
Projektets titel
Kombi-opdræt: Kombinationsopdræt af havbrugsfisk, tang  
og muslinger til foder og konsum

Projektets formål
At udvikle en måde at opdrætte fisk, muslinger og tang i samme område, så kvælstof-
kredsløbet udnyttes og der derved sikres bedre vandmiljø og en større rentabilitet  
i produktionen.

Projektets tidslinje med faser og milepæle

Projektets vigtigste læring

Hvilken del/dele af værdikæden hører projektet under? 
  Produktionsled                    Forarbejdningsled                    Afsætningsled

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra grøn bæredygtighed?

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra økonomisk bæredygtighed?

Hvad er de bedste råd, I kan give til andre, der gerne vil lave et lignende projekt og  
engagere sig i grøn omstilling?

Milepæl 2
Forretningsplansudvikling 
for kombineret produktion

Milepæl 1
Drift af kompensations
opdræt af tang og muslinger

Milepæl 3
Monitering og dokumentation af 
miljøeffekter og anvendelighed som 
virkemiddel

Milepæl 4
Produktionsoptimering i forhold til 
anvendelse af tang og muslinger 
som råvarer 

Projektets støtte fra GUDP
kr. 8.917.842

Projektets samlede budget
kr. 14.211.433

Projektets væsentligste resultater: Der er pro
duceret blåmuslinger og sukkertang på storska
la opdrætsanlæg i Horsens Fjord, samtidigt 
med at havbrugsproduktionen i området kunne 
udvides i 2014, hvor tabte næringsstoffer fra 
havbruget blev opsamlet ved høst af opdræt
tede blåmuslinger og sukkertang – såkaldte fang
kulturer. 

Projektets største udfordring: De største ud
fordringer har været predation/fouragering på 
muslingerne af edderfugle og søstjerner, samt 
endnu ikke veludviklede operationelle drift og 
høstmetoder til storskala opdræt. 

Hvorfor gør projektet en forskel for samfundet: 
Projektet har bidraget til udvikling og etablering 
af erfaringer (driftsmæssige og administrative) 
med anvendelse af fangkulturer af muslinger og 
tang som virkemiddel.

Det er endnu for tidligt at konkludere, om op
dræt af muslinger som fangkultur er et opera
tionelt og økonomisk bæredygtigt virkemiddel, 
da der er usikkerheder forbundet med at sikre 
stabile produktionsmængde samt anvendelse 
af de ”små”  muslinger, som ikke kan anvendes 
direkte til konsum, men som kan anvendes til 
foder, genudlægning eller andet. 

På baggrund af det store arealforbrug samt  
det begrænsede indhold af kvælstof og fosfor  
vurderes, at tangproduktion som effektiv 
kvælstoffang kultur eller virkemiddel for nu
værende ikke er attraktivt, medmindre der kan 
optimeres væsentligt på arealudbyttet.

På baggrund af modelberegninger og fel
tundersøgelser er vurderingen, at der ikke vil 
være væsentlige negative miljøeffekter ved stor
skala opdræt af muslinger og tang hverken i  
forhold til vandkvalitet eller sedimentforhold. 
Der blev registreret en stor biodiversitet af  
organismer tilknyttet til muslinge og tangkultur
er som kan opfattes som ”hængende rev”.

Indholdsstoffer i både muslinger og tang er 
undersøgt i projektet, og vurderingen er, at 
både tang og muslinger har gode anvendel
sesmuligheder både som højværdiprodukter  
til konsum eller som ingrediens i f.eks.  
fiskefoder. 

Det er endnu for tidligt at vurdere, om fang-
kulturer med muslinger er et økonomisk opera
tionelt virkemiddel i forbindelse med etablering/
udvidelse af havbrugsdrift.

Etablerings-, drifts- og høstteknikker er videre-
udviklet for både muslinger på det såkaldte 
smartfarmsystem og for tang dyrket på liner. 

Det er vigtigt med faste klare aftaler i forhold til 
samarbejdet mellem forskningsinstitutioner,  
organisationer og virksomheder. 

At ”ting” bare tager mere tid end forudsat,  
specielt på havet, hvor der er mange ud
fordringer og varierende faktorer. 

Det er af stor betydning at have rammebetin
gelser på plads inden projektstart  hvis det er 
muligt.
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