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 1. Udvikling af bornholmsk blåmuslingeproduktion 

 Vi  ønsker  med  denne  rapport  at  præsentere  de  resultater  og  effekter,  som  er  opnået  i  projektet 
 Udvikling  af  bornholmsk  blåmuslingeproduktion  .  Projektet  har  varet  fra  juli  2021  og  afsluttes  i 
 april  2022.  Projektets  formål  har  været  at  gennemføre  en  forundersøgelse,  som  på  sigt  skal  lede 
 til  etableringen  af  et  bornholmsk  forsøgsopdræt  med  blåmuslinger,  for  at  undersøge  potentialet 
 i  recirkulering  essentielle  næringsstoffer,  som  har  ophobet  sig  i  Østersøen.  Vores  motivation  for 
 at  gennemføre  dette  projekt  findes  i  et  ønske  om  fremtidigt  at  kombinere  en  bæredygtig 
 fødevareproduktion,  og  forbedring  af  havmiljøet  i  Østersøen  med  vækst  i  et  lokalsamfund,  der 
 har  store  ambitioner  inden  for  klima-  og  miljøomstilling.  Projektet  er  en  forundersøgelse  og 
 planlægning  af,  hvor  forsøgsanlæg  af  blåmuslinger  kan  placeres,  hvilke  dyrkningssystemer  der 
 bør  afprøves,  samt  hvordan  det  skal  driftes  og  monitoreres  med  henblik  på  de  miljøforbedrende 
 effekter.  I  projektet  har  vi  sammen  med  Madeclear  lavet  en  informationsvideo  om  projektet,  og 
 den kan ses på dette  link  . 

 I  denne  rapport  vil  der  indledningsvis  fremlægges  de  potentialer  og  barrierer,  som  vurderes 
 relevante  i  forbindelse  med  bornholmsk  blåmuslingeproduktion.  Efterfølgende  præsenteres 
 resultaterne  og  effekterne  af  de  udførte  aktiviteter,  som  skal  muliggøre  etablering  af  lokale 
 forsøgsopdræt  med  blåmuslinger  efter  afslutning  af  dette  projekt.  Afslutningsvis  vil 
 udviklingsmulighederne i relation til bornholmsk blåmuslingeproduktion blive præsenteret. 

 Billede 1, stillbillede fra nævnte informationsvideo, som kan ses  her 

 1.1 Indledning 

 Dyrkning  af  blåmuslinger  har  positive  effekter  på  flere  relevante  lokale,  nationale  og 
 internationale  politikker,  der  omhandler  en  bæredygtig  udvikling.  Begrebet  bæredygtighed  er 
 ofte  vanskeligt  at  operationalisere,  når  kompleksiteten  i  den  betragtede  problemstilling  øges. 
 Hvis  vi  ser  på  en  enkelt  faktor  f.eks.  udledning  af  kvælstof,  så  er  det  enkelt  at  opstille  en  model, 
 der  beregner  hvor  stor  en  belastning  et  givent  område  kan  tåle.  Ser  vi  på  komplekse 
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 problemstillinger,  såsom  målet  med  at  finde  en  bæredygtig  udvikling  i  forhold  til 
 fødevareproduktion,  krav  om  høj  vandkvalitet,  høj  biodiversitet,  lav  klimapåvirkning,  høj 
 dyrevelfærd, sundhed osv., så er problemstillingen ikke helt så let at operationalisere. 

 I  1987  udgav  Brundtland  Kommissionen  rapporten  Our  Common  Future  .  Rapporten  var  den 
 første  af  sin  slags  med  fokus  på  global  bæredygtighed  og  den  gav  en  bred  tilgang  til 
 bæredygtighed,  der  inddrog  både  de  sociale,  økonomiske  og  miljømæssige  aspekter.  En 
 bæredygtigtig udvikling defineredes af Kommissionen som: 

 ”  En  udvikling,  som  opfylder  de  nuværende  behov,  uden  at  bringe  fremtidige  generationers 
 muligheder for at opfylde deres behov i fare.”  (  WCED,  1987: s. 8) 

 Definitionen  har  fostret  det  tankemønster,  der  i  dag  er  grundlæggende  for  vores  tanker  om 
 bæredygtighed, men den er ikke særligt anvendelig ift. komplekse vurderinger. 

 En  ny  måde  at  betragte  bæredygtighed  på  er  Doughnut-modellen,  der  i  disse  år  forsøges 
 implementeret  i  en  række  storbyer,  bl.a.  København  og  Amsterdam.  Modellen  tager 
 udgangspunkt  i  FN’s  17  verdensmål,  men  den  formår  også  at  integrere  målene  i  et  omfang 
 afgrænset  af  minimumskrav  til  levestandard  og  økosystemernes  bæreevne.  Modellen  er  endnu 
 et  koncept,  og  den  er  ikke  operationaliseret  med  konkrete  mål.  Doughnut-modellen  beskriver 
 hvordan  samfundet  og  virksomheder  kan  bidrage  til  en  økonomisk  udvikling,  der  ikke  er  på 
 bekostning  af  jordens  velbefindende  (Figur  1).  Doughnut-teorien  blev  introduceret  af  Kate 
 Raworth  i  2012.  Den  økonomiske  teori  er  opkaldt  efter  en  doughnut,  da  modellen  tegner  et 
 billede  af  et  doughnut-formet  rum,  hvor  det  er  muligt  at  imødekomme  menneskelige  behov  på 
 en  bæredygtig  og  socialt  ansvarlig  måde.  Modellen  består  af  to  koncentriske  cirkler:  en  indre 
 cirkel,  der  repræsenterer  velfærd  som  sundhed,  uddannelse,  ernæring,  ligestilling  og 
 arbejdsvilkår,  og  en  ydre  cirkel  der  angiver  grænserne  for  den  mængde  miljøbelastning  og 
 ressourceforbrug  planeten  kan  klare.  Mellem  det  sociale  fundament  og  det  naturmæssige  loft 
 finder  vi  en  langsigtet,  bæredygtig  levemåde,  visualiseret  med  doughnut’en.  Denne 
 repræsenterer  således  det  rum,  hvor  de  fundamentale  menneskelige  vilkår  er  opfyldt,  og  hvor 
 der  ikke  sker  en  overudnyttelse  af  jordens  ressourcer.  Skaber  vi  en  verden,  hvor  vi  overudnytter 
 jordens  ressourcer  ved  at  skabe  klimaændringer  og  forurening  etc.,  er  der  et  overshoot  af  de 
 økologiske  grænser-  og  dermed  ikke  en  bæredygtig  udvikling.  Hvis  vi  derimod  ikke  sikrer  de 
 fundamentale  rammer  for  mennesker,  er  der  et  shortfall,  hvor  folk  ikke  oplever  en  retfærdig 
 verden og oplever nød. 

 I  forhold  til  etablering  af  dyrkning  af  blåmuslinger  på  Bornholm,  vil  dette  have  betydning  for  en 
 lang  række  miljømæssigt  og  samfundsmæssigt  vigtige  problemstillinger.  Tankegangen  fra 
 Doughnut-modellen  kan  umiddelbart  overføres  til  at  forstå  betydningen  af  forhold  som  de 
 økologiske  grænser  for  natur,  miljø  og  klima,  men  også  adgang  til  lokale  fødevarer, 
 arbejdspladser,  uddannelse,  sundhed  m.v.,  som  er  en  del  af  det  sociale  fundament  i  doughnutens 
 inderste cirkel, dvs. de vilkår, der skal være opfyldt for at sikre et godt liv. 
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 Figur  1,  Doughnut-modellen  beskriver,  hvordan  samfundet  og  virksomheder  kan  bidrage  til  en  økonomisk 

 udvikling, der ikke sker på bekostning af jordens velbefindende. 

 1.2 Miljø- og klimaeffekter 

 Østersøen  er  et  af  de  mest  forurenede  have  i  verden  (Den  Europæiske  Revisionsret,  2016),  og 
 den  dårlige  miljøtilstand  i  havområdet  har  stor  negativ  indvirkning  på  økosystemet  (HELCOM, 
 2021),  hvilket  begrænser  de  økosystemtjenester,  som  samfundet  er  afhængige  af.  Et  eksempel 
 herpå  er,  at  den  dårlige  miljøtilstand  medvirker  til,  at  fiskebestandene  mindskes.  Dette  har  skabt 
 en  kraftig  nedgang  i  det  bornholmske  fiskeri  (Den  Europæiske  Revisionsret,  2016),  som  siden 
 1980’erne har påvirket lokalsamfundet negativt både økonomisk og socialt (Hedetoft, 2017). 

 HELCOM  1  anbefaler  blandt  andet,  at  tilstanden  i  Østersøen  forbedres  ved  at  sikre  bæredygtig 
 anvendelse  af  havressourcerne  (HELCOM,  2021).  En  af  de  største  udfordringer  med 

 1  HELCOM eller Helsinki-kommissionen  er en  havmiljøbeskyttelses kommission for Østersøområdet (HELCOM, 2018). 
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 miljøtilstanden  i  Østersøen  er  eutrofiering  2  ,  der  er  forårsaget  af  den  mangeårige  og  nuværende 
 massive tilførsel af næringsstoffer til havmiljøet. 

 Blåmuslinger  er  foreslået  af  en  række  forskningsprojekter,  virkemiddelkataloger  og 
 videnskabelige  artikler  mv.  som  et  værktøj  til  at  optage  og  fjerne  næringsstoffer  fra  vandmiljøer 
 (Bruhn  et  al.,  2020,  Timmermann  et  al.,  2016,  Petersen  et  al.,  2021,  Kotta  et  al.,  2019; 
 Schultz-Zehden  et  al.,  2019;  Petersen  et  al.,  2018).  Ved  at  blåmuslingerne  filtrerer  vand,  og 
 derigennem  optager  fytoplankton,  og  herefter  høstes,  reduceres  den  samlede  mængde  af 
 næringsstoffer  i  vandmiljøet.  Dette  sker  da,  tilførslen  af  næringsstoffer  fra  aktiviteter  på  land 
 bliver  omsat  i  fytoplankton,  som  er  en  effekt  af  eutrofiering.  Ud  over  at  fjerne  næringsstoffer  fra 
 vandmiljøet  har  blåmuslinger  også  flere  andre  positive  klima-  og  miljøeffekter.  Muslingeopdræt 
 er  en  regenerativ  form  for  fødevareproduktion.  Alle  fødevareproduktioner  påvirker  jordens 
 økosystem,  men  de  regenerative  fødevareproduktioner  bidrager  med  en  større  positiv  effekt  i 
 forhold til at gendanne robuste økosystemer, og har ganske få negative effekter. 

 Figur  2,  viser  den  samlede  kvælstofudledning  til  kystvandene  fra  Bornholm  i  2018,  og  den  procentvise 
 fordeling  af  udledningen.  Det  fremgår  at  landbruget  står  for  den  største  andel  af  udledningen  på  næsten 
 70%.  Det  fremgår  ligeledes  at  blåmuslinger  dyrket  på  et  opdræt  på  18,8  hektar  (ha)  i  havområdet  ud  fra 
 Bornholm,  kan  optage  mellem  0,4%-3,6%  af  den  samlede  kvælstofudledning  og  miljømæssige  faktorer  som 
 temperatur,  saltindhold  mm.  Det  estimeres  at  der  fra  et  langlineopdræt  (se  afsnit  2.2)  på  18,8  ha  kan  høstes 
 mellem 263,2 tons til 1.316 tons blåmuslinger i havområdet ud fra Bornholm. 

 2  Eutrofiering sker når der tilføres for meget næring  til et vandområde, og som følger heraf vokser alger, og der dannes uklart vand, 
 og sollys kan ikke trænge effektivt ned til bunden. Dette  skaber dårlige levevilkår for bundlevende  planter og havdyr. Alger falder 
 også til bunds når de dør,, og der sker en forrådnelsesproces, hvor bakterier der respirerer nedbryder biomassen. Som følge af denne 
 proces sker iltsvind og de levende organismer og havdyr, der ikke flytter sig væk fra dette område dør som følge heraf (Withgott & 
 Laposata, 2012). 
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 Blåmuslinger  har  direkte  positive  klimaeffekter,  fordi  de  optager  CO  2  fra  vandmiljøet,  når  de 
 danner  skal,  hvilket  hedder  biomineralisering.  Dog  vil  den  egentlige  CO  2  fjernelse  afhænge  af 
 hvordan  og  hvor  muslingeskallerne  ender  (  Filguera  et  al.,  2018  ).  Hvis  muslingeskallerne  bliver 
 genbrugt  i  byggeri  til  eksempelvis  isolering  vil  CO  2  fjernelse  være  stor  sammenlignet  med  hvis 
 skallerne  ender  til  affaldsforbæring.  Det  estimeres  at  den  samlede  globale  produktion  af  alle 
 slags  muslinger  og  øster  har  en  CO  2  binding  om  året,  som  svarer  til  de  årlige  emissioner  fra 
 242.307  biler,  der  hver  i  gennemsnit  kører  20.000  km  (ibid.).  Den  konkrete  klimaeffekt  og  CO  2 

 optag af blåmuslingeproduktion er dog endnu ikke undersøgt i Danmark (Bruhn et al., 2020). 

 De  afledte  klimaeffekter  ved  blåmuslingeproduktion  relaterer  sig  til  blåmuslinger  som  fødevare 
 og  som  foder  i  husdyrproduktion.  DCA  på  Aarhus  Universitet  vurderer  at  CO  2  udledning  pr.  kilo 
 dansk  producerede  blåmuslinger  til  0,1  kg  CO  2  og  importerede  til  0,2  kg  CO  2  (Mogensen  et  al., 
 2016).  Dermed  har  blåmuslinger  den  samme  CO  2  belastning  som  danske  æbler  og  pære,  og  er 
 altså  klart  den  animalske  proteinkilde  med  den  laveste  klimaaftryk  (ibid.).  Dette  skyldes 
 hovedsageligt  at  der  ikke  bruges  hverken  gødning,  pesticider  eller  foder  ved  opdræt  af 
 muslinger,  da  muslingerne  spiser  det,  som  allerede  findes  i  vandet,  og  derfor  skal  der  ikke 
 dyrkes  og  produceres  gødning,  pesticider  eller  foder,  hvilket  har  positive  effekter  ift.  klima  og 
 miljø.  Hvis  vi  derfor  erstatter  andre  proteinkilder  med  et  højere  indtag  af  blåmuslinger,  vil  vi 
 nedbringe  vores  samlede  CO  2  udledning.  Hertil  kommer  det  også,  at  vi  i  øjeblikket  importerer 
 over  halvdelen  af  de  blå  fødevarer,  som  vi  spiser  i  EU  (  European  Commission,  2020)  ,  og  med  en 
 højere  selvforsyningsgrad  kan  vi  mindske  importen,  som  vil  sænke  vores  CO  2  udledning  ifm. 
 transport.  Nedenfor  ses  en  graf  over  CO  2  e  aftrykket  pr.  kilo  fødevare.  Her  ses  det  tydeligt  at 
 blåmuslinger har et markant lavere  CO  2  e aftryk end  andre animalske fødevarer. 

 Figur 3, graf over  CO  2  e aftrykket for diverse animalske  fødevarer. Grafen er baseret på data fra  Den Store 

 Klimadatabase  . 
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 Blåmuslinger  kan  også  omdannes  til  et  melprodukt  sammenligneligt  med  fiskemel,  og  kan  på 
 den  måde  indgå  i  husdyrproduktion,  som  et  mere  klima  og  miljøvenligt  alternativ  til  fiskemel  og 
 soja.  Dermed  kan  dele  bornholmske  landbrug  potentielt  nedbringe  deres  behov  for  importeret 
 foder. 

 I  forhold  til  miljøaspektet  har  blåmuslinger  en  række  positive  indvirkninger  på  økosystemet  i  de 
 havmiljøer,  hvor  den  befinder  sig.  Som  nævnt  filtrerer  blåmuslinger  vand,  og  ved  denne  filtrering 
 renser  blåmuslingen  vandet  for  partikler,  hvilket  øger  sigtbarhed  i  vandet  (Petersen  et  al.,  2018), 
 som  er  godt  for  bundlevende  dyr  og  planter.  Ålegræs  er  eksempelvis  letpåvirkelig  ift.  sigtbarhed, 
 og  ålegræssets  udbredelse  bruges  som  kvalitetselement  til  at  vurdere  tilstanden  i 
 kystvandområderne  (Miljø-  og  Fødevareministeriet,  2016).  Ved  opdræt  af  blåmuslinger  falder 
 en  del  af  blåmuslingerne  ned  fra  opdrættet,  og  lander  på  bunden  af  havet,  hvis  de  stadig  er  i  live, 
 vil  de  fortsætte  med  at  filtrere  vandet,  men  når  de  lander  på  havbunden,  skaber  de 
 muslingebanker  eller  rev  af  blåmuslinger.  Disse  rev  bliver  herefter  til  nye  habitater  for 
 bundlevende  dyr  og  planter,  hvilket  kan  have  positiv  indvirkning  på  biodiversiteten  i  området 
 (Vismann,  2011).  Opdræt  af  blåmuslinger  skaber  også  midlertidige  habitater  omkring 
 opdrætssystemerne,  hvor  eksempelvis  småfisk  kan  gemme  sig  mellem  langlinerne  eller  nettene 
 med blåmuslinger. 

 Billede  2,  blåmuslinger  under  muslingeopdræt  i  Horsens  Fjord.  På  muslingerne  ses  rurer,  strandkrabber, 
 søanemoner og en række andre bundlevende organismer (Foto: Per Dolmer). 

 Alt  i  alt  er  der  mange  parametre,  som  blåmuslinger  har  en  positiv  indvirkning  på  i  vores 
 samfund,  og  ved  at  bruge  blåmuslinger  som  leverandør  af  disse  “tjenester”  til  vores  samfund, 
 kan vi påvirke miljøtilstand i Østersøen i en mere positiv retning. 

 1.3 Stedsspecifikke barriere 

 Når  det  kommer  til  opdræt  af  blåmuslinger  omkring  Bornholm,  findes  der  flere  udfordringer, 
 der  skal  tages  højde  for  i  planlægnings-  og  etableringsfaserne.  De  kendte  og  mest  udbredte 
 opdrætssystemer  i  Danmark  er  udviklet  til  at  blive  placeret  i  bugter  og  fjorde,  hvor  påvirkning 
 fra  vind,  vejr  og  strøm  mindskes.  Dette  er  nødvendigt,  da  produktionssystemerne  er 
 letpåvirkelige,  og  nemt  kan  blive  beskadiget  ved  eksempelvis  storm.  Der  findes  som  bekendt 
 ikke  bugter  eller  fjorde  omkring  Bornholm,  og  derfor  er  det  nødvendigt  at  udvikle  nye  systemer 
 også  kaldet  offshore,  der  kan  modstå  det  til  tider  voldsomme  vejr  omkring  øen,  da  den 
 eksisterende  dyrkningsteknologi  er  ikke  vurderes  tilstrækkelig  (Petersen  et  al.,  2021).  Denne 
 udvikling  er  allerede  i  gang  i  Danmark,  og  en  række  aktører  undersøger  muligheden  for  at 
 undersænke  langlinerne  med  blåmuslinger,  så  de  på  den  måde  kommer  ud  af  bølgezonen,  som 
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 dermed  mindsker  påvirkningen.  I  Danmark  er  disse  systemer  ikke  kommercialiserede  endnu 
 eller  testet  på  åbent  vand  eller  offshore  i  væsentlig  grad,  og  der  har  ikke  været  stedspecifikke 
 undersøgelser  ved  Bornholm  (ibid).  I  New  Zealand  findes  der  positive  resultater  med 
 undersænkede  langliner  (Buck  &  Langan,  2017),  hvilket  giver  forhåbninger  til  test  ved 
 Bornholm. 

 Blåmuslinger  har  en  vækstrate,  der  er  bestemt  af  en  række  forhold.  Ved  lav  saltholdighed,  og 
 specielt  ved  lav  og  varierende  saltholdighed  bruger  muslingerne  meget  energi  på  at  tilpasse  sig 
 det  omgivende  miljø.  Der  er,  som  det  fremgår  af  kortet  nedenfor,  lavt  saltindhold  i  havområdet 
 omkring  Bornholm,  og  den  varierer  fra  8-10  psu  (Figur  4).  Undersøgelser  i  de  indre  danske 
 farvande  i  2011  fra  den  vestlige  del  af  Limfjorden  (salinitet  30  psu)  til  den  sydlige  del  af  Faxe 
 Bugt  (salinitet  8,5  psu)  viste,  at  vækstraten  i  Faxe  Bugt  kun  var  ca.  40%  af  vækstraten  i 
 Limfjorden,  hvor  væksten  var  maksimal.  Forskellen  i  vækst  skyldes  et  større  behov  for 
 osmoseregulering  ved  lav  salinitet  (Maar  et  al.,  2015).  I  forhold  til  muslingernes  vækst  kan  der 
 ud  fra  undersøgelser  forventes  en  produktion  på  ca.  40  %  til  60  %  af  den  maksimale  produktion 
 i havområdet omkring Bornholm (Bruhn et al., 2020). 

 Figur 4,  Kort over saltholdighed i de indre danske  farvande. 

 Udover  førnævnte  udfordring,  har  Østersø-blåmuslinger  også  tyndere  skal  og  en  mindre 
 lukkemuskel.  De  to  sidstnævnte  er  forsvarsmekanismer,  som  ikke  er  aktiveret  hos  blåmuslinger  i 
 den  østlige  Østersø  pga.  fraværet  af  krabber  og  søstjerner  (  Reimer  &  Harms-Ringdahl,  2001)  . 
 Det  vides  ikke,  hvordan  dette  påvirker  muligheden  for  opdræt  og  høst  af  blåmuslinger,  og  dette 
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 er  altså  også  interessant  at  undersøge  nærmere.  Den  langsomme  vækst  er  særlig  interessant  at 
 undersøge,  da  det  betyder  længere  høstcyklusser.  Endvidere  vides  det  heller  ikke,  hvordan 
 markedet  vil  tage  imod  væsentligt  mindre  blåmuslinger  end  normalen.  De  mindre 
 Østersø-blåmuslinger  kan,  hvis  de  findes  uegnet  til  human  konsum,  som  tidligere  nævnt  også 
 erstatte klima og miljøbelastende foderprodukter i husdyrproduktion. 

 På  trods  af  de  nævnte  usikkerheder  og  udfordringer  ved  at  dyrke  blåmuslinger  omkring 
 Bornholm,  er  det  stadig  en  attraktiv  aktivitet  at  teste.  I  modsætning  til  CO  2  i  atmosfæren,  hjælper 
 det  ikke  at  nedbringe  mængde  af  næringsstoffer  i  Limfjorden,  og  forvente  en  forbedring  af 
 tilstanden  i  Østersøen  omkring  Bornholm,  derfor  skal  udfordringerne  med  eutrofiering 
 håndteres  lokalt.  Hvis  det  derfor  lykkes  at  opdrætte  og  høste  blåmuslinger  på  Bornholm,  kan 
 man  netop  dette  lokalt.  Når  først  næringsstoffer  er  nået  ud  i  et  vandområde  som  Østersøen,  er 
 det  kun  regenerativ  produktion  af  muslinger  og  tang,  og  opfiskning  af  fiskebiomasse  der  reelt 
 kan anvendes til at fjerne næringsstofferne. 

 Der  er  dog  en  række  andre  forhold,  som  gør  Bornholm  særligt  interessant  med  henblik  på 
 dyrkning  af  blåmuslinger.  Gennem  mange  år  har  Bornholm  opbygget  infrastruktur,  kapacitet  og 
 viden  inden  for  de  maritime  erhverv  fra  kommercielt  fiskeri  omkring  fangst,  landingsfaciliteter, 
 forarbejdning  og  opbevaring  mv.  til  fritids-  og  turismeaktiviteter  på  havet.  Nye  aktiviteter  der 
 passer  ind  i  disse  rammer  vil  kunne  implementeres  på  Bornholm.  Endvidere  har  øen  også  en 
 stærk  gastronomisk  scene,  og  dermed  vurderes  det,  at  der  findes  evner  og  muligheder  for  at 
 udvikle  nye  madoplevelser  med  de  mindre  blåmuslinger.  Bornholm  har  siden  starten  af  80’erne 
 oplevet  stor  nedgang  i  fiskeriet,  og  dermed  også  forsyningen  af  lokale  blå  fødevarer,  og  med  de 
 nyeste  fiskekvoter  er  ikke  udsigter  til  at  denne  situation  ændrer  sig.  Nye  muligheder  med 
 alternative  blå  fødevarer,  som  eksempelvis  blåmuslinger,  kan  derfor  være  den  aktivitet,  som  kan 
 erstatte de traditionelle værdikæder, og udfylde behovet for lokale blå fødevarer på Bornholm. 

 1.4 Politisk billede 

 Det  bornholmske  lokalsamfund  er  noget  særligt,  om  man  vil  kalde  det  ø-mentalitet, 
 nødvendighed  eller  ildsjæle,  så  findes  der  et  specielt  sammenhold  og  drivkraft  på  øen,  som 
 betyder,  at  der  ofte  ikke  er  langt  mellem  nøglepersoner  med  kompetencer,  netværk  eller  adgang 
 til  at  igangsætte  udvikling.  De  korte  distancer  mellem  mennesker  på  øen  giver  mulighed  for  at 
 arbejde  på  tværs  af  sektorer  og  erhverv,  og  Bornholm  har  holdt  gang  i  en  udvikling  siden 
 fiskeriets  kollaps,  som  gør  øen  til  et  fyrtårn  inden  for  fødevarer,  turisme,  grøn  teknologi,  kunst, 
 håndværk  og  gastronomi  mf.  Dette  veludviklede  og  komplekse  økosystem  af  virksomheder  gør 
 Bornholm  til  et  attraktivt  sted  at  afprøve  nye  tiltag,  aktiviteter  og  projekter,  da  komplicerede 
 værdikæder  nemmere  kan  kommercialiseres  her.  Endvidere  har  det  politiske  niveau  på 
 Bornholm  lagt  en  ambitiøs  klima-  og  energipolitik,  som  udmøntede  sig  i  Bright  Green  Island 
 strategien  og  De  8  bornholmermål,  som  viser,  hvordan  øen  aktivt  skal  bidrage  til  at  Danmark 
 opfylder  sine  forpligtelser  ift.  Paris-aftalen  (Bornholms  Regionskommune,  2018).  Strategien  skal 
 også  forsøge  at  aktivere  det  lokale  erhverv,  og  sætte  gang  i  en  udvikling  af  nye  værdikæder,  som 
 gør  det  til  en  god  forretning,  at  passe  bedre  på  vores  natur  og  klima  (ibid).  I  strategien 
 anerkender Bornholms Regionskommune også Østersøens dårlige miljøtilstand, og skriver: 

 “  Vi  vil  arbejde  med  at  mindske  vores  forurening  af  Østersøen  .”  (Bornholms  Regionskommune, 
 2018 s. 25). 
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 Bornholms  Regionskommune  har  også  indgået  samarbejde  med  Gourmet  Bornholm  og 
 Bornholms  Landbrug  &  Fødevarer,  hvilket  har  ført  til  Bornholms  Fødevarestrategi  (Bornholm 
 Regionskommune,  2018).  Formålet  med  strategien  er  at  styrke  øens  fødevaresektor  med  fokus 
 på  selvforsyning,  og  at  udvide  interessen  for  lokalproducerede  fødevareprodukter.  Derudover  er 
 ønsket  med  strategien  også  at  skabe  job  og  værditilvækst  på  et  bæredygtigt  grundlag  på 
 Bornholm. 

 Udover  et  lokalt  fokus  er  der  også  en  række  andre  politiske  dagsordner,  som  gør  blåmuslinger  til 
 et emne, der bliver mere og mere relevant at implementere som bidrag på flere indsatsområder. 

 Overskud af næringsstoffer i havet 
 Miljøministeren  har  i  et  brev  til  Folketinget  tilkendegivet,  at  der  i  Vandplan  for  2021-2027  vil 
 være bindende krav om en stor indsats vedrørende kvælstofregulering. Miljøministeren angiver: 

 “  I  grundscenariet  (scenarie  1)  lægges  der  til  grund,  at  andre  lande  opfylder  internationale  aftaler 
 herunder  særligt  handlingsplanen  for  Østersøoplandet,  opfyldelse  af  andre  landes  mål  i  deres 
 vandområdeplaner  og  for  kvælstofdepositionen  fra  luft  opfyldelse  af  NEC-direktivet.  I 
 grundscenariet  er  den  samlede  danske  målbelastning  36.600  tons  kvælstof,  der  dog  kan  øges, 
 såfremt  der  gennemføres  en  reduktion  af  tilførslen  af  fosfor  i  de  oplande,  hvor  det  vil  have  en 
 effekt”  (Miljøministeriet, 2020, s. 1). 

 Der  er  således  lagt  op  til  en  væsentlig  regulering  af  landbruget,  og  det  er  i  de  faglige 
 diskussioner  indikeret  at  op  til  30%  af  landbrugsarealerne  skal  braklægges.  Vandplanen  er 
 sendt  i  høring,  og  det  fremgår  af  høringsudkastet  at  der  for  Bornholm  er  et  omfattende 
 indsatsbehov på 398,5 tons kvælstof pr. år (Miljøministeriet, 2021). 

 Reduktion af klimagasser 
 Som  medunderskriver  af  Paris-aftalen  har  Danmark  forpligtet  sig  til  at  reducere  sine  emissioner 
 af  klimagasser  betydeligt  inden  2050,  og  med  vedtagelsen  af  Klimaloven  i  2019  forpligtede  et 
 bredt  flertal  af  Folketinget  sig  til  at  reducere  Danmarks  drivhusgasemissioner  med  70%  i  2030 
 sammenlignet  med  1990-niveauet  samt  at  opnå  klimaneutralitet  inden  2050.  Paris-aftalen  giver 
 mulighed  for  kompensationsforanstaltninger,  hvor  klimagasser  kan  bindes,  og  hvor  de  bundne 
 kvoter kan sælges som klimakreditter. 

 Genoprettelse af biodiversitet 
 Biodiversitetskrisen  kan  både  nationalt  og  internationalt  tilskrives  måden  hvorpå  vi  udnytter 
 ressourcerne  fra  land  og  vand.  En  anden  del  af  krisen  kan  tilskrives  måden  hvorpå  vi  kommer  af 
 med  vores  affald  og  affaldsprodukter.  Med  en  cirkulær  bioøkonomi  kan  vi  anvende 
 restprodukter  til  at  producere  nye  produkter.  Overskydende  næringsstoffer  fra  land  kan  således 
 anvendes  til  ny  biomasseproduktion  og  således  bidrage  til  forbedringen  af  marine  habitater  og 
 den  biodiversitet,  der  er  afhængig  af  sunde  økosystemer.  Der  er  meget  fokus  på  beskyttelsen  af 
 biodiversitet  med  begrænsning  af  påvirkning,  udlægning  af  beskyttede  områder,  og  gendannelse 
 af vigtige strukturer som rev, ålegræsområder, muslingebanker mv. 

 Bioøkonomisk vækst 
 EU  har  med  en  række  tiltag,  herunder  Bioøkonomi  Strategien,  særligt  fokus  på  at  økonomisk 
 vækst  inden  for  bioøkonomi  skal  være  en  central  vækstmotor.  Strategien  gøres  særligt  relevant 
 af,  at  en  forventet  befolkningstilvækst  kombineret  med  en  øget  købekraft  i  en  række  folkerige 
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 nationer  vil  medføre  en  markant  øget  efterspørgsel  på  fødevarer  og  ressourcer.  Udviklingen  af 
 nye  former  for  bioøkonomiske  produktionsformer  er  derfor  svaret  på  en  forventet 
 ressourceknaphed.  Det  er  forventningen,  at  en  stor  del  af  den  øgede  bioøkonomiske  vækst  skal 
 ske på havet. 

 2. Projektets effekter og resultater 
 I  følgende  del  af  rapporten  vil  de  resultater  og  effekter,  som  projekter  har  medført  blive 
 fremlagt.  Gennemgangen  er  opdelt  i  afsnit  om  projektets  hovedaktiviteter,  og  vi  ønsker  at  give  et 
 indblik  i,  hvordan  vi  har  tilgået  aktiviteterne,  samt  hvilke  resultater  og  effekter,  der  er  kommet 
 ud af dem. 

 2.1 Placering 

 Der  er  i  forbindelse  med  en  tidligere  analyse  (Bilag  1)  af  placering  af  opdræt  af  blåmuslinger  ved 
 Bornholm,  foretaget  af  projektkoordinatorerne,  udpeget  et  område  forud  for  nærværende 
 projekt.  Placeringen  var  udpeget  på  baggrund  af  kriterier  opstillet  for  at  sikre:  1)  At  der  er 
 optimale  leveforhold  for  blåmuslinger,  og  de  bedst  mulige  forudsætninger  for  en 
 miljøforbedrende  produktion.  2)  At  omkostninger  i  forbindelse  med  etableringen,  drift  og  høst 
 er lavest mulige. 3) At forsøgsopdrættet overholder relevante reguleringer og planer 
 Salinitet  der  som  tidligere  nævnt  har  indflydelse  på  væksten  hos  muslinger  blev  fravalgt  som 
 kriterium,  da  denne  ikke  varierer  omkring  Bornholm.  Følgende  kriterier  blev  i  den  tidligere 
 analyse vurderet som relevante: 

 Naturlig bestand af blåmuslinger 
 Blåmuslingen  starter  med  en  forplantning, 
 hvor  hanner  og  hunner  gyder  deres 
 kønsprodukter  i  havet  og  der  dannes  en 
 larve.  Larven  svømmer  rundt  i  3-4  uger  og 
 sætter  sig  derefter  fast  på  et  fast  substrat, 
 hvilket  kan  være  en  anden  musling,  en 
 sten  eller  et  dyrkningssubstrat  til 
 muslingeopdræt.  Muslingen  vokser  her,  og 
 kan  kun  bevæge  sig  i  begrænset  omfang. 
 Der  skal  derfor  være  en  naturlig  bestand 
 af  blåmuslinger  i  området  for  et  opdræt, 
 da  indfang  af  muslingeyngel  sker  naturligt. 
 Dermed  er  der  ikke  omkostninger 
 forbundet  med  indkøb  af  yngel  osv.  Hvis 
 der  er  en  naturlig  bestand  af  muslinger  i 
 området,  er  det  også  vidne  om 
 tilstrækkelige leveforhold.  Billede 3, bændel med muslinger i Tejn Havn, august 2020 

 Tilstrækkeligt vandskifte og eksponering ift. strøm og vind 
 Blåmuslinger  har  en  væksthastighed,  der  er  bestemt  af  en  række  forhold.  Mængden  af  føde  og 
 transporten  af  føde  med  vandbevægelser  som  havstrømme  og  bølgeslag  er  af  stor  betydning  for 
 muslingernes  vækst.  Dette  sikres  ved  at  der  er  tilstrækkelig  til-og  afstrømning  af  vand  i  det 
 valgte  område.  Til-  og  afstrømning  af  vand  i  produktionsområdet  er  også  vigtigt  for  at  mindske 
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 koncentrationer  af  blåmuslingefækalier  på  bunden,  som  kan  have  en  negativ  effekt  fordi  der 
 sker  en  berigelse  af  næringsstoffer.  Strøm  og  bølger  kan  modsat  også  være  en  udfordring  med 
 henblik  på  høstudbyttet  særligt  i  Østersøen,  fordi  blåmuslingerne  har  svagere  byssus,  og  derfor 
 sværere  ved  at  fastholde  sig.  Bølger  og  strøm  kan  også  forårsage  skader  på  anlægget  og  vil 
 samtidig  påvirke  hvor  ofte  det  er  muligt  at  arbejde  ved  opdrættet  med  båd.  Både  mistet 
 høstudbytte samt skader på anlæg som følge af bølger og vind er forbundet med omkostninger. 

 Område uden iltsvind 
 Iltsvind  et  udbredt  problem  i  Østersøen,  og  sker  som  ofte  som  følge  af  omfattende  eutrofiering. 
 Blåmuslinger  har  behov  for  ilt,  det  er  derfor  vigtigt  at  der  ikke  er  iltsvind  i  produktionsområdet. 
 Iltsvind kan variere fra år til år, og vil derfor være et kriterium der skal monitoreres løbende. 

 Tilstrækkelig dybde 
 Dybden  bør  være  mere  end  3  meter,  og  der  skal  være  afstand  til  bunden  for  at  mindske  tab  af 
 musling,  og  reducerer  risikoen  for  at  muslingerne  indtager  og  derfor  indeholder  sand. 
 Derudover  undgås  påvirkning  på  havbunden  også.  Anbefalingen  om  at  undersænke  anlæg  til 
 mere  end  3  meter,  bunder  i  udfordringer  med  isdække  eller  frit  flydende  isblokke,  der  kan  være 
 en trussel mod høstudbyttet af produktionen. 

 Lav forekomst prædation 
 Søstjerner,  krabber  og  edderfugle  er  de  dyr  som  primært  skal  holdes  for  øje  i  forbindelse  med  en 
 blåmuslingeproduktion.  Særligt  omkring  Bornholm  kan  ederfugle  være  en  udfordring,  da  deres 
 hovedfødekilde  er  muslinger,  og  der  kan  derfor  ske  tab  af  biomasse  og  derfor  også  økonomiske 
 tab.  Søstjerner  og  krabber  er  ved  Bornholm  ikke  en  udfordring,  da  de  lever  ikke  i  denne  del  af 
 Østersøen pga. af det lave saltindhold. 

 Passende bundforhold 
 Alle  opdrætsanlæg  kræver  forankring  i  eller  på  havbunden,  hvilket  betyder,  at  det  er  vigtigt  at 
 undersøge,  hvilket  substrat  bunden  består  af.  Det  skal  derfor  sikres  at  ankeret,  der  fastholder 
 dyrkningssystemet, ikke skader på eksempelvis habitater eller sårbar natur osv. 

 Passende faciliteter på land 
 For  at  holde  omkostningerne  i  forsøgsopdrættet  lave,  er  det  vigtigt,  at  der  i  nærheden  af 
 opdrættet  er  en  havn  og  bådplads,  således  der  spares  på  brændstof  og  tidsforbrug  ved 
 etablering, tilsyn og høst. 

 Lav risiko for tungmetaller, giftige alger og andre uønskede forurenende stoffer 
 Tungmetaller,  algegifte  og  andre  uønskede  forurenende  stoffer  er  alle  faktorer,  der  har 
 betydning  for  fødevaresikkerheden  i  et  muslingeopdræt  (Se  afsnit  2.3).  Fødevarestyrelsen  har 
 grænseværdier  for  indhold  af  tungmetaller  og  miljøfremmede  stoffer,  som  skal  overholdes. 
 Algegifte  må  ikke  være  sporbare  i  muslingekødet,  da  dette  kan  være  sundhedsskadeligt  at 
 indtage.  Derudover  skal  anlægget  placeres  væk  fra  lokale  blandingszoner  samt  kloak-  og 
 spildevandsudledninger.  Høsttidspunkt  er  en  vigtig  faktor  i  forhold  til  alger  og  forekomst  af 
 toxiner  i  muslingekødet,  risiko  for  algegifte  er  dermed  noget  der  skal  indtænkes  i  planlægningen 
 af  driften.  Indhold  af  tungmetaller,  algegifte  og  andre  uønskede  forurenende  stoffer  varierer  fra 
 år til år, og vil derfor være et kriterium, der skal monitoreres løbende. 

 Lav risiko for konflikter om havområdet 
 Der  er  en  række  aktiviteter  til  havs,  som  kan  konflikte  med  placeringen  af  et  blåmuslingeopdræt. 

 12 



 Dette  kan  være  erhvervsmæssige  aktiviteter  som  skibsfragt,  persontransport,  erhvervsfiskeri 
 mm.  eller  anden  akvakultur  som  havbrug.  Kystområderne  på  Bornholm  er  flittigt  brugt  af  både 
 lokale  borgere  og  turister,  og  det  er  derfor  vigtigt  at  medtage  rekreative  interesser  som 
 lystfiskeri,  badning,  vandsport  med  mere.  Der  skal  også  tages  højde  for  Natura  2000-områder, 
 når  placeringen  skal  vælges.  Det  er  også  vigtigt  at  vurdere  om  andre  kommunale-,  nationale-  og 
 regionale  planmæssige  målsætninger  kommer  til  at  konflikte  med  placeringen  af 
 forsøgsopdrættet. Analysen er i sin fulde længde vedhæftet som  Bilag 1. 

 Den  valgte  placering  på  baggrund  af  den  tidligere  analyse  er  angivet  på  kortet  som  pkt.  1,  syd  for 
 Nexø og cirka 4 km fra kysten. 

 I  dette  projekt  er  den  foreslåede  placering,  og  kriterierne  herfor  blevet  evalueret  af  vodbinder 
 Klaus  Hjorth  Hansen,  mangeårig  fisker  i  området  Karsten  Holm,  og  projektets  konsulent  Per 
 Dolmer.  Som  følge  af  evalueringen  blev  placeringen  flyttet  syd  for  den  oprindelige,  da  der  i  dette 
 område  frarådes  ankring,  fiskeri  og  arbejde  på  havbunden  som  følge  af  dumpning  af 
 ammunition fra 2. verdenskrig. 

 2.2 Design af systemerne 

 2.2.1 Ramme for valg af systemer 

 Blåmuslingeproduktion  i  større  skala  end 
 hobbyopdræt  ved  Bornholm,  er  ikke 
 afprøvet  endnu.  Dette  skyldes  især  to 
 faktorer;  1)  Det  lave  saltindhold  i  vandet 
 giver  en  lavere  vækst,  og  dermed  en  mindre 
 blåmusling.  Den  lille  størrelse  af 
 producerede  muslinger  har  længe  har  været 
 set  som  en  begrænsende  faktor  ift. 
 kommerciel  blåmuslingeproduktion  i  denne 
 del  af  Østersøen.  2)  Blåmuslingeproduktion  i 
 åbne  farvande,  eller  “offshore”,  kræver  store 
 robuste  systemer,  som  enten  ikke  er 
 færdigudviklet  endnu  eller  ikke  afprøvet  i 
 tilstrækkeligt  omfang  i  Danmark.  Disse  to 
 faktorer  gør  det  usikkert  at  give  sig  i  kast 
 med  muslingeopdræt,  og  derfor  findes  der 
 ikke  nogen  systemer,  som  er  klar  til  at  blive 
 kommercielt  implementeret  i  havet  omkring 
 Bornholm  på  nuværende  tidspunkt.  Derfor 
 har  det  været  centralt  for  nærværende 
 projekt at gå kritisk og systematisk til værks  Figur 5, kort med 1. og 2. placering 

 i udvælgelsesprocessen af, hvilket system 
 som der ønskes afprøvet på Bornholm. 

 Især følgende 7 kriterier har haft stor betydning for valget: 

 13 



 ●  Robusthed:  et anlæg placeret i åbent farvand skal kunne modstå stor påvirkning fra 
 bølger og strøm. 

 ●  Forankring:  forankringsmetode af opdrætsanlæg skal  passe til havbundssubstratet for 
 området. Dette er både vigtigt med henblik på at ankeret ikke påvirker havbundens 
 tilstand unødvendigt, samt at skabe den sikrest mulige forankring. 

 ●  Tilgang i forbindelse med vedligehold og høst:  arbejde  på havet er udfordrende og 
 omkostningsfuldt, derfor er det vigtig at arbejde ifm.  vedligehold, opbøjning, 
 omstrømpning og høst mm. kan ske sikkert og ukompliceret uden arbejdsulykker eller 
 driftsudfordringer. Dermed er det vigtig at vælge et system, som tilskynder et sikkert og 
 hurtigt arbejde under udførelsen af eksempelvis de nævnte opgaver, da dette vil have en 
 stor indvirkning på økonomien og dermed forretningspotentialet i produktionen. 

 ●  Blåmuslingernes udseende og størrelse efter høst:  alt efter hvilke dyrkningssystemer man 
 vælger at benytte, kan høsten af blåmuslingerne variere i volumen, og størrelsen af hver 
 enkelt blåmusling påvirkes også. Dermed skal man gøre sig klart, hvilket formål som 
 ønskes af produktionen. 

 ●  Produktionsfleksibilitet  i forhold til at kunne tilpasse  tætheden af muslinger i systemet og 
 f.eks videre dyrke muslinger opsamlet fra klipperne eller importeret fra andre lokaliteter 
 i Østersøen. 

 ●  TRL eller technology readiness level:  beskriver hvor  moden en teknologi eller en 
 teknologisk løsning er, og kan på den måde være med til at vurdere, hvor nemt det 
 potentielt vil være at implementere et dyrkningssystem. Denne metode kan ikke alene 
 bruges til at vurdere selve anlæggene, men også de følge systemer som er nødvendige 
 ifm. eksempelvis høst og vedligehold. 

 ●  Økonomisk rentabilitet:  lav og langsom vækst betyder  lavere indtjening, og da dette vil 
 være tilfældet omkring Bornholm, er økonomisk rentabilitet en central faktor. 

 2.2.2 Valg og fravalg af designs 

 Cirkel for svaj  (fravalgt) 
 Dette  system  har  projektkoordinatorerne  teoretiseret  i  samarbejde  med  Klaus  Hjorth  Hansen  fra 
 Nexø  Vodbinderi.  Systemet  bygger  på  en  forankringsmetode,  som  er  blevet  brugt  omkring 
 Bornholm  i  mange  år  i  forbindelse  med  sildefiskeri.  Metoden  bliver  kaldt  at  sætte  net  for  svaj, 
 hvor  nettet  kan  bevæge  sig  i  den  retning,  som  strømmen  går.  På  den  måde  kan  et  net  blive 
 stående  i  vandet  på  trods  af  meget  bevægelse  fra  bølger  og  strøm.  Denne  metode  bliver  også 
 brugt  til  at  forankre  det  havbrug,  som  blev  testet  ud  fra  Nexø  fra  2014  til  2017.  Dermed  virker 
 forankringsmetoden  til  at  kunne  håndtere  de  regelmæssige  voldsomme  vejrforhold  omkring 
 Bornholm.  Systemet  blev  designet  til  at  være  en  PE-ring,  hvorpå  der  skulle  sættes  et  net  eller 
 bændler,  hvor  blåmuslingerne  ville  sætte  sig  og  vokse  på.  Ses  skitse  nedenfor.  I  en  variation  af 
 dette  system  kunne  der  placeres  flere  ringe  inde  i  den  yderste,  og  på  den  måde  vil  der  kunne 
 høstes flere blåmuslinger, men de ringe blev aldrig skitseret. 
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 Figur 6, illustration af cirkel for svaj 

 Systemet  er  blevet  fravalgt,  og  der  arbejdes  ikke  videre  med  at  udvikle  eller  teste  systemet. 
 Igennem  netværksarbejde  i  SUBMARINER  Networks  Muslingegruppe,  som  er  et  netværk  af 
 aktører,  som  arbejder  med  blåmuslingeopdræt  på  tværs  af  Østersøen,  blev 
 projektkoordinatorerne  bekendt  med,  at  ideen  til  forankringsmetoden  tidligere  er  blevet 
 afprøvet  i  Øresund,  hvor  det  fungerede,  men  systemets  bevægelighed  i  vandet  gør,  at  det  vil 
 komme  til  at  fylde  uhensigtsmæssigt  meget.  Dette  er  et  problem,  hvis  man  ønsker  en  økonomisk 
 rentabel  produktion,  da  plads  i  den  forbindelse  er  en  afgørende  faktor.  Et  større  areal  at  arbejde 
 på  vil  betyde  højere  udgifter  til  transport  og  mere  tid  på  vandet  ifm.  vedligehold  og  høst,  og  kan 
 også  potentielt  karambolere  med  andre  aktiviteter  i  området.  Derudover  ville  høst  blive  en 
 væsentlig  udfordring,  da  der  ikke  findes  teknologi  eller  know-how  omkring  høst  fra 
 opdrætssystemer  ringe.  Samtidigt  vil  flere  undersænkede  PE-ringe  også  give  udfordringer 
 omkring  høst,  da  det  vil  blive  en  udfordring  at  fjerne  de  yderste  ringe  efter  høst,  når  man  skal 
 høste de inderste ringe. 

 Offshore undersænkede langlinesystem med bændler samt indsamling og strømper  (valgt) 
 I  Danmark  er  den  mest  udbredte  metode  til  at  dyrke  og  høste  blåmuslinger  et  klassisk 
 langlinesystem.  Her  er  en  langline  holdt  oppe  af  bøjer  og  spændt  ud  mellem  to  hovedbøjer,  og 
 ned  fra  langlinen  hænger  sokker  eller  bændler,  hvor  muslingerne  gror.  Dette  system  er  relativt 
 simpelt  og  velafprøvet,  dog  fungerer  systemerne  oftest  bedst  i  fjorde  eller  bugter,  da 
 langlinesystemer  er  letpåvirkelige  af  bevægelse  i  vandet.  Dermed  vil  et  almindeligt 
 langlinesystem  placeret  i  åbent  farvand,  eksempelvis  ved  Bornholm,  hvor  der  ikke  findes  fjorde 
 eller  bugter,  nemt  blive  udsat  for  skader  ifm.  eksponering  for  strøm  og  bølger.  Undersænkning  af 
 langliner  er  en  kendt  teknik  i  Danmark,  og  bruges  for  at  undgå  skader  på  anlæggene  ifm.  med  is, 
 men  offshore  produktion  er  endnu  ikke  etableret  eller  testet  tilstrækkeligt  i  Danmark.  I  New 
 Zealand  og  i  Canada  har  man  haft  succes  med  offshore  undersænkede  langliner  til  grønskallede 
 muslinger,  som  minder  meget  om  den  danske  blåmusling.  Nedenfor  ses  en  skitse  af  et 
 undersænket langlingesystem. 
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 Figur 7, illustration af undersænket langlinesystem 

 Billede  4,  TV:  muslingeopdræt  på  langliner  i  Nørre  Fjord.  Muslingerne  bliver  produceret  af  amatørfiskere 
 med  henblik  på  at  udlægge  muslingerne  på  havbunden  for  at  fremme  biodiversiteten  og  forbedre 
 vandkvaliteten  i  området  (Foto:  Per  Dolmer).  TH:  muslingeopdræt  på  net.  Nettene  holdes  flydende  med 
 lukkede rør. Billedet er fra Venø Sund i den vestlige del af Limfjorden (Foto: Per Dolmer) 

 På  baggrund  af  langlinesystemets  velkendthed  og  de  umiddelbare  positive  erfaringer  fra  New 
 Zealand  og  Canada,  har  vi  besluttet  os  for,  at  dette  system  vil  være  mest  relevant  at  afprøve  ved 
 Bornholm.  Der  er  flere  faktorer,  som  gør  Bornholm  et  godt  sted  at  afprøve  et  undersænket 
 forsøgsopdræt.  Det  bliver  eksempelvis  hurtigt  dybt  ved  Bornholm,  og  derfor  skal 
 forsøgsopdrættet  ikke  placeres  langt  fra  kysten,  hvilket  gør  transporttid  kortere,  som  sænker 
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 udgifter  og  brug  af  brændstof.  Når  blåmuslinger  bliver  dyrket  og  høstet  ved  brug  af 
 langlinesystemer,  bruges  ofte  en  teknik,  som  bliver  kaldt  strømpning.  I  denne  teknik  selekteres 
 muslinger  indsamlet  på  bændler,  og  de  største  puttes  i  strømper,  som  herefter  færdig  dyrkes  på 
 langlinen.  Denne  teknik  giver  en  større  og  mere  ensartet  blåmusling,  hvilket  giver  en  højere  pris 
 på markedet. 

 De  til  tider  voldsomme  vejr-  og  strømforhold  omkring  øen  stiller  store  krav  til  valget  af 
 materialer,  og  kan  komplicere  arbejde  ifm.  vedligehold  og  høst  på  opdrætssystemerne.  Dette  kan 
 have  stor  indvirkning  på  økonomien  i  en  fremtidig  produktion,  og  dermed  er  det  vigtigt  at 
 undersøge  nye  løsninger  ifm.  med  arbejdet  for  at  holde  udgifterne  nede.  Dette  kunne 
 eksempelvis  være  ved  brug  af  mere  monitoreringsudstyr  i  form  af  sensorer,  droner  og  kamera, 
 så  opdrætssystemerne  kan  kontrolleres  på  afstand.  Vi  vil  tage  kontakt  til  aktørerne  særligt  fra 
 New  Zealand  ift.  hvilke  teknikker  de  benytter  sig  af.  Derudover  ses  der  også  muligheder  i  at 
 kombinere  havvindmølleparker  og  blåmuslingeproduktion,  hvor  fundamenterne  for 
 vindmøllerne  kan  bruges  til  forankring  af  langliner.  Dette  ville  kunne  nedbringe  udgifterne  i 
 etableringsfasen, og skåne naturen, da der vil blive optaget mindre plads til begge aktiviteter. 

 Landbaseret system (valgt) 
 For  at  forsøge  at  eliminere  udfordringerne  ved  at  arbejde  på  åbent  hav,  ønsker  vi  også  at  afprøve 
 et  landbaseret  forsøgsopdræt,  som  fungerer  ved  at  pumpe  vand  ind  fra  Østersøen  gennem  et 
 bassin  med  blåmuslinger.  Efter  vandet  har  været  gennem  bassinet  med  muslinger,  vil  afføringen 
 fra  muslingerne  blive  opsamlet  og  fjernet  fra  vandet  inden  det  udledes  til  Østersøen  igen.  Ved  at 
 opsamle  blåmuslingernes  afføring  vil  de  miljøforbedrende  effekter  øges,  da  der  findes  både 
 kvælstof  og  fosfor  i  muslingernes  afføring.  Med  dette  system  ser  vi  også  potentialer  i  at 
 undersøge,  om  det  herefter  er  muligt  at  anvende  restmaterialet  fra  indsamlingen  til  noget 
 værdifuldt.  Det  kunne  eksempelvis  være  som  direkte  næring  i  landbruget  eller  til  biogas,  som  en 
 form  for  “havgødning”.  Normalt  angives  det,  at  ⅓  af  det  kvælstof  der  er  i  de  mikroalger  der 
 spises  af  muslinger  omdannes  til  biomasse,  ⅓  frigives  som  ammonium  i  vandet,  og  den  sidste  ⅓ 
 havner  på  bunden  med  muslingernes  fækalier.  Med  den  anvendte  produktionsmetode  med 
 opsamling af fækalier kan fjernelse af kvælstof fra Østersøen således fordobles. 

 Figur 8, illustration af landbaseret system 
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 Det  landbaserede  system  er  aldrig  prøvet  før  og  der  vil  derfor  være  en  stor  usikkerhed 
 forbundet  med  både  etableringen  og  driften.  Akvakultur  på  land  er  ofte  dyrt,  og  hvis  værdien 
 som  producenten  kan  få  for  produktet  er  forholdsvis  lav,  vil  omkostningerne  til  drift  måske 
 overstige  den  potentielle  indtægt  fra  salg.  Dette  kan  måske  overkommes  ved  at  benytte  sig  af 
 vedvarende  energikilder  som  vind-  og  solcellestrøm,  som  er  relativt  billigt,  og  bliver  udviklet  på 
 Bornholm  i  øjeblikket.  Endvidere  skal  der  ikke  købes  foder  til  produktionen,  og  hvis  vandet 
 bliver  pumpet  ind  og  tilbage  til  Østersøen  kontinuerligt,  vil  der  højst  sandsynligt  ikke  være 
 behov for afkøling, som er en store udgift ved akvakultur på land. 
 Udgifterne  ved  produktion  på  land,  kan  måske  betyde,  at  der  ikke  vil  være  kommercielle 
 muligheder  for  et  landbaseret  opdrætsanlæg.  Dog  ses  potentialerne  som  værende  store,  hvis  det 
 lykkes,  da  det  vil  øge  sikkerheden  ifm.  med  arbejdet  omkring  vedligehold  og  høst,  fordi  man  ikke 
 skal  på  åbent  vand,  som  også  vil  sænke  omkostninger  herved.  Derudover  vil  den  miljømæssige 
 gevinst også være større, da næringsstof optaget øges. 

 2.3 Tilladelser 

 Nedenfor  ses  en  oversigt  over  tilladelser  som  vi  i  projektet  har  beskæftiget  os  med,  og  som  skal 
 indhentes  afhængigt  af  formålet  med  et  blåmuslingeopdræt.  Der  skelnes  mellem  kommercielt, 
 videnskabeligt og rekreativt formål. 

 Figur 9, illustration af  proces for opnåelse af tilladelse af blåmuslingeopdræt 

 Udgangspunktet  for  projektet  var  at  opnå  en  tilladelse  til  kommerciel  produktion,  da  det  på 
 længere  sigt  er  målet,  at  der  er  mulighed  for  at  dyrke  muslinger  kommercielt  ved  Bornholm.  Da 
 området  på  nuværende  tidspunkt  ikke  er  markeret  som  udviklingszone,  men  som  generel 
 anvendelseszone,  er  det  første  skridt  at  kontakte  Søfartsstyrelsen.  Søfartsstyrelsen  har  under 
 Erhvervsministeriet  i  marts  2021  sendt  en  havplan  i  høring.  Havplanen  udgør  et 
 planlægningsværkstøj  for  marine  områder  i  Danmark,  og  den  skal  sikre  en  hensigtsmæssig 
 koordinering  af  en  række  forhold  såsom  transport,  energiproduktion,  akvakultur  og 
 naturbeskyttelse    (Søfartsstyrelsen,  2021).  Danmarks  havplan  er  blevet  kritiseret  både  af 
 politiske  aktører,  NGOer  og  forskere,  og  i  en  rapport  udgivet  af  WWF  Baltic  Ecoregion 
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 Programme  får  Danmark  den  dårligste  score  for  den  nationale  havplan  blandt  alle 
 Østersølandene  (WWF,  2022).  Det  skyldes  en  række  punkter  herunder  lav  grad  af  beskyttelse  af 
 havnaturen,  og  at  den  ikke  medvirker  til  at  accelerere  bæredygtig  blå  økonomi  (ibid.). 
 Sidstnævnte  udmærker  sig  blandt  andet  ved,  at  der  ikke  er  fokus  på  udbredelse  regenerative 
 produktionsformer på havet, eksempelvis opdræt af blåmuslinger. 

 Figur 10, kort over havplan og zoneinddeling for området omkring Bornholm 

 I  udkast  til  havplanen  er  der  som  nævnt  ikke  udlagt  områder  til  muslingeproduktion  ved 
 Bornholm.  Ved  en  vedtagelse  af  havplanen  uden  tilføjelse  af  områder  til  muslingeopdræt,  vil 
 blåmuslingeprdouktion  ved  Bornholm  kun  kunne  tillades,  hvis  der  laves  et  tillæg  til  havplanen, 
 hvilket  vil  medføre  ekstra  administration  i  forhold  til  høringer  mv.  Der  blev  derfor  udarbejdet 
 høringssvar  til  Søfartsstyrelsen,  hvor  der  rejses  ønske  om  udpegning  af  områder  til 
 muslingeopdræt  på  den  tidligere  fremlagte  placering,  og  det  blev  indsendt  d.  30.  september 
 2021. Høringssvaret kan findes  i Bilag 2  . 

 Som  følge  af  finanslovsforhandlingerne  blev  det  besluttet,  at  havplanen  skal  politisk  forhandles, 
 og  at  der  skal  oprettes  marine  nationalparker  og  trawlfri  zoner  (Finansministeriet,  2021).  De 
 politiske  forhandlinger  forventes  at  finde  sted  i  løbet  af  foråret  2022,  og  vedtagelsen  af 
 havplanen er derfor blevet udsat til senere på året. 

 Næste  skridt  i  indhentning  af  tilladelser  til  etablering  af  kommercielt  blåmuslingeopdræt  er  som 
 illustreret  i  figur  9  ansøgning  til  Fødevarestyrelsen,  da  der  endnu  ikke  er  udlagt 
 produktionsområder  omkring  Bornholm.  En  muslingeproduktion  er  som  tidligere  nævnt 
 underlagt  strenge  krav  til  fødevaresikkerhed,  og  der  må  således  kun  produceres  og  høstes  fra 
 områder,  der  er  udlagt  af  Fødevarestyrelsen.  Hvis  der  høstes  blåmuslinger  fra 
 produktionsområder,  er  der  krav  til  at  de  ikke  indeholder  biologisk  forurening,  miljøfremmede 
 stoffer såsom tungmetaller eller algegifte. 
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 En  etablering  af  et  muslingeopdræt  forudsætter  en  tilladelse  til  opdræt  af  muslinger  i 
 vandsøjlen  fra  Fiskeristyrelsen.  Fødevareministeriet  har  med  Bekendtgørelse  nr.  1456  af  24.  juni 
 2021  stoppet  for  indsendelse  af  nye  ansøgninger  pr.  1.  juli  2021  (Ministeriet  for  Fødevarer, 
 Landbrug  og  Fiskeri,  2021A).  Det  er  uklart,  hvor  længe  dette  forbud  vil  være  gældende. 
 Ansøgningspausen vil blive anvendt til at sikre udarbejdelsen af en overordnet planlægning. 

 Som  det  senere  vil  fremgå  af  afsnit  2.7,  er  det  i  forbindelse  med  planlægningen  af  den 
 næstkommende  fase  efter  dette  projekts  afslutning  blevet  besluttet,  at  der  skal  etableres 
 forsøgsopdræt  med  videnskabeligt  formål.  Dette  forudsætter  som  det  fremgår  af  figur  9 
 tilladelse  fra  Fiskeristyrelsen  og  den  relevante  ansøgning  vil  blive  indsendt  i  løbet  af  foråret.  Det 
 kan  på  baggrund  af  ovenstående  konkluderes,  at  det  er  en  langtrukken  proces  når  områder,  hvor 
 der  ikke  før  har  været  kommercielle  blåmuslingeopdræt,  skal  godkendes.  Dette  kan  med 
 udgangspunkt  i  dette  projekts  erfaringer  virke  afskrækkende,  da  der  ikke  er  gennemsigtighed 
 med  henblik  på  tidshorisont.  Der  har  politisk  været  bekymring  for  det  store  antal  ansøgninger 
 til  nye  opdræt,  og  om  dette  vil  have  negativ  effekt  på  miljøet.  Bekymringen  forholder  sig  især  til 
 områder  med  eksisterende  muslingeopdræt,  som  er  i  få  og  lukkede  havområder  (Ministeriet  for 
 Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2021B). 

 I  processen  om  at  opnå  tilladelser  til  kommerciel  dyrkning  af  muslinger  ud  fra  Bornholm  har 
 projektet  også  mødt  udfordring  ift.  ukorrekt  information,  som  har  gjort  processen  længere  end 
 nødvendigt.  Dette  er  særligt  et  resultat  af,  at  der  er  tre  forskellige  styrelser,  der  skal  inddrages  i 
 processen.  En  løsning  herpå  kunne  enten  være  at  centralisere  således,  at  kun  én  styrelse  skal 
 give  tilladelse  til  opdræt  af  blåmuslinger,  eller  at  der  nedsættes  en  gruppe  eller  udvalg  på  tværs 
 af  styrelserne.  En  anden  udfordring,  som  vi  har  oplevet,  er  at  behandlingstiden  er  meget  lang. 
 Den  har  særligt  været  lang  som  følge  af  implementering  af  den  nye  havplan,  samt  det  tidligere 
 nævnte  stop  for  ansøgninger  i  Fødevarestyrelsen.  Det  er  problematisk,  da  dette  kan  stoppe  for 
 nye  miljøforbedrende  blåmuslingeprojekter  og  -produktioner  uden  for  Limfjordsområdet,  hvor 
 der som tidligere nævnt er særligt mange opdræt og ansøgninger til at etablere flere. 

 Resultatet  af  denne  aktivitet  er  dermed,  at  vi  vil  indsende  en  ansøgning  til  at  etablere 
 forsøgsopdræt  med  videnskabeligt  formål  til  Fiskeristyrelsen.  For  at  der  kan  etableres  en 
 kommerciel  produktion  af  blåmuslinger  ved  Bornholm,  skal  der  først  i  havplanen  udlægges  en 
 udviklingszone  i  det  tilsigtede  område,  herefter  skal  området  af  Fødevarestyrelse  godkendes 
 som  produktionsområde,  hvilket  som  nævnt  er  en  del  af  en  længere  proces,  som  først  bliver 
 afgjort  med  udgangen  af  2022.  Fiskeristyrelsen  skal  herefter  eller  sideløbende  tillade  at  der 
 etableres et opdræt i området. 

 2.4 Formidling 

 Formålet  med  formidlingen  i  projektet  har  været  at  oplyse  lokale  borgere  og  besøgende  om  de 
 miljø-  og  klimaeffekter,  der  forekommer  i  forbindelse  med  dyrkning  af  blåmuslinger.  I  projektet 
 ønskede  vi  også  at  formidle,  om  Østersøens  dårlige  miljøtilstand,  og  hvorfor  der  er  behov  for 
 tiltag,  som  dyrkning  af  blåmuslinger,  til  at  modvirke  eutrofiering.  Derudover  har  projektets 
 formidling  omhandlet,  at  den  mindre  størrelse  på  Østersø-blåmuslingen  ikke  udelukker  den  som 
 en  interessant  fødevare.  Dette  afsæt  for  formidlingen  bygger  på  projektkoordinatorens  tidligere 
 undersøgelser  (Bilag  3)  og  ivandets  formidling,  hvor  det  er  blevet  konkluderet,  at  der  er  en 
 vidensmæssig  barrierer  i  forhold  til  opdræt  af  muslinger  på  Bornholm,  da  det  ikke  før  er 
 afprøvet  omkring  øen.  Formidlingen  har  i  høj  grad  været  dialogbaseret,  med  formålet  om  at 
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 inkludere  samt  informere  borgere  og  besøgende,  og  imødekomme  potentielle  sociale  barriere 
 omkring  fremtidig  dyrkning  af  blåmuslinger.  DTU  Aqua  vurderer  i  Petersen  et  al.  (2021),  at  de 
 sociale  barrierer  i  forbindelse  med  at  implementere  opdræt  af  blåmuslinger  som  virkemiddel 
 mod  eutrofiering  særligt  omhandler  den  visuelle  forurening,  hvilket  kan  lede  til  modstand  og 
 manglende  accept.  Udover  den  visuelle  forurening  kan  der  også  forekommer  utilfredshed  ved 
 affald  i  form  af  afføring  fra  muslingerne  fra  anlæg,  som  kan  ende  ved  nærliggende  strande.  De  to 
 nævnte  årsager  til  sociale  barriere  er  dog  særligt  tilknyttet  opdræt  med  rør  og  netsystemer.  DTU 
 Aquas  primære  metode  til  at  imødekomme  den  manglende  accept  er  at  arbejde  på  at  reducere 
 den  visuelle  forurening,  og  har  dermed  et  fokus  på  tekniske  løsninger  (Petersen  et  al.,  2021).  Vi 
 mener  i  projektet,  at  inddragelse  og  dialog  med  lokalbefolkningen  allerede  i  planlægningsfasen 
 før  etableringen  af  opdræt,  også  er  en  meget  vigtig  metode,  der  kan  medvirke  til  at  overkomme 
 sociale  barrierer.  Især  borgere,  som  bor  i  eller  har  tilknytning  til  lokalområdet  (f.eks. 
 sommerhusejere)  kan  skabe  konflikter  pga.  visuel  forurening.  Inddragelse  af  lokalsamfundet  er 
 både  med  til  at  gøre  planlægningsprocessen  demokratisk  og  sikre  en  bred  opbakning  til 
 projektet,  hvilket  kan  gøre  implementeringen  nemmere  (Bilag  3).  Hobbyopdræt  med 
 blåmuslinger  har,  været  brugt  som  formidlingsværktøj  i  Tejn  Havn  til  formidlingsaktiviteter 
 både  med  skoleklasser  og  besøgende,  og  har  i  dette  projekt  også  fungeret  til  demonstrere, 
 hvordan  dyrkning  af  muslinger  ser  ud.  Vi  satte  d.  19.  oktober  2021  strømper  med  muslinger  i  et 
 hobbyopdræt  i  Tejn  Havn  ved  Lagunen.  Efter  længere  behandlingstid  modtog  vi  d.  14.  mart  2022 
 tilladelse  til  at  opsætte  hobbyopdræt  i  Nexø  Havn.  Den  lange  sagsbehandling  skyldes,  at  der  er 
 en  ny  muslingebekendtgørelse  undervejs.  Hobbyopdrættet  i  Nexø  Havn  vil  blive  etableret,  når 
 der i foråret igen er muslingelarver i vandet. 

 Billede 5 & 6, opsætning af hobbyopdræt i oktober 2021 i Lagunen, Tejn Havn. 

 Billede 7 & 8, formidling til Gaardens Høstfest d. 26. september 2021 
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 Vi  deltog  d.  26.  september  2021  i  Gaardens  Høstfest,  og  vi  oplevede  stor  interesse  og  besøg  fra 
 de  ca.  i  alt  2500  gæster  til  arrangementet.  Plakaterne  som  blev  brugt  til  visuel  kommunikation 
 og udgangspunkt for dialog med de besøgende ved arrangementet kan findes i Bilag 4. 

 Projektkoordinatorerne  holdte  oplæg  d.  27.  september  2021  hos  Gourmet  Bornholm  på  Gaarden 
 i  forbindelse  med  Sustainable  Food  Week.  Projektkoordinatorernes  oplæg  omhandlede,  hvorfor 
 blåmuslinger  er  interessante  med  henblik  på  fremtidens  bæredygtige  blå  bioressourcer,  og 
 hvordan  blåmuslingeproduktion  kan  blive  en  realitet  på  Bornholm.  Til  arrangementet  var  ca.  30 
 deltagere fremmødt. I uge 42 afholdte vi formidlingsarrangementer i relation til projektet. 

 Selvom  målet  for  besøgende  til  formidlingsarrangementer  er  nået,  vil  det  efter  dette  projekts 
 afslutning være vigtigt at fortsætte formidlingen. 

 For  at  fremlægge  projektets  resultater  har  vi  i  sammen  med  Madeclear  lavet  en  video  som 
 populært  videnskabeligt  produkt,  der  formidler  hvordan  en  bornholmsk  blåmuslingeproduktion 
 kan  se  ud,  hvorfor  det  er  en  god  ide,  og  hvilke  udfordringer,  der  kan  være  i  forbindelse  med  det. 
 Videoen  har  over  1.100  visninger  på  Facebook,  og  112  personer  har  enten  liked,  kommenteret 
 eller  delt  den  på  LinkedIn.  Med  videoformatet  som  populært  videnskabeligt  produkt,  har  det 
 været  muligt  at  nå  en  bred  målgruppe,  og  vi  har  valgt  at  bruge  både  Facebook  og  LinkedIn  for  nå 
 så bredt ud som muligt. 

 Der  bliver  på  baggrund  af  den  evaluerende  workshop  skrevet  en  kort  version  af  rapporten  om 
 projektets  resultater  og  effekter  som  skal  rettes  mod  den  almene  lokale  borger.  Derudover  bliver 
 der  også  skrevet  en  kortere  version  af  projektets  resultater  og  effekter  som  oversættes  til 
 engelske  for  at  understøtte  projektets  mål  om  vidensdeling  igennem  SUBMARINER  Network, 
 som er en samling af aktører fra hele Østersøområdet. 

 I  fremtiden  vil  samspillet  mellem  formidling  og  miljømonitorering  omkring  forsøgsopdrættet 
 have  stort  fokus.  Vi  mener  at  særligt  fokus  på  fødevaresikkerhed  er  vigtigt,  da  blåmuslingerne 
 udover  at  være  fødevare  skal  være  med  til  at  modvirke  et  miljøproblem,  kan  spørgsmålet  om 
 fødevaresikkerhed  optræde.  Dette  kan  være  et  komplekst  emne  at  forstå,  og  vil  være  centralt  for 
 formidlingen.  Endvidere  ønsker  vi  at  skabe  en  visuel  forståelse  af  produktionen  gennem  video 
 og måske livestreaming, som kan vise de positive miljøeffekter omkring opdrættet. 

 Ved  at  have  dette  udvidede  fokus  på  formidlingen  også  under  selve  produktionen  kan  det  også 
 blive  muligt,  at  formidle  den  transition  af  vores  værdikæder  i  fødevaresektoren,  som  der  er  brug 
 for. 

 2.5 Måling af vækstrate 

 Muslingernes  vækst  er  som  nævnt  tidligere  i  rapporten  en  vigtig  faktor  ift.  mulighederne  i  en 
 produktions  af  blåmuslinger  omkring  Bornholm.  Hvor  store  de  bliver,  har  indvirkning  på  deres 
 anvendelsesmuligheder,  og  deres  vækstrate  bestemmer  høsttidspunkt,  og  har  betydning  for 
 økonomisk  bæredygtighed  ifm.  kommercialisering.  Derfor  har  vi  i  projektet  udført  et  pilotforsøg, 
 af  bornholmske  blåmuslinger  væksthastighed.  Forsøget  har  givet  os  indblik  i  den  gennemsnitlige 
 vækstrate  af  blåmuslingers  skallængde  under  sammenlignelige  leveforhold,  som  dem  ved  den 
 valgte placering. Forsøget forløb fra 25. august til 1. november. 
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 Metoden til forsøget er beskrevet nedenfor: 
 1.  Vi indsamlede blåmuslinger ved Hammer Havn fra en bøje til en muslingehave, som var 

 sat i vandet året forinden. 
 2.  De indsamlede muslinger blev målt med en skydelære, og blev sorteret efter størrelse: 

 20 små muslinger (  >5 mm - ≤10 mm  ) 20 mellem (  >10 mm  - <15 mm  )  og 20 store (  ≥15 mm - 

 ≤20 mm  ) blev overført til hver deres cylindriske netposer  efter størrelse (diameter: 10 
 cm, højde: 25 cm, mesh: 5 X 5 mm). 

 3.  Efterfølgende blev netposerne sat i vandsøjlen i en dybde på ca. 0,5 m. Hver netpose blev 
 fastgjort til et tværgående reb. 

 4.  Netposerne blev renset hver anden uge for at undgå tilgroning, og deraf potentiel 
 udsultning af muslingerne. 

 5.  Opsamling af netposerne med muslinger skete start november og muslingernes 
 skallængde blev målt med skydelære. 

 Resultaterne  fra  forsøget  er,  at  muslingerne  var  vokset  6,56  mm  i  gennemsnit  over  perioden  fra 
 25.  august  2021  til  1.  november  2021  på  67  dage,  hvilket  betyder,  at  blåmuslingerne  er  vokset 
 0,097  mm/dag.  Især  var  de  små  muslinger  vokset  meget,  og  her  var  gennemsnittet  7,32  mm, 
 hvilket  svarer  til  0,109  mm/dag.  Oversigten  over  resultaterne  for  væksten  er  vedlagt  i  Bilag  5.  I 
 Landes  et  al.  (2015)  blev  der  udført  lignende  forsøg,  hvor  blåmuslinger  voksede  i  poser,  og  deres 
 vækst  i  en  periode  om  efteråret,  ved  forskellige  salinitet  i  de  indre  danske  farvande,  blev 
 undersøgt.  Hvis  vi  sammenligner  med  resultaterne  i  den  førnævnte  udgivelse  ift.  tilvæksten  i 
 blåmuslingernes  skallængde,  blev  der  i  et  testområde  ved  Nørrefjord  med  en  salinitet  på  16,1 
 psu  observeret  en  tilvækst  på  0,21  mm/dag  for  store  blåmuslinger  og  0,19  mm/dag  for  små 
 (Landes  et  al.,  2015).  Dermed  har  vi  ved  vores  forsøg  observeret  en  lavere  tilvækst  i  skallængde, 
 men dette var også forventeligt, pga. den lavere salinitet. 

 Muslingerne  der  blev  brugt  i  forsøget,  er  fra  et  hobbyopdræt  (se  afsnit  2.4)  som  vi  satte  ud  i  juli 
 2020,  og  vi  ved  derfor  at  de  største  af  muslingerne  var  ca.  15  måneder  i  november  2021. 
 Gennemsnittet  for  de  store  blåmuslinger  i  forsøget  var  efter  ca.  15  måneder  i  vandet  på  2,25  cm. 
 Hvis  den  gennemsnitlige  daglige  vækst  fortsætter,  hvilket  er  usikkert,  vil  de  store  muslinger  fra 
 forsøget  opnå  en  størrelse  på  4,5  cm  efter  lidt  over  11  måneder.  I  dette  resultat  er  der  taget 
 højde  for  at  væksten  stopper  i  vinterperioden  når  temperaturen  er  under  ca  5  grader.  De 
 mindste  blåmuslinger  solgt  fra  Limfjorden  til  human  konsum  er  ca  4,5  cm,  og  der  er  derfor  brugt 
 dette mål i udregningen (Dansk Skaldyrcenter, u.å). 

 Billede 9 & 10, muslingerne måles med skydelære, og fordeles i tre netposer efter størrelse. 
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 Billede 11, afsluttende måling af muslingerne med skydelære i november 2021 

 Vi  er  gennem  dialog  med  marinebiolog  og  seniorforsker  Josianne  Støttrup  fra  DTU  Aqua,  som 
 tidligere  har  udført  en  række  forskningsprojekter  på  Bornholm  ved  Bornholms  Lakseklækkeri, 
 blevet  interesseret  i  at  undersøge,  hvordan  de  forskellige  saltlag  i  vandsøjlen  påvirker 
 blåmuslingernes  vækstrate,  hvilket  vi  vil  teste  i  de  fremtidige  forsøgsopdræt.  Dette  er 
 interessant,  da  vandet  bliver  mere  saltholdigt  på  dybere  vand,  og  det  påvirker  blåmuslingernes 
 vækstrate  positivt,  og  kan  dermed  måske  være  en  hjælpende  faktor.  Endvidere  vil  vi  udføre  flere 
 test ift. temperaturpåvirkning, skaldel kontra bløddel og kg  CO  2  pr. kg skal mv. 

 2.6 Planlægning af drift og monitorering 

 I  projektet  er  der  udformet  en  plan  for  drift  og  miljømonitorering.  Det  er  også  blevet  undersøgt, 
 hvordan  den  fremtidige  drift  af  forsøgsopdrættene  skal  forløbe  i  samarbejde  med  Klaus  Hjorth 
 Hansen.  Vi  afholdte  møde  d.  29.  oktober  2021  og  fik  fastlagt  budget  for  materialeudgifter  for 
 forsøgsopdræt.  Planen  for  etablering,  drift  og  miljømonitoreringe  af  forsøgsopdrættene  er 
 vedhæftet i Bilag 6. 

 Aktiviteterne for drift af havbaserede forsøgsopdræt: 

 ●  Opsamling af yngel 
 ●  Kontrollering af rekruttering af yngel 
 ●  Vedligehold og rensning af yngelfang 
 ●  Tilsyn og vurdering af tilvækst (månedlige målinger af længde og vægt) 
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 ●  Opbøjning i takt med tilvækst 
 ●  Tilsyn, vedligehold og evt. reparationer 
 ●  Omstrømpning og udhæng af strømper 
 ●  Vintersikring af anlæg 
 ●  Åbningsprøver (Prøvetagning af vand og væv med henblik på høst) 
 ●  Høst 
 ●  Evt. oprydning efter høst samt reparation og klargøring af materialer, der kan genbruges 
 ●  Indkøb af manglende materialer 

 Aktiviteterne for drift af landbaserede forsøgsopdræt: 

 ●  Opsamling af yngel (i havet) 
 ●  Kontrollering af rekruttering af yngel 
 ●  Vedligehold og rensning af yngelfang 
 ●  Indhentning af yngel og placering i det landbaserede system 
 ●  Tilsyn og vurdering af tilvækst (månedlig målinger af længde og vægt) 
 ●  Tilsyn med pumpesystem, kar og evt. tilpasning og udvikling af dyrkningssystemer 
 ●  Test af muslingeafføringens anvendelsesmuligheder 
 ●  Omstrømpning og udhæng af strømper 
 ●  Åbningsprøver (Prøvetagning af vand og væv med henblik på høst) 
 ●  Høst 
 ●  Indkøb af manglende materialer 

 Billede 12 & 13,  bøje fra hobbyopdræt og fund af muslingeskaller i Nexø Havn 

 Derudover  foreligger  der  en  plan  for  monitorering  af  miljøeffekter,  som  fokuserer  på 
 muslingernes  fækalier  og  indvirkning  på  bundforholdene,  da  dette  er  et  område,  der  har  fået 
 særlig  opmærksomhed  fra  miljøorganisationer.  Det  er  også  besluttet  at  monitorering  af 
 artssammensætning  i  område  for  anlæg  er  relevant,  da  det  er  en  indikator  på  om  vandkvaliteten 
 er  forbedret.  Målinger  af  vækst  for  muslingerne  vil  også  være  en  vigtig  indikator  på  mængden  af 
 kvælstof og fosfor optag. 
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 Øget  biodiversitet  i  forbindelse  med  dyrkning  af  blåmuslinger  er  underbelyst  i  Danmark,  og  vi 
 ønsker  derfor  også  at  monitorere  dette  ved  visuelle  inspektioner.  Det  konkluderes  også  i  Bruhn 
 et  al.  (2020),  at  effekter  på  biodiversitet  i  områder  med  muslingeopdræt  er  et  område  hvor  der 
 mangler viden. 

 Vi  ønsker  også  at  undersøge  klimaeffekter  både  hvilken  indvirken  klimaforandringer  har  på 
 dyrkning  af  blåmuslinger,  og  omvendt  hvilke  effekter  dyrkning  af  blåmuslinger  kan  have  på 
 klimaet,  herunder  særligt  i  form  af  optag  af  CO  2  .  Klimaforandringer  har  store  konsekvenser  på 
 havet,  hvilket  udmærker  sig  i  forsuring,  temperaturændringer,  ændringer  i  nedbørsmængde  og 
 derfor  saltindhold  i  havet  (Avdelas,  2021).  Det  økonomiske  tab  for  skaldyrsproduktion  i  Europa 
 forårsaget  af  forsuring  af  havet,  anslås  til  6,8  milliarder  DKK  årligt  i  2100  (ibid.).  Som  tidligere 
 nævnt  er  klimaeffekterne  af  blåmuslingeproduktion  i  belyst  i  dansk  kontekst  og  vi  finder  det 
 derfor interessant at undersøge. 

 2.7 Etablering af netværk og næste fase efter endt projekt 

 Formålet  med  denne  aktivitet  i  projektet  var  at  skabe  et  netværk  omkring  den  udvikling,  der 
 skal  føre  til  etablering  af  bornholmsk  forsøgsopdræt  med  blåmuslinger.  I  projektet  har  vi  ønsket, 
 og  er  lykkes  med,  at  engagere  aktører  på  tværs  af  sektorer,  og  vi  mener,  at  vi  med  en  bred 
 sammensætning  rummer  netop  de  kompetencer  og  erfaringer,  som  skal  til  for  at  understøtte 
 den  tilsigtede  udvikling.  Europa-Kommissionen  bakker  op  om,  at  organisering  på  lokalt  niveau 
 er  vigtigt,  og  anbefaler  som  led  i  den  blå  omstilling  at  “  fremme  og  støtte  lokale 
 deltagelsesinitiativer…  der  kombinerer  genopretningen  af  havets  ressourcer  med  bevarelsen  af 
 livsgrundlaget/indtjeningsgrundlaget  i  lokalsamfundet  ”  (  Europa  Kommissionen,  2021  ).  Vi  har 
 engageret  aktører  med  kompetencer  og  viden  indenfor  forskning,  formidling,  miljømonitorering, 
 naturbeskyttelse,  lovgivning,  bioøkonomi,  udvikling,  erhverv,  fødevareproduktion,  turisme  og 
 det lokale maritime erhverv. 

 Vi  ønskede  også  med  dette  projekt  at  komme  frem  til  en  organisering  af  dette  netværk,  herunder 
 om det skulle være en virksomhed eller foreningen som ramme for de engagerede aktører. 

 Marie  Miller  Birk  (ivandet),  projektkoordinatorne  og  konsulent  Per  Dolmer  (Blue  Research) 
 holdt  d.  4.  oktober.  2021  møde  med  Klaus  Hjorth  Hansen  (Nexø  Vodbinderi),  Carsten  Andersen 
 (Nexø  Havn  Udvikling),  Gert  Jørgensen  (Bornholms  Lakseklækkeri)  og  Christian  Prip  (DN 
 Bornholm),  vi  drøftede,  hvordan  samarbejdet  skal  organiseres,  så  forsøgsopdræt  med 
 blåmuslinger  kan  etableres  efter  dette  projekts  afslutning.  På  mødet  blev  det  konkluderet,  at  det 
 vil  være  en  styrke  at  inddrage  lokale  aktører,  der  kan  repræsentere  fremtidige  aftagere  af 
 blåmuslingeprodukter,  og  det  blev  foreslået  at,  vi  skulle  arbejde  på  at  indhente 
 samarbejdsaftaler  fra  Bornholms  Landbrug  og  Fødevarer  samt  Gourmet  Bornholm.  På  mødet 
 fremlagde  Christian  Prip,  at  Danmarks  Naturfredningsforening  Bornholm  ønsker  at  indgå  i  en 
 følgegruppe,  og  rådgive  ift.  det  fremtidige  projekt,  men  ikke  kan  indgå  som  samarbejdspartner. 
 På  mødet  blev  det  også  konkluderet  at  den  bedste  vej  videre  for  udvikling  af  bornholmsk 
 blåmuslingeproduktion  er  ved  at  etablere  en  forening  med  et  netværk  af  relevante  aktører,  som 
 kan  søge  fonde  til  finansiering.  Velux-fonden  blev  fremlagt  som  mulighed  på  mødet,  da  denne 
 har  en  stående  pulje  med  fokus  på  havmiljø  og  der  er  stort  fokus  lokal  forankring,  formidling  og 
 bæredygtig  anvendelse  af  havets  ressourcer.  Nexø  Vodbinderi,  Bornholms  Lakseklækkeri  og 
 Nexø  Havn  Udvikling  underskrev  på  baggrund  af  mødet  en  tilslutningsserklæring  om  at  indgå  i 
 etableringen af forsøgsopdræt med blåmuslinger (Bilag 7). 

 26 

https://www.eu.dk/samling/20211/kommissionsforslag/KOM(2021)0240/forslag/1782434/2395815.pdf


 Billede  14,  Møde  om  organisering  af  samarbejde  og  fremtidig  finansiering  hos  Bornholms  Lakseklækkeri  d.  4. 
 oktober 2021 

 Vi  afholdte  møde  med  Bornholms  Landbrug  og  Fødevarer  d.  16.  november.  2021  om,  hvordan  de 
 kan indgå, og de har efterfølgende underskrevet en interesseerklæring (Bilag 8). 

 Med  udgangspunkt  i  mødet  d.  4.  oktober  2021  arbejdede  projektkoordinatorerne  med 
 organisering  som  forening  og  på  kontakt  til  Velux-fonden  med  henblik  på  finansiering  af  næste 
 fase  for  bornholmsk  blåmuslingeproduktion.  D.  3.  december  afholdte  projektkoordinatorerne  og 
 konsulent  Per  Dolmer  møde  med  Tanja  Nielsen  som  er  fondsrådgiver  og  Mikkel  Klougart  som  på 
 daværende  tidspunkt  var  programchef.  På  mødet  anbefalede  Tanja  Nielsen  og  Mikkel  Klougart  at 
 brede  det  fremtidige  projekt  ud  fra  udelukkende  fokus  på  udvikling  af  blåmuslingeproduktion  til 
 at  inkludere  flere  initiativer,  der  kan  understøtte  bæredygtig  udvikling  af  den  lokale  blå 
 bioøkonomi.  Derudover  lagde  de  vægt  på  at  de  finder  det  meget  interessant  med  organiseringen 
 som en forening. 

 Efter  møde  med  Velux  afholdt  projektkoordinatorerne  møde  med  Avodan  d.  23.  november  2021, 
 som  har  bistået  i  udformning  af  vedtægter  og  stiftelse  af  foreningen.  I  løbet  af  december  afholdte 
 projektkoordinatorerne  en  række  møder  med  relevante  aktører  med  henblik  på  at  stifte 
 forening,  hvilket  resulterede  i  et  forberedende  opstartsmøde,  der  skulle  lede  til  en  stiftende 
 generalforsamling. Mødet blev afholdt d. 12. januar 2022 i Nexø Boldklub og her deltog: 

 Online  deltagelse:  Ebbe  Mølsted-Møller  (Erhvervshus  Hovedstaden),  Mikkel  Bach-Jensen 
 (Gourmet Bornholm) og Miller Birk (ivandet). 

 Fysisk  fremmøde:  Mette  Skøt  (  projektudvikler  i  Bornholms  Energi  og  Forsyning,  Energiø 
 Bornholm  og  bestyrelse  hos  GUDP  ),  Hanne  Strøby  (Destination  Bornholm),  Henrik  Olsen  (Stor 
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 erfaring  med  foreningsarbejde,  virksomhedsrådgivning),  Per  Dolmer  (Blue  Research),  Gert 
 Jørgensen  (Bornholms  Lakseklækkeri),  Carsten  Andersen  (Nexø  Havn  og  Nexø  Havn  Udvikling), 
 Maria  Barslund  (Formand  Gourmet  Bornholm),  Christian  Prip  (Danmarks 
 Naturfredningsforening  og  FLAG),  Klaus  Hjorth  Hansen  (Nexø  Vodbinderi),  Jacob  Dam  Nielsen 
 (Planteavlskonsulent  Landbrug  og  Fødevarer,  Økologisk  ægproducent),  Pernille  Kofod  Lydolph 
 (Destination Bornholm) projektkoordinatorerne Morten Ledertoug og Clara Mühlhausen. 

 På  mødet  blev  udkast  til  ansøgning  til  Velux  Fonden  og  udkast  til  vedtægter  gennemgået. 
 Derudover  blev  der  fremlagt  en  plan  for  det  fremadrettede  arbejde  med  henblik  på  at  stifte 
 foreningen og sende ansøgning til Velux Fonden. 

 Med  foreningen  ønsker  vi  at  skabe  grundlag  for  at  igangsætte  udviklingsprojekter  med  fokus  på 
 bæredygtig  blå  bioøkonomi.  Det  grundlag  skal  gå  ud  på  at  samle  et  netværk  af  aktører,  som 
 ønsker  en  positiv  udvikling  af  Østersøens  tilstand,  og  som  i  fællesskab  kan  udvikling  og 
 gennemføre  projekterne.  Vi  ønsker  at  vise,  hvordan  vi  i  samarbejde  med  naturen  kan  vende  den 
 negative udvikling i en mere positiv retning ved regenerative aktiviteter. 

 Billede 15, opstartsmøde om stiftelse af forening i Nexø Boldklub d. 12. januar 2022 

 Med  projektet  var  der  sat  et  mål  om  at  engagere  minimum  10  aktører,  og  dette  mål  er  opnået  og 
 har  i  praksis  udformet  sig  i  stiftelsen  af  en  foreningen,  som  skal  videreføre  det  arbejde  der  er 
 startet med dette projekt. 
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 D.  9.  februar  2022  blev  der  afholdt  stiftende  generalforsamling  hvor  projektkoordinatorerne, 
 Hanne  Strøby,  Per  Dolmer,  Gert  Jørgensen,  Carsten  Andersen,  Christian  Prip  og  Ebbe 
 Mølsted-Møller  deltog.  Her  blev  vedtægter  for  foreningen  endeligt  vedtaget,  og  der  blev  valgt 
 følgende  bestyrelsesmedlemmer:  Gert  Jørgensen,  Christian  Prip,  Pernille  Kofod  Lydolph,  Per 
 Dolmer,  Ebbe  Mølsted-Møller  og  Jacob  Dam  Nielsen.  På  et  efterfølgende  konstituerende 
 bestyrelsesmøde  blev  Ebbe  Mølsted-Møller  valgt  som  formand,  og  Per  Dolmer  blev  valgt  som 
 næstformand. 

 D.  10.  marts  2022  sendte  projektkoordinatorerne  ansøgning  til  Velux  Fonden  med  henblik  på 
 finansiering  af  foreningens  videre  arbejde  og  blandt  andet  også  forsøgsopdræt  med 
 blåmuslinger. 

 Vi  ønsker  i  den  næste  fase  efter  endt  projekt,  hvis  vi  modtager  finansiering  fra  Velux-fonden, 
 blandt  andet  at  etablere  forsøgsopdræt  med  blåmuslinger  og  udvikle  foreningen  så  denne  kan 
 understøtte en bæredygtig blå omstilling på Bornholm. 

 3. Udviklingspotentialer 
 Der  er  umiddelbart  fem  forskellige  modeller  for  muslingeopdræt  på  Bornholm,  der  helt  eller 
 delvist er afhængige af politiske prioriteringer og tilpasning af rammevilkår. 

 Vandplanerne frem til 2027 
 Folketinget  skulle  i  2021  have  besluttet  en  vandplan  for  perioden  2021-2027,  men  planerne  er 
 fortsat  i  høring.  Vandplanen  2021-2027  vil  forudsætte  en  reduktion  af  udledningen  af  kvælstof 
 til  kystområder.  I  høringsudkastet  fremgår  det,  at  der  for  Bornholm  er  et  omfattende 
 indsatsbehov  på  398,5  tons  kvælstof  pr.  år  (  Miljøministeriet,  2021  ),  hvilket  vil  kræve  en  stor 
 indsats,  herunder  særligt  fra  landbruget,  som  er  en  af  de  største  udledere  af  kvælstof,  hvis 
 planen bliver vedtaget. 

 Figur 11, tabel over de forventede reduktionskrav fra Forslag til vandområdeplanerne 2021-2027. 

 Det  er  usikkert  i  hvilket  omfang  en  kommende  vandplan  vil  muliggøre  muslingeopdræt, 
 herunder hvilke instrumenter, der vil blive brugt i forhold til finansiering af virkemidlet. 

 Fjernelse af næringsstoffer fra landbaseret fiskeopdræt 
 På  Bornholm  arbejdes  der  med  udvikling  af  lokaliteter  til  landbaseret  opdræt  af  laks  i  såkaldte 
 recirkulerede  lukkede  systemer  (RAS).  I  en  RAS-produktion  er  der  et  indtag  af  saltvand,  og 
 fisken  produceres  i  store  betontanke,  hvor  saltvandet  strømmer  igennem.  Alt  vandet  i  tankene 
 udskiftes  ca.  to  gange  i  timen  og  renses  med  et  mekanisk  og  et  biologisk  filter  (nitrifikation), 
 hvorefter  der  tilføres  ilt  og  pH  justeres.  Der  sker  løbende  en  udledning  af  vand  tilbage  til  havet. 
 Dette  vand  renses  yderligere  med  en  denitrifikation,  hvor  langt  hovedparten  af  kvælstoffet  i 
 produktionsvandet  fjernes.  Uden  rensning  vil  der  således  blive  udledt  ca.  45  kg  N  pr.  ton  fisk  der 
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 produceres,  men  med  effektiv  rensning  kan  udledningen  inden  for  få  år  reduceres  til  ca.  2,5  kg  N 
 per  ton  produceret  fisk.  Det  er  således  en  produktionsform  med  en  meget  stor  miljøeffektivitet.  I 
 forhold  til  havbrug  er  miljøeffektiviteten  således  ca.  20  gange  større.  Men  RAS-produktionen 
 udleder  fortsat  en  lille  mængde  kvælstof,  og  denne  mængde  kvælstof  kan  fjernes  med 
 muslingeopdræt. 

 Dyrkning af muslinger til konsum 
 Der  er  hos  danskerne  en  voksende  interesse  for  at  begrænse  klimapåvirkningen  gennem  valg  af 
 fødevarer.  Hos  visse  forbrugergrupper  fravælges  animalsk  protein  således,  idet 
 klimabelastningen  fra  disse  produkter  er  forholdsvis  høj  i  forhold  til  vegetabilsk  producerede 
 fødevarer.  Analyser  af  muslingeproduktionens  klimabelastning  viser,  som  tidligere  nævnt  at 
 denne  form  for  produktion  af  animalske  proteiner  har  en  klimabelastning,  der  er  lavere  end 
 produktionen  af  grøntsager.  Der  mangler  således  fokus  på,  at  forbrugerne  kan  spise  animalske 
 proteiner  i  form  af  muslinger,  og  samtidig  have  en  klimabelastning,  der  er  lavere  end  ved 
 indtagelse  af  en  diæt  udelukkende  bestående  af  vegetabilske  fødevarer.  Der  er  således  mulighed 
 for et målrettet salg af muslinger til fødevare med fokus på produktets lave klimabelastning. 

 Billede 16 & 17, Kieler Meeres Farm (muslingefarm) i Tyskland har en mindre produktion af blåmuslinger, 
 der sælges direkte til kunderne uden fordyrende mellemled. TV: Blåmuslingerne produceres på langliner ved 
 en arbejdskrævende proces. TH: Muslingerne sælges direkte over kajen. Bemærk skiltet hvor prisen angives til 
 11 euro per kg (Foto fra Kieler Meeresfarm). 

 Industriel produktion af muslinger til foder 
 Der  har  de  sidste  5-8  år  været  fokus  på  brug  af  muslinger  til  foder  i  landbrugsproduktionen. 
 Muslinger  har  et  højt  proteinindhold  og  samme  aminosyresammensætning  som  fiskemel,  og  de 
 er  derfor  egnede  som  foderingrediens.  For  at  muslinger  kan  afsættes  som  foderingrediens  skal 
 prisen  være  sammenlignelig  med  prisen  for  fiskemel,  dog  med  en  lille  ekstrapris  op  10-15%  pga. 
 værdien  af  bæredygtighed  i  produktionen.  Prisen  for  fiskemel  er  ca.  $1500  per  ton,  svarende  til 
 9400  DKK  per  ton.  Forarbejdningen  af  muslinger  giver  normalt  et  lavt  udbytte  på  ca.  10-15%,  og 
 der  kan  således  kun  betales  en  meget  lav  pris  for  muslingerne  (700-1000  kr./t  muslinger).  To 
 forhold  vil  kunne  fremme  en  industriel  produktion  af  muslinger  og  forarbejdning  af  disse  til 
 foderingrediens: 

 1.  Betalingsmodel for muslingeproduktion som marint virkemiddel 
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 2.  Adgang  til  billig  energi  til  forarbejdning.  Muslingerne  skal  afskalles  og  tørres,  hvilket 
 forudsætter  afgang  til  billig  energi.  European  Proteins  arbejder  med  udvikling  af 
 fermenteringsmetode,  hvor  muslingerne  indgår.  Muslingerne  afskalles,  men  tørres  ikke. 
 Den  væske  der  indeholdes  i  muslingerne,  erstatter  den  væske,  der  normalt  tilføres  ved 
 en  fermenteringsproces,  og  dermed  spares  der  energi  til  tørring.  Der  opnås  et  foder  med 
 et højt proteinindhold og fermenteringsprocessen sikrer en høj fordøjelighed. 

 Muslinger  der  dyrkes  i  områder  med  lav  saltholdighed  er  mere  tyndskallede,  og  der  kan 
 muligvis laves nye produkter, hvor skallerne bibeholdes i produktet. 

 Forbedring af badevandskvalitet og fjernelse af mikroplastik 
 Der  har  de  senere  år  været  stigende  fokus  på  betydningen  af  urenset  spildevand  i  forbindelse 
 med  overløb  fra  rensningsanlæg  ved  kraftige  regnskyl.  Aarhus  Kommune  har  i  samarbejde  med 
 WSP  og  COWI  udført  et  forsøg,  der  undersøgte  hvorvidt  muslinger  kan  rense  vandet  for 
 bakterier  og  mikroalger  i  Aarhus  Havn.  Kommunen  er  udfordret  af  dårlig  badevandskvalitet  i 
 forbindelse  med  regnvejrshændelser  og  overløb  fra  rensningsanlæg,  der  løber  ud  i  Aarhus  Å.  Da 
 Aarhus  Å  har  udløb  inderst  i  havnen,  medfører  overløb  høje  koncentrationer  af  bakterier  fra 
 urenset  spildevand  i  havnen,  hvor  der  er  etableret  et  havnebad  og  er  forskellige 
 vandsportsaktiviteter.  I  forsøget  blev  fire  flåder  på  5x5  meter  med  muslinger  placeret,  så 
 muslingerne  kunne  filtrere  langs  en  gradient  af  saltholdigheder  og  fødekoncentration  inde  fra 
 bunden  af  havnen,  hvor  Aarhus  Å  udløber,  og  hvor  bakteriekoncentrationen  derfor  er  størst.  Den 
 yderste  målestation  med  muslingeramme  blev  placeret  ude  ved  Aarhus  Havbane  uden  for 
 havnen,  der  repræsenterer  upåvirkede  forhold  sammenlignet  med  Aarhus  Å.  Undersøgelserne 
 viste,  at  muslingerne  var  i  stand  til  at  reducere  bakteriekoncentrationen  af  E.  coli  og 
 mikroalgekoncentrationen.  Resultaterne  viste,  at  muslingeopdræt  kan  være  en  prisbillig  metode 
 til  at  reducere  forekomsten  af  humane  bakterier  i  badevand  for  områder,  der  f.eks.  er  påvirket  af 
 overløb  fra  rensningsanlæg  eller  diffus  udledning  af  spildevand.  I  forsøget  i  Århus  Havn  blev 
 muslingernes  kapacitet  til  at  reducere  forekomsten  af  vira  i  badevand  ikke  undersøgt.  I  det 
 omfang  vira  er  bundet  til  partikler,  kan  disse  optages  af  muslingerne  og  enten  ophobes  i 
 muslingerne eller eksporteres til bunden med muslingernes fækalier. 

 Der  har  de  senere  år  været  meget  fokus  på  forekomsten  af  mikroplastik  i  det  marine  miljø.  Der 
 er  flere  kilder  til  mikroplastik.  Større  stykker  plastik  kan  med  tiden  disintegrere  og  forme 
 mikroplastik.  Mikrogummi  fra  dækslid  udgør  over  halvdelen  af  al  udledning  af  mikroplast,  og 
 regnvand  bliver  derfor  den  største  kilde  til  mikroplastforurening.  Undersøgelser  af 
 mikroplastbelastningen  fra  danske  renseanlæg  viser,  at  tilbageholdelsen  for  mikroplast  i 
 rensningsanlæg  ligger  på  op  til  over  99%.  Opmærksomheden  bør  derfor  rettes  mod 
 mikroplastudledningen  fra  de  regnvandsbetingede  udløb,  da  mikroplast  her  ledes  direkte  ud  i 
 vandmiljøet  uden  om  renseanlæg.  Muslinger,  der  anvendes  til  rensning  af  badevand  i  forbindelse 
 med  overløb  af  rensningsanlæg  eller  ved  rensning  for  mikroplastik  bør  ikke  anvendes  til  foder 
 eller  fødevare.  Der  kan  således  være  en  vigtig  kommunikativ  opgave  i  at  fortælle  borgerne,  at 
 muslinger  der  bruges  til  vandrensning  ikke  kan  anvendes  til  foder  eller  fødevare,  således  at 
 blåmuslinger  som  en  vigtig  proteinkilde  ikke  får  et  dårligt  renommé.  Ligeledes  skal  det 
 kommunikeres,  at  muslingerne  bruges  til  energi  og  gødning  i  en  cirkulær  økonomi,  hvor  vigtige 
 næringsstoffer bringes tilbage på land, hvor de kan gøre gavn. 
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 4. Opsummering 

 Nedenfor ses en oversigt over svagheder, styrker, trusler og muligheder vi har fremlagt i 
 rapporten. Denne oversigt giver indsigt i de styrker en bornholmsk blåmuslingeproduktion bør 
 “fremhæve” og de fremtidige muligheder, der er for at forbedre eller styrke en produktion på 
 sigt. Der er også oplistet de svagheder som bør håndteres, og de trusler som skal tages højde for 
 i etableringen af en produktion. 

 Svagheder 

 · Ingen tidligere opdræt omkring Bornholm 
 (vidensmæssig barriere og lang 
 ansøgningsproces) 
 · Lav vækst og lille størrelse på muslingerne 
 til konsum 
 · Modstand mod muslingeopdræt (dog kun 
 set i Limfjorden) 
 · Anden anvendelse af havområdet 

 Styrker 

 · Der er eksisterende marked i DK for 
 blåmuslinger 
 · Lokal infrastruktur, kapacitet og viden inden 
 for de maritime erhverv fra kommercielt 
 fiskeri 
 · Stærk gastronomisk scene 
 · Lokal politiske klima- og miljømålsætninger 
 · Stærk tradition for naturformidling 
 · Planer om etablering af energi ø 
 · Afhjælpe eutrofierings problematik 
 · Recirkulering af næringsstoffer 
 · Bæredygtige fødevareprodukter med meget 
 lavt klimaaftryk 
 · Bæredygtige foderprodukter 
 · Jobskabelse 
 · Øget forsyning af lokale fødevarer 
 · Forbedret vandkvalitet 
 · Potentiel øget biodiversitet 
 · Stærkt lokalt netværk 
 · Forbedring af badevandskvalitet og fjernelse 
 af mikroplastik 

 Trusler 

 · Ansøgningsstop for nye ansøgning til 
 kommerciel opdræt af blåmuslinger 
 · Stedspecifikke barriere: Lav salinitet og stor 
 eksponering 
 · Giftige alger 
 · Tungmetaller i sediment 
 · Prædation 
 · Klimaforandringer 

 Muligheder 

 · Betaling for økosystemtjenester (betaling 
 for næringsstof- og  CO  2  optag) 
 · Teknologisk udvikling og innovation 
 (offshore, undersænkede systemer og 
 kombination med havvind) 
 · Nationale og EU-reguleringer med fokus på 
 forbedringer af Østersøens tilstand, reduktion 
 af klimagasser, øget biodiversitet og 
 bioøkonomisk vækst 
 · Samtænke recirkulerede lukkede systemer 
 med blåmuslingeproduktion 
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