

Per Andersen
pean@orbicon.dk

Erfa-møde DA 27 maj 2014



Disponering af KOMBI præsentationen

1. Intro (Per Andersen)
2. Muslingeproduktion (Jonathan Carl)
3. Afsætning/anvendelse af muslinger (Ditte Tørring)
4. Anvendelse af muslinger i bundkultur (Per Dolmer)
5. Tang (Susan Holdt – DTU)
6. Outro (Per Andersen)





Fanebetragtning !



KOMBI – baggrunden for projektet

Dansk Akvakultur ønsker at ekspandere/forøge produktion i havbrug (x5)
1. Landbaserede anlæg
2. Off-shore anlæg
3. Kompenserede anlæg

1. Hjarnø Havbrug A/S ønsker at sætte handling bag strategien – vælger kompensations 
”modellen” med udgangspunkt i udvidelse af Hundshage Havbrug, efterfølgende i 
forbindelse med etablering af NYT kompenseret havbrug syd for Endelave  

2. Starter selv forsøg med muslingeopdræt og tangkultur

3. Behov for rådgivning/anvendt forskning

4. Rådgiver Orbicon går sammen med Hjarnø Havbrug og DA om at udvikle projektet –
involvere andre (DTU/DHI/999/Blue food = Seaweed seed supply) med ekspertise i 
projektudviklingen

5. Ansøgning til GUDP om KOMBI projektet som går igennem i andet forsøg



BLÅ biomasse projektet



Projektetet har en række mål:
1. Optimering af driftsmetoder (blåmuslinger og tang)
2. Optimering af produktion af såliner, 
3. Forædling af tang (sukkertang)
4. Analyse af potentialet af tang og muslinger som råvarer for foderindustrien 
5. Afsætning af biomasse
6. Dokumentation af miljøeffekter

Forventet effekt: 
1. Miljøneutral udvidelse, større eksport af havbrugsfisk 
2. Storskalaproduktion af tang og muslinger – råvarer til foder etc. 
3. Modning af markedet for såliner, der skal sikre Blue Food og DK en ledende rolle i 
Europa. 
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KOMBI projekt

Akvakultur i og omkring Horsens 

Fisk – Regnbueørred (O. mykiss)

Muslinger – Blåmuslinger (M. edulis)

Macroalgae – Sukkertang (S. latissima) 

IMTA / Kompensation / Produktion 



Kompensationsopdræt - muslinger og tang som virkemiddel for 

havbrug.  

muslingeanlæg, tangkultur og havbrug – Horsens Fjord / Endelave
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Sælkrogen

As Vig

Hundshage - tangkultur

Tangkultur

As Vig

Havbrug

3 Muslingeanlæg

Havbrug

Havbrug

Muslingeanlæg



Smart Farm anlæg i KOMBI 
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Standard areal = 750 x 250 (18 ha)
Plads til c. 100 smartfarm rør



Mulighed / tidspunkt for rekruttering –

larveudvikling (2014)
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Sælkrogen As Vig Forventet vækst (6 -13 ⁰C) (efter: widdows 1991)



Vækst potentiel (biomass) for kompensationsmuslinger

Produktion af muslinger på smartfarm rør over 

5-6 måneder (2012)
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2-3 cm i længde

Biomasse (vådvgt)
c. 20-25 tons per rør
i oktober/november



Næringsstoffjernelse

Indhold af N og P i muslinger på forskellige størrelse og sæson
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Små muslinger (2-4 cm) - korttidsprod.
Kompensation

Store muslinger (> 4,5cm) - langtidsprod.
Kompensation /konsum

N (%) P (%) N (%) P (%)

Gennemsnit 1,37 0,097 Gennemsnit 1,18 0,096

Dato Dato

06-sep 1,1 0,08 06-sep 0,9 0,09

06-okt 1,9 0,09 06-sep 0,8 0,07

04-nov 1,2 0,08 10-okt 1,2 0,08

06-mar 1,4 0,12 10-okt 1,1 0,06

25-mar 1,5 0,14 06-nov 1,2 0,08

25-mar 1,4 0,13 06-nov 1,0 0,08

25-mar 1,3 0,11 06-nov 1,2 0,09

13-maj 1,3 0,01 06-mar 1,2 0,11

13-maj 1,3 0,11 25-mar 1,6 0,15

25-mar 1,4 0,15

25-mar 1,4 0,11

13-maj 1,3 0,10
13-maj 1,3 0,12

13-maj 0,9 0,06



Smartfarm anlæg med muslinger (kompensation)  

c. 20-25 tons per rør
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Standard areal = 18 ha
100 smartfarm rør
20-25 tons muslinger per rør

2000-2500 tons muslinger per 
muslingeanlæg

Små muslinger - ½ års produktionstid

27-34 tons N per anlæg
1.5-1.9 tons N/ha

Store muslinger - 1 års produktionstid
24-29 tons N per anlæg
1.3-1.6 tons N/ha



Undervandsfilmning af produktions anlæg
Estimat af biomass

Prædationsmønstre mm
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Maksimum produktion af kompensations 

muslinger på Langline system og Smartfarm 

system
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Langline system 

c.10 tons per 200 m hovedline 

50-60 kg m-1

900-1000 tons per område (18 ha)

Smartfarm system 

c. 20-25 tons per rør (114 m) 

175 – 220 kg m-1

2000-2500 tons per område (18 ha)



Udfordringer

Ederfugl (Somateria mollissima) Søstjerne (Asterias rubens) 
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Ederfugl

Lokale bestand (hele året)

Overvintrende bestand (vinter)
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Prædation af ederfugl på muslingekulturer i

nærheden af Horsens Fjord –
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Speciale af Christina Søegren – KOMBI aktivitet

Hovedresultater:

- Ederfugle foretrækker at spise ved kanten af opdrætsområdet

- En del af de kultiverede muslinger ender op på bunden pga. 

- Forskel i prædation på nærliggende muslingeanlæg

- Ederfugl aktivitet højere om morgen og eftermiddagen end midt på dagen

- Ederfugl spiser med samme intensitet uanset vejrforholdet
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Muslinge- og søstjernelarve forekomst  

2013 og 2014



Søstjerne størrelse og antal –

As Vig (september 2013)

Antal - 107 stk per maske 

Størrelse (2 - 38 mm)

Smart farm 17,5 x 17,5 cm 

per maske
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Miljøeffekter
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- Næringsstoffjernelse – indbygning af N og P i muslinger

- NH4 bidrag fra muslinger til vandfase  

- Ændringer i sigtbarhed i vandet (reducering af fytoplankton) 

- Sedimentation – C, N og P (tilførsel til sediment)

- Hængende Rev – associerede dyr og planter



Modellerede ændringer i NH4 koncentrationer pga de 3 

muslingeanlæg i As Vig 
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Modelerede ændring i sigtdybden (%) ved etablering 

af de 3 planlagte muslingeopdræt i As Vig 
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Ilt i bundvand ved muslingeanlæg

over produktionssæson

Alle 3 muslingeanlæg i As Vig

Modellerede forskel af ilt i bundvand i 

forhold til baseline (baggrundsværdier) 

i løbet af et år ved fuldproduktion af 

muslinger.
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KOMBI aktiviteter i 2014 skal bruges til at fortsætte

med at belyse og beskrive bl.a.

- Biomasse udvikling og optimering af muslinger (og tang) 

- Ændringer i N og P samt andre indholdsstoffer i muslinger (og tang) over 

sæsonen

- Miljøforhold omkring muslinge- og tanganlæg

- Bundforhold under muslinge- og tanganlæg

- Hængende rev (associerede dyre- og plantearter)  

- Lysforhold omkring tanganlæg

- Påvirkning fra prædatorer (søstjernelarve / edderfugl) - foranstaltninger

- Nu til afsætning – Ditte / Per Dolmer
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Anvendelse af muslinger fra kompensation
- erfaringer og perspektivering

Foder
Svin

Produkt: Muslingemel eller ensilage

Nyt Limfjordsprojekt: Muslinger til mel (DSC + Aau + Vilsund Blue)

Formål: produktion af mel + fordøjelighedsforsøg med svin

Foreløbige resultater:

- Adskillelsen af skal og kød – væsentlig post

- 60 % råprotein, lavt aske, P og Ca ifht. fiskemel

- højt indhold af aminosyrer og fedt

- Fin aminosyreprofil og fordøjelighed

- Kan måle sig/konkurrerer med fiskemel

- Ensilering øger fordøjeligheden
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Ret denne tekst under fanebladet Indsæt vælg Sidehoved og sidefod 3. juni 2014 29

Perspektiv (Muslinger til mel) – afsluttes august 2014:

Rentabilitet – beregninger i gang (melproduktion + produktionspris)

Bud på alternativer til adskillelse af kød og skal

Nyt projekt: vækstforsøg i større staldenheder (DSC – Foulum)

Anvendelse af muslinger fra kompensation
- erfaringer og perspektivering



Fjerkræ

Produkt: mel (erstatning for fiskemel) – tilsæt til økologisk foder - methionin

Svenske undersøgelser – god erstatning – farver blommen

Supplerende danske forsøg: i gang nu (muslinger til mel) – æglæggende høner

Fiskefoder

Produkt: mel (erstatning for fiskemel)

TripleNine (999): Stort behov – interessant ved garanti for min. 50.000 tons
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Udfordring - dyrefoder: pris på mel (afh. af metode skal/kød)
biomasser
stabile leverancer

Anvendelse af muslinger fra kompensation
- erfaringer og perspektivering
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Konsum

Industrien er interesseret i størrelsen af bløddelene eller kødklumpen (1,8 – 2,0 g)
Komp. muslinger (Limfj.) kan levere tilstrækkelig klump efter 6 – 10 måneder

Klasse A muslinger: Fersk (vakuumpakker eller net – danske marked)
Bigbags til Holland

Klasse B muslinger: Kogning – løsfrysning eller konserves

Erfaringer (industri - Limfjorden): hurtig vækst – tynde skaller – stor skadeprocent
Forsøg fra Limfjorden (Vilsund Blue/DSC) : 10 mdr. muslinger anvendelige

Udfordring:
Tynde skaller – Horsens synes anderledes!!
Produktkendskab
Kan industrien aftage større mængder – aftaler

Anvendelse af muslinger fra kompensation
- erfaringer og perspektivering



Perspektivering

Foder

Rentabel metode til adskillelse af kød og skal – stort potentiale for mel og ensilage 
(kombi følger udviklingen)

Konsum

Produktkendskab + stabile leverancer og mængder

Kombi undersøger alternativer:

- Petfood – tørrede muslinger (og tang)

- Muslingepellets til fisk (evt. sammen med alger)

- Holland – Horsens – tykkere skaller – god ”lukkeevne”

Malene – Flere erfaringer med anvendelse – kommer efter:

Per Dolmer: Alternativ anvendelse: Kompensationsmuslinger og bundkultur!
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Anvendelse af muslinger fra kompensation
- erfaringer og perspektivering
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Anvendelse af 

kompensationsopdrættede 

muslinger til bundkultur

• Baggrund for projektforslag 
• Beskrivelse af bundkulturprojekt
• Effekt ift arealpåvirkning
• Effekt ift næringsstoffjernelse
• Samlet vurdering



UDVIKLING AF BUNDKULTUR

En løsning på afsætningsproblem, der kan 

iværksættes hurtigt og flexibelt



BAGGRUND FOR PROJEKTFORSLAG - POLITIK

• MUSLINGEPOLITIK - Grøn omstilling med 

kulturbankedyrkning med små fiskede muslinger og med 

kompensationsopdrættede muslinger

• Udkast til AKVAKULTURSTRATEGI – fortsat udvikling af 

miljøforbedrende teknologi til saltvandsproduktionen. 

Kompensationsopdræt har stort potentiale, men afsætning 

er problem. Anvendelse af muslinger til bundkultur kan 

muliggøre hurtig implementering.

• Vandrammedirektivet/N2000 – reduceret påvirkning fra 

skrabende redskaber. Muslinger som supplerende 

virkemiddel (VRD).



Integreret planlægning af 

muslingeproduktion -størst værdiskabelse 

og mindst påvirkning af økosystem

F
FF
FF

F

= Lineopdræt/kompensationsopdræt
= bundkultur
= muslingeskrab
= havbrug



BAGGRUND FOR PROCES

• Notat til MUSHOLM om anvendelse af kompensations-

opdrættede muslinger til bundkultur.

• Udarbejdelse af kulturbankeprojekt for WITTRUP 

SEAFOOD – projektet præsenteres nu.

• Første miljøgodkendelse og VVM tilladelse til 

kompensationsopdræt i forbindelse med havbrug for 

HJARNØ HAVBRUG – tilladelsen åbner muligvis for 

anvendelse af muslinger til bundkultur.

• Dialog med DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING, 

der støtter, at der udføres forsøg  med 

kompensationsopdrættede muslinger til bundkultur.



BUNDKULTUR I HORSENS FJORD – I FREMTIDEN

• 8 kulturbanker: 

500x500 m = 2 km2 

• 35 % af befisket område.

• Gradvis implementering. 

• Produktionspotentiale:

5000 tons (2,5 kg/m2)

Område uden for kulturbanker 

skal være åbent indtil metode 

er afprøvet
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BUNDKULTUR I HORSENS FJORD – REDUCERET 

AREALPÅVIRKNING



BUNDKULTUR I HORSENS FJORD –

NÆRINGSSTOFFJERNELSE

• 120 t omplantet fra Vest for Tunø til 

Horsens Fjord

• Kødprocent ved omplantning: 9 %

• 120 t er opfisket i februar 2014 med 

en kødindhold på 21.8 %

• Der er fjernet 2,4 X det kvælstof der 

er lagt ud

• Fuld scala: 10-15 t N

Omplantningsforsøg i 2013 –

fiskede muslinger



BUNDKULTUR I HORSENS FJORD –

NÆRINGSSTOFFJERNELSE

Omplantningsforsøg –

Line muslinger



BUNDKULTUR I HORSENS FJORD – SAMLET 

MILJØPÅVIRKNING
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10 Kompensationsopdræt  og fiskeri af omplantningsmuslinger uden for vandområde (mørkeblå område): Anvendes 
kompensationsopdrættede muslinger til bundkultur  og dermed erstatter fiskede muslinger vil det ikke ændre på 
næringsstoffjernelsen fra vandområdet. Anvendelsen af kompensationsopdrættede muslinger vil ikke øge udledning af 
næringsstoffer uden for vandområdet, hvis produktionen er neutral. Dyrkning i bundkultur vil reducerer påvirkning på 
bundfauna fra muslingeskrab uden for vandområdet. 

Kompensations 

opdræt 

Omplantnings 

muslinger  

 

Bundkultur 



BUNDKULTUR I HORSENS FJORD – SAMLET 

MILJØPÅVIRKNING OG ØKONOMISKE FORDELE

Omplantning kompensationsopdræt 

muslinger

• Reduceret arealpåvirkning i forhold 

til fiskeri.

• Effekt af skrab ved opfiskning af 

muslinger til omplantning

• Kulturbanker kan placeres hvor 

miljøpåvirkning er mindst

• Potentiel fjernelse af næringsstoffer

• Produktionsplanlægning og godt 

produkt

Omplantning fiskede muslinger

• Mindst arealpåvirkning

• Ingen effekt ved skrab af 

omplantningsmuslinger til 

udlægning

• Kulturbanker kan placeres hvor 

miljøpåvirkning er mindst

• Neutral ift næringsstoffer

• Produktionsplanlægning og godt 

produkt

• Muliggør hurtig anvendelse af 

kompensationsopdrættede 

muslinger og realisering af 

akvakulturstrategi



“Optimization of biofilter near 
an offshore Danish fish farm”

KOMBI project-financed by The Danish AgriFish Agency 
(GUDP)- 3405-11-0375. 

Gonçalo Marinho (PhD student) and assistent Prof. Susan L. Holdt

Hjarnø havbrug, Snaptun 27. maj 2014



Integreret Multi-Trofisk Akvakultur

SL Holdt © Holdt and Edwards 2014



Seawater

FISH SEAWEED
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Monthely monitoring:

SRG (10 individuals per replicate)

Yield (1m of rope per replicate)

Chemical composition

Ash

C, N, P

Trace elements and metals

Lipids

Fatty acids

Amino acids

July samples 

September samples



Seaweed
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Sammenfatning- Tang

Højest N konc i reference tang

Udbytte af tang det samme i marts og maj (men var 
højere i IMTA tidligere)

September og november var total N fjernelse ved IMTA 
højere (gns. 3,8-6 gN/m med begroning) end ved 
reference (baseret på individ-målingerne)

Tang og begroning har højest indhold af P i september 
(0,9 gP/m)

Biomassen, begroning og N og P indholdet var højest i 
august-september- før bladskifte

Biofilter kapaciteten højest i august-september



Mussels
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Sammenfatning- Muslinger

N indholdet ca. 2% af frisk vægt

P indholdet ca. 0,12% af frisk vægt

Svært at sige at der er forskel på de to 
lokationer

N og P indholdet falder lidt når man inkluderer 
skallerne

Flere analysemålinger for muslinger afventes!! 
Også for replikater til standardafvigelser.



...for the next 6 months

Cultivation of breeded sugarkelp :

Transfer breeded lines (from SSS) to Hjarnø cultivation 
sites;

At least 100 droppers (cultivated reproducers) + 100 
droppers (wild reproducers) deployed at both REF and 
IMTA sites;

Sampling of biomass at different seasons at both 
cultivation sites;

biomass yield

chemical composition 



Protoplast method at DTU (further development).

Uptake and effect of different nitrogen sources (ammonia,

nitrate) on the amino acids profile will be monitored using a

bioreactor.

...for the next 6 months



Thank you for your attention!

gosm@env.dtu.dk

suho@food.dtu.dk

mailto:gosm@env.dtu.dk
mailto:suho@food.dtu.dk


Afrunding - opsummering

Erfa-møde DA 27 maj 2014

Per Andersen
pean@orbicon.dk



Erfaring/optimering af drift



”Hængende rev”

Erfaringer fra opdræt af muslinger/tang viser at opdrættene fungerer som hængende muslingebanker/stenrev. Det vil

sige at mange af de planter og dyr inkl. fisk, som naturligt findes på muslingebanker og stenrev/tangskove også vil

etablere sig i/på opdrættene som derved kommer til at fungere som ”hængende rev”.

Miljøeffekter



Miljøeffekter (muslingeopdræt/tangkultur)

1. Dokumentation af iltforhold i bundevandet
2. Dokumentation af sedimentforhold (organisk indhold/sulfidfront)
3. Dokumentation af effekter på sigtdybde



Anvendelse/Afsætning – muslinger/tang

1. Erfaringsopsamling i forhold til KOMBI aktiviteter
2. Erfaringsopsamling andre projekter
3. Målrettet afsøgning af ”aftager-feltet”

- Krav til levering
- Mængder
- Kvalitet

4. Optimering af drift til produktion af bestemte/efterspurgte 
kvaliteter



Optimering af drift af opdræt/kultur

1. Timing af yngelopsamling (udvikling af larve-overvågning)
2. Optimering af yngelopsamling – lokalisering af 

yngelopsamling/produktion
3. Optimering af produktion – minimering af tab pga. predation/skader på 

anlæg pga. stor etc.
- Udtynding
- Børstning
- Høst
- Forankring
- Placering

4. Optimering af overvintring af opdræt
- Undersænkning 
- På land
- Flytning



Aktiviteter i fremtiden

1. Behov for udvikling af produkter og afsætning
2. Behov for driftsoptimering

KOMBI II projekt er under udvikling


