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1

Introduktion

I dette notat beskrives forudsætningerne for og beregningerne af de scenarier,
der ligger til grund for inddragelse af marin biomasse i notat om ’Arealanvendelse og biomasseproduktion i landbruget – forudsætninger for og beregninger af
2030-scenarier’. Notatet er færdiggjord d.12.5.2021, og der tages således forbehold for nyere information. Det er beregnet, hvor meget marin biomasse, der
kan produceres til bioraffinering i tre scenarier, og hvordan dette vil påvirke
arealanvendelse af den danske Exclusive Economic Zone (EEZ) på 105.000
km2 (10.5 mio ha). En overordnet dansk havplan kom i offentlig høring
d.30.3.2021. Arbejdet med havplanen er koordineret af Søfartsstyrelsen under
Erhvervsministeriet. Havplanen skal fastsætte, hvilke havområder i de danske farvande, der kan bidrage til en bæredygtig udvikling af energisektoren
til søs, søtransport, fiskeri og akvakultur, indvinding af råstoffer på havet og
bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet, herunder modstandsdygtighed over for konsekvenserne af klimaforandringerne. Havplanen tager endvidere sigte på at bidrage til fremme af bæredygtige rekreative aktiviteter, friluftsliv m.v. Fastsættelsen af mulige aktiviteter inden for de enkelte havområder vil dermed bidrage til bedre rammebetingelser for de maritime erhverv
frem imod 2030.
Lov om maritim fysisk planlægning (havplanloven) gennemfører EuropaParlamentets og Rådets direktiv om rammerne for maritim fysisk planlægning, EU-direktiv 2014/89.
Der er ikke i Havplanen udlagt særlige områder til produktion af tang, hvorimod områder er udlagt til akvakulturproduktion af bl.a. muslinger i vandsøjlen. Havplanen er i offentlig høring i 6 måneder fra 30.3.2021 til d.30.9.2021.
Herefter følger en revisionsfase. På tidspunktet for udarbejdelsen af det nærværende notat har det således ikke været muligt at tage højde for hvilke, eller
hvor store, arealer, der i havplanen endeligt udlægges til mulig produktion af
marin biomasse.
Data til beregning af marin biomasse produktion er baseret på landingsrapporter fra Fiskeristyrelsens Fiskeristatistik (2010-2020), relevante videnskabelige artikler og notater, samt modelberegninger af muslingeproduktionens
arealkrav og potentiale for biomasseproduktion og kvælstoffjernelsespotentiale udført i en rumlig GIS-model (Holbach et al. 2020b). Denne model baseres
på både feltforsøg, overvågningsdata og en dynamisk energibudget-model
for blåmuslinger (Buer et al. 2020) og er grundlaget for modelværktøjet MYTIGATE: https://au-bios-model.shinyapps.io/MYTIGATE/ (Holbach et al.
2020b).

Definition af Marin Biomasse
I princippet kan marin biomasse defineres som alt organisk materiale produceret i det marine miljø. I dette notat er Marin Biomasse afgrænset til alene at
omfatte relevant biomasse, der aktuelt er i produktion eller hvor produktionen er under udvikling, og biomasse, der ikke er omfattet af kvotefiskeri, muslingeskrab eller fiskeopdræt.
Analysen er således baseret på 1) lavtrofisk akvakultur af blåmusling (Mytilus
edulis) på liner/net til både konsum, og som ’miljømuslinger’ som marint
4

kvælstof virkemiddel; 2) lavtrofisk akvakultur af sukkertang (Saccharina latissima); og 3) fiskeri af to ikke-kvote-belagte marine arter: almindelig søstjerne
(Asterias rubens) og søsalat (Ulva sp.), samt 4) discard (udsmid fra fiskeriet) og
5) landinger af andre arter af invertebrater og ikke-kvoterede fiskearter. Data
vedrørende 4 og 5 tager udgangspunkt i en nyligt publiceret videnssyntese
omkring blå værdikæder (Petersen et al. 2021a).
Frem mod 2030 forventes, at yderligere fuld udnyttelse af eksisterende fiskekvoter og produktion af mikroalger vil bidrage med mindre volumen til den
overordnede produktion af marin biomasse i Danmark (Petersen et al. 2021a),
men dette er ikke medregnet i indeværende notat.

5

2

Beskrivelse af de tre grundlæggende
scenarier for Marin Biomasse

De tre scenarier for udvikling inden for marin biomasseproduktion og arealanvendelse i det marine miljø frem mod 2030 er defineret så tæt som muligt
på de tre grundlæggende scenarier for arealanvendelse på land. Dog er fremtidig udvikling i de marine biomasser ikke beregnet med afsæt i scenarier med
henholdsvist 20 % reduktion og 20 % stigning i animalsk produktion. Scenarierne i Biomasse- og Ekstensiveringsscenarierne påvirker udelukkende biomasseproduktionen af blåmuslinger (miljømuslinger), sukkertang og søsalat.
Produktionsvolumen af de øvrige biomasser, linemuslinger til konsum, søstjerner, discard og andre arter af invertebrater og ikke-kvoterede arter, antages at følge samme udvikling i Biomasse- og Ekstensiveringsscenarierne, som
i Business As Usual scenariet.
Scenarie 1: Business As Usual (BAU) 2030: Produktion af relevant marin biomasse er markedsdrevet og trends observeret indenfor perioden 2010 til 2020
er fremskrevet til 2030.
Scenarie 2: Biomasse Scenarie (B) 2030: I tråd med antagelserne for de landbaserede biomasser har dette scenarie den underliggende antagelse, at biomasseproduktionen skal maksimeres og samtidig imødegå vandplanernes
målsætning om reduktion i udledning af kvælstof til det marine miljø. Her er
således inddraget den antagelse, at Miljøstyrelsen anerkender og implementerer produktion af både blåmuslinger og sukkertang som marine kvælstofvirkemidler i den kommende tredje fase af de nationale vandplaner for 20212027 (Bruhn et al. 2020a; Petersen et al. 2021b). Idet vandplanerne endnu ikke
ligger i udkast, er antaget at 5 % af de nationale kvælstofreduktioner skal findes ved at implementere marine kvælstofvirkemidler med en 90/10 fordeling
af den konkrete kvælstoffjernelse mellem blåmuslinger og sukkertang. I biomassescenariet vil dyrkning af både blåmuslinger og sukkertang placeres i de
vandområder, hvor det er muligt at opnå den højeste arealeffektivitet, målt
som kvælstoffjernelse (Holbach et al. 2020b; Boderskov et al. 2021).
Scenarie 3: Ekstensiveringsscenarie (E) 2030: Ekstensiveringskonceptet fra
danske landbrugsjorder er ikke direkte oversætteligt til de danske havarealer.
Under den antagelse, at det overordnede formål med ekstensivering er at øge
biodiversiteten og levere en række økosystemtjenester, er det marine ekstensiveringsscenarie defineret som en implementering af en række naturbaserede løsninger, defineret som (Nature-based Solutions (NbS)): “Actions to protect, sustainably manage and restore natural or modified ecosystems, which address
social challenges (e.g. CC), effectively and adaptively, while simultaneously providing
human well-being” (Cohen-Shacham et al. 2016).
Ekstensiveringsscenariet er for de marine biomasser således beskrevet med
implementering af sam-eksistens mellem produktion af vindenergi og produktion af blåmuslinger og sukkertang i tilsammen 10 % af den del af de indre
danske farvande (vestlige Østersø/Kattegat/Bælthavet), der allerede er udlagt til, eller hvor der er givet tilladelse til fremtidig, marin energiproduktion
(havvindmølleparker). Der er antaget en 50/50 arealmæssig fordeling mellem
produktion af muslinger og tang, således at muslinger og tang hver især produceres i 5 % af arealer udlagt til produktion af vindenergi., altså tilsammen i
10 % af arealet. Nordsøen er udeladt af beregningerne under den antagelse,
6

at dyrkningsteknologien til både tang og muslinger inden for de kommende
ti år endnu ikke vil være fuldt udviklet til at kunne implementeres i havområder med betragteligt større eksponering til vind, strøm og bølger.
Områder udlagt til marin energiproduktion er her defineret som havvindmølleparker, der er i drift, under opførsel eller med tilladelse til opførsel frem
mod 2030.
I ekstensiveringsscenariet er det ligeledes antaget, at høst af søsalat som habitatrestaurerende virkemiddel kan implementeres i danske fjordområder med
eutrofieringsbetingede masseforekomster af søsalat, med en forventning om
opskalering fra to til fem aktive høstmaskiner på landsplan frem mod 2030
(Bruhn et al. 2020b).

Oversigt over antagelser og konkrete tiltag i de tre grundlæggende scenarier
Scenarie BAU: Business As Usual 2030
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ingen grundlæggende ændringer i temperatur, saltholdighed, næringstilgængelighed i danske farvande frem mod 2030
Aktuel lovgivning om tilladelser til dyrkning af tang og muslinger på
dansk søterritorie ændres ikke
Aktuel lovgivning omkring fiskeri af søstjerner og søsalat ændres ikke
Den kommende Havplan giver mulighed for udnyttelse af det nødvendige marine areal til dyrkning af tang og muslinger
Historisk fremskrivning af udbyttestigninger, landinger og areal udlagt
til produktion baseres på relevante data inden for perioden 2010-2020
Søstjernefiskeriet er fastsat med loft begrundet i udmeldinger om mål for
årlig høst på 10.000 ton, som ligger indenfor 20-40 % af den samlede årlige bestandsopgørelse for søstjerner i Limfjorden (Petersen et al. 2021a;
Petersen et al. 2016).

Scenarie B: Biomassescenarie 2030
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Ingen grundlæggende ændringer i temperatur, saltholdighed, næringstilgængelighed i danske farvande frem mod 2030
Grundlæggende fremskrivning af udbyttestigninger og landinger som i
BAU. Dvs. at landinger af søsalat, søstjerner, linemuslinger til konsum,
samt discard og andre arter = BAU.
Produktion af ’miljømuslinger’ og sukkertang som kvælstofvirkemidler
implementeres i den kommende tredje generation af de nationale vandplaner (2021-2027)
Høst af søsalat som habitatrestaurerende virkemiddel implementeres
ikke i den kommende tredje generation af nationale vandplaner (20212027)
Mål om kvælstofreduktion (N-reduktion) i det marine miljø er endnu
ikke endeligt fastlagt (se senere). Vandplaner for 2021-2027 forventes i
høring i 2021. Derfor arbejder vi med antagelsen, at mål om N-reduktion
i det marine miljø er 13.100 ton N årligt, og vil være fuldt implementeret
i 2030
Områder til produktion af muslinger og tang som marint virkemiddel
udlægges, hvor virkemiddeleffektivitet er størst
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7.

8.

Produktion af miljømuslinger sker med aktuelt mest afprøvede system
(langliner) med antagelse om, at prædation fra edderfugle reduceres til
et minimum (Bruhn et al. 2020a)
Produktion af sukkertang sker med aktuelt mest cost-effektive system (5
linesystem) (Zhang et al.).

Scenarie E: Ekstensiveringsscenarie 2030
1.
2.
3.

4.

5.
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Ingen grundlæggende ændringer i temperatur, saltholdighed, næringstilgængelighed i danske farvande frem mod 2030
Grundlæggende fremskrivning af udbyttestigninger og landinger som i
BAU. Dvs. at landinger af søstjerner og linemuslinger til konsum = BAU.
Høst af søsalat som et habitatrestaurerende marint virkemiddel implementeres i fjordområder med forekomst af eutrofieringsbetingede masseforekomster af søsalat, og høstvolumen opskaleres fra to til fem aktive
høstmaskiner på landsplan.
Dyrkningsteknologi for blåmuslinger og tang er ikke endnu udviklet til
cost-effektivitet i eksponerede havområder (Nordsøen) i 2030. Derfor er
arealer med vindmølleparker i den danske del af Nordsøen IKKE inkluderet. Arealerne fordeles mellem tang og muslinger, så den mest optimale arealeffektivitet opnås
Arealmæssig kobling af marin energiproduktion, naturbaserede løsninger til at forbedre havmiljø og klima, samt bæredygtig produktion af bioressourcer fremmes politisk for bl.a. at kunne udlægge flere/større arealer til beskyttede områder (Marine protected areas) (en tilgang, der fremmes fx i den hollandske del af Nordsøen, hvor inddragelse af aktiviteter
til gavn for havmiljøet er positivt for tilladelse til opførsel af havvindparker
(https://www.power-technology.com/features/offshore-windfarm-seaweed-wier-north-sea-farmers-aquaculture-farming/)).
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Forudsætninger og beregninger

Fremskrivninger af landinger af marin biomasse (Scenarie
BAU)
Blåmuslinger
BAU: I danske farvande findes aktuelt licenser til 52 anlæg til dyrkning af blåmuslinger (Mytilus edulis), svarende til et samlet areal på 9,2 km2, idet et anlæg
svarer til 18,8 ha (Petersen et al. 2021b). Heraf er 28 anlæg aktive, med ’aktivitet’
defineret som en årlig produktion på >50 ton. I 2020 var produktionen af blåmuslinger 7,3 kton på de 28 aktive anlæg, svarende til 262 ton/anlæg. Det antages, at de 24 øvrige anlæg vil aktiveres frem mod 2030, og at produktiviteten
pr. anlæg er konstant. Det giver en produktion i 2030 på 13,6 kton muslinger.
Heraf antages, at alene protein fra kødfraktionen vil være tilgængelig. Baseret
på data fra Nina Gringer, DTU, MuMiPro projektet antages, at kødfraktionen
udgør 46,8 % af den totale vådvægt (VV), at tørstof (TS) udgør 17,8 % af totalvægten af muslingekødet, samt at proteinindholdet i kødet svarer til 57,3 % af
TS. Således vil produktionen svare til 1,1 kton TS/år og 0,65 kton rå-protein/år.
Scenarie B: I biomassescenariet er antaget, at 5 % af den årlige N-reduktion
(svarende til 655 ton N/år) i danske farvande skal hentes ved hjælp af marine
virkemidler, og at 90 % heraf skal hentes ved dyrkning af muslinger. Under
de givne antagelser svarer det til 589,5 ton N/år. Den forventede biomasseproduktion er på den baggrund beregnet ud fra en rumlig GIS-model (MYTIGATE-modellen) (Holbach et al. 2020b; Holbach et al. 2020a), under de antagelser, at muslingeproduktionen lægges på de marine arealer, hvor arealeffektiviteten er størst, og at produktionsformen er langliner til produktion af
’miljø-muslinger’ eller ’kompensations-muslinger’ (Holbach et al. 2020b;
Bruhn et al. 2020a). Idet MYTIGATE-modellen regner i hele muslingeproduktionsanlæg, svarer fjernelsen af N i modellen til 601 ton N, og ikke præcis de
589,5 ton N. Derfor bliver den samlede N fjernelse i B scenariet 5,1 % af den
årlige N reduktion. Produktionen af miljømuslinger er antaget at foregå i tilgift til den produktion af konsummuslinger, som er anslået i BAU scenariet.
Det giver i alt en årlig produktion på 55 kton muslinger (VV)/år (41 ton miljømusliner og 14 ton konsummuslinger), svarende i alt til 2,6 kton råprotein/år. Det samlede dyrkningsareal udgør 1.555 ha, svarende til 87 standard
anlæg, som alle ville være lokaliseret i Limfjorden, hvis lokalitet skulle vælges
ud fra højest N fjernelseseffektivitet (Figur 1). Den årlige arealmæssige produktion for miljømuslingerne er næsten fem gange så høj som for konsummuslingerne – 14,5 ton muslinger (VV)/ha for konsummuslinger og 67 ton
muslinger (VV)/ha for miljømuslinger.
Scenarie E: I ekstensiveringsscenariet er, som i B-scenariet, antaget, at produktionen af miljømuslinger vil ske i tilgift til produktionen af konsummuslinger,
og at produktionsformen for miljømuslinger er langliner. Men da arealerne til
produktion af miljømuslinger i dette scenarie på forhånd er givet som 5 % af
de specifikke arealer, der er udlagt til produktion af vindenergi på havet og
ikke som i B-scenariet de mest optimale produktionsområder, er arealeffektiviteten lavere for miljømuslingeproduktion i dette scenarie (40 ton muslinger
(VV)/ha/år)) end i biomassescenariet. Derfor anvendes et relativt større areal
på 6.524 ha, til at opnå et årligt udbytte på ialt 234,5 kton muslinger, svarende
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til 11,2 kton rå-protein. Produktionen er også her beregnet via den rumlige
GIS-model (MYTIGATE modellen) (Holbach et al. 2020b).
Figur 1. Oversigt over N-fjernelseseffektiviteten af produktion af
blåmuslinger i danske farvande.
De grønne rammer viser, hvor
produktionsanlæg til blåmuslinger
skulle anlægges, hvis målet om N
fjernelse skulle opfyldes mest effektivt, beregnet ud fra en rumlig
GIS-model (MYTIGATE modellen) (Holbach et al. 2020b).

Søstjerner
Almindelig søstjerne (Asterias rubens) fiskes i Limfjorden og forarbejdes til søstjernemel, som anvendes til dyrefoder (van der Heide et al. 2018b; Afrose et
al. 2016; Nørgaard et al. 2015; van der Heide et al. 2018a). Bestanden i Limfjordens vestlige del er estimeret til mellem 25.000 og 52.000 ton, og varierer både
mellem Limfjordens forskellige områder og mellem år (Petersen et al. 2021a;
Petersen et al. 2016). Siden 2010 har de årlige landinger svinget mellem 0 og
1.7 kton/år (figur 2) (Danmarks Statistik, Fiskeri og Akvakultur). Det er målet
for industrien at nå en årlig landing på 10 kton, hvilket skønnes at være indenfor bestandens bærekapacitet (Petersen et al. 2016).
Landinger af søstjerner i 2030 forventes at have samme omfang i alle tre scenarier (BAU, B og E), da 1) et søstjernefiskeri på 10 kton forventes at være
inden for bestandens bærekapacitet, og 2) søstjernefiskeri hverken har status
af kvælstof-, fosfor- eller habitatrestaurerende virkemiddel, og derfor ikke påvirkes af forudsætningerne for de to scenarier.
Indholdet af TS i søstjerner er 23 % af VV, mens indholdet af rå-protein er 36
% af TS (van der Heide et al. 2018b). Således svarer en årlig høst på 10 kton
søstjerner til 0,8 kton rå-protein.
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Figur 2. Landinger af almindelig
søstjerne i Limfjorden 2010-2020
(Danmarks Statistik. Fiskeri og
Akvakultur).

Sukkertang
Dyrkning af den store brunalge, sukkertang (Saccharina latissima), har været i
udvikling i Danmark siden 2008 i samarbejde mellem kommercielle aktører
og forskningsinstitutioner (Zhang et al.). De indrapporterede landinger er dog
af begrænset omfang, idet en stabil kommerciel produktion med aftagerkæder endnu ikke er etableret (Figur 3).
BAU scenariet: En fremskrivning af produktionen mod 2030 er baseret på antagelser om 1) fuld udnyttelse i 2030 af de arealer, der pt er enten er omfattet
af en licens til tangdyrkning eller, hvor licensen på området er i proces, i alt
173,39 ha (Kystdirektoratet, 22.01.2021), og 2) en arealeffektivitet i 2030 svarende til aktuelt bedst ydende system (13,9 ton VV/ha/år) (Zhang et al. ;
Bruhn et al. 2020a). Det svarer til 2,4 kton sukkertang (VV)/år. Idet sukkertang høstet i Danmark indeholder ca. 16 % TS (Zhang et al.), som indeholder
ca. 10,7 % rå-protein (van der Heide et al. 2021b), svarer 2,4 kton ton VV til 40
ton rå-protein.
Scenarie B: I biomassescenariet er antaget, at 5 % af den årlige N-reduktionen
i danske farvande skal hentes ved hjælp af marine virkemidler, og at 10 %
heraf skal hentes ved dyrkning af sukkertang. Under de givne antagelser svarer det til 66 ton N/år. Den forventede biomasseproduktion er på den baggrund beregnet ud fra den antagelse, at tangproduktionen lægges på de marine arealer, hvor arealeffektiviteten er størst, og at produktionsformen er det
mest arealeffektive system (5-line system) (Zhang et al.). Som for blåmuslinger antages det, at produktionen af sukkertang som marint virkemiddel sker
i tilgift til produktionen i BAU scenariet. Det giver i alt en årlig produktion på
13,7 kton sukkertang (VV)/år, svarende til 0,2 kton råprotein/år. Det samlede
dyrkningsareal vil udgøre: 1.011 ha, svarende til 56 standard anlæg.
Scenarie E: I ekstensiveringsscenariet er, som i biomassescenariet, antaget at
produktionsformen er 5-linesystemet til produktion af sukkertang, og på trods
af, at arealerne i dette scenarie på forhånd er givet som 5 % af de specifikke
arealer, der er udlagt til produktion af vindenergi på havet, er arealeffektiviteten sat til samme arealmæssige udbytte som i biomassescenariet. Igen er antaget, at produktionen af sukkertang i vindmølleparkerne sker i tilgift til produktionen i BAU scenariet. Derfor anvendes her et areal på 5.761 ha, til at opnå et
årligt udbytte på 78,2 kton sukkertang, svarende til 1,3 kton rå-protein.
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Figur 3. Høstdata for sukkertang
i Danmark baseret på data fra
Danmarks statistik, Fiskeri og
Akvakultur (2010-2019) og
Hjarnø Havbrug (2020).

Søsalat
Søsalat (Ulva sp.) er en hurtigtvoksende, opportunistisk grøn makroalge, der
kan danne eutrofieringsbetingede masseforekomster i næringsrige og lavvandede fjorde (Bruhn et al. 2020b). Skånsom høst af søsalat kan anvendes som
et habitatrestaurerende virkemiddel med målet at bedre miljøtilstanden i
fjordområder med høj grad af eutrofiering (Figur 4) (Bruhn et al. 2020b).

Figur 4. Skånsom høst af søsalat sommeren 2019 med HedeDanmarks grødehøster i regi af projektet SeaSusProtein (GUDP).
Foto: Michael Bo Rasmussen.

BAU scenariet og Scenarie B: Her er anvendt en antagelse om, at høst af søsalat til at forbedre den rekreative værdi af fjordområder og til anvendelse af
biomassen til eksempelvis grønt protein implementeres i et omfang svarende
til, at to høstmaskiner er aktive i Danmark med 90 høstdage om året og en
daglig landing på 25 ton VV (Bruhn et al. 2020b). Det vil svare til en årlig landing af søsalat på 4,5k ton VV, som med et tørstof indhold på 16,66 % af VV
(Bruhn et al. 2020b) og et rå-protein indhold på 19 % af TS (van der Heide et
12

al. 2021b) svarerende til 0,14 kton rå-protein/år. Høstdata er produceret i regi
af forsknings- og udviklingsprojektet: SeaSusProtein (GUDP) (landinger af
søsalat 2019 og 2020).
Scenarie E: I ekstensiveringsscenariet er antaget, at skånsom høst af søsalat
fremmes som et habitatrestaurerende virkemiddel til bedring af havmiljøet i
fjordområder med høj grad af eutrofiering og at antallet af aktive høstmaskiner i Danmark som følge heraf stiger fra 2 til 5 aktive maskiner. Det vil, under
i øvrigt samme antagelser som i BAU scenariet, svare til en årlig landing af
søsalat på 11 kton VV, svarende til 0,4 kton rå-protein/år.

Discard
De inkluderede data for discard (20.000 ton/år) er baseret på Petersen et al.
(2021a)

Andre arter
De inkluderede data for andre arter er baseret på Petersen et al. (2021a), og
omfatter østers, stillehavsøsters, konk, taskekrabber, strandkrabber, sortmundet kutling, samt total ikke kvotebelagt fisk.

Beregning af mål for kvælstof reduktion (Scenarie B)
Mål for kvælstofreduktion i det marine miljø som resultat af de kommende
vandplaner er endnu ikke endeligt vedtaget. Vandplanerne for 2021-2027 forventes i høring i 2021. Derfor arbejdes ud fra antagelsen, at mål om at den
ønskede reduktion af kvælstof i det marine miljø er 13.100 ton N årligt. Dette
tal er oplyst på et møde d. 6.maj 2021 mellem Miljø og Fødevareministeriet
(MFVM) og danske universiteter om klima- og kvælstofeffekterne i regeringens forhandlingsoplæg til en grøn omstilling af landbruget. På mødet præsenterede MFVM deres landbrugsudspil, herunder de nyeste vurderinger af
målbelastning og indsatsbehov. Resultaterne i scenarie B, afhænger således af
det beregnede N-reduktionsbehov, og vil derfor blive påvirket, hvis dette ændres i den videre proces.
I scenarie B antages, at 5 % af denne reduktion i N til det marine miljø , svarende til 655 ton N/år, vil skulle fjernes med marine virkemidler, 90 % heraf
(589,5 ton N/år) gennem dyrkning og høst af muslinger, og de sidste 10 %
heraf (65,5 ton N/år) gennem dyrkning og høst af sukkertang (Bruhn et al.
2020a).

Beregning af marint areal udlagt til produktion af vindenergi
(Scenarie E)
Udregninger af produktion og kvælstoffjernelse af muslinger i de udvalgte
arealer er foretaget ved hjælp af AU’s rumlige GIS-model (Holbach et al.
2020b; Bruhn et al. 2020a; Bruhn et al. 2020b).
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Figur 5. Lokationer og arealer udlagt til havvindmølleparker (eksisterende, under opførsel og med tilladelse til opførsel frem
mod 2030) i den vestlige del af det Baltiske hav (grønne punkter). Data kilde: HELCOM & Danish Energy Agency (Status
26.2.2021). Samtidig er angivet N-fjernelsespotentialet med muslinger for de aktuelle områder. Her ses, at arealeffektiviteten for
N-fjernelse, og muslingeproduktion, falder jo længere ind i Østersøen produktionen anlægges.

Tabel 1. Specifikke arealer udlagt til havvindmølleparker (eksisterende, under opførsel og med tilladelse til opførsel frem mod
2030) i den vestlige del af Østersøen. Data kilde: HELCOM & Danish Energy Agency (Status 26.2.2021
Navn
Areal (ha)
Status
Bornholm I
25500,173
Planlagt
Bornholm II

29766,661

Planlagt

Hesselø

24681,563

Planlagt

Middelgrunden

0,34

Aktiv

Avedøre Holme

2,185

Aktiv

Kriegers Flak

17900

Under konstruktion

Tunø Knob

32

Aktiv

Frederikshavn Offshore

2,185

Aktiv

Nysted (Rødsand I)

2300

Aktiv

Rønland I

0,315

Aktiv

Samsø

0,315

Aktiv

Sprogø

0,27

Aktiv

Rødsand II

3170

Aktiv

Anholt

8800

Aktiv

Nissum Bredning

0,315

Aktiv
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4

Sammenfatning af de tre fremtidige
scenarier for produktion af marin biomasse

Bidraget fra marin biomasse i form af blåmuslinger, søstjerner, søsalat, sukkertang, andre arter og discard, forventes at være 98 kton VV i 2030, hvis vi
forudsætter Business As Usual (Tabel 2. Figur 6). Hvis produktion af muslinger og tang fremmes fx som konsekvens af anerkendelse og implementering
som marine virkemidler til fjernelse og genanvendelse af kvælstof fra havmiljøet, vil produktionen af marin biomasse kunne øges til henholdsvis 151 og
402 kton VV i 2030 i et Biomasse- og Ekstensiveringsscenarie (henholdsvis B
og E scenarie). I de hér anvendte scenarier vil produktionen af blåmuslinger
ligge på henholdsvis 55 og 234 kton friske muslinger, hvilket ligger indenfor
den estimerede mulige produktion på ca. 300 kton årligt i danske farvande
(Petersen et al. 2021a).
Størstedelen af rå-proteinet, henholdsvis 32 og 62 %, fra marin biomasse i B
og E scenarierne vil stamme fra muslinger, svarende til 2,6 og 11,2 kton/år fra
henholdsvis B og E scenariet (Tabel 2. Figur 7).
Arealmæssigt vil udrulning af scenarie B kræve 2.902 ha, mens scenarie E vil
udnytte 13.124 ha (Tabel 2. Figur 8). Det svarer til kun 0,02 og 0,09 % af den
danske EEZ på 105.000 km2. Det arealspecifikke udbytte af muslinger er langt
højere end af sukkertang. I Scenarie B er dyrkning af både muslinger og tang
henlagt til de havområder, hvor der er højest arealeffektivitet. Det er anderledes i scenarie E, hvor arealerne i kraft af de udlagte havvindparker er forudbestemt, og arealeffektiviteten af produktion af muslinger derfor ikke nødvendigvis er optimal i de givne vandområder. I princippet ligger intet til hinder for at implementere Scenarie B og Scenarie E simultant. Dog kan værdierne ikke umiddelbart adderes, da BAU scenariet er inkluderet i begge.
Figur 6. Det årlige udbytte af marin biomasse udtrykt i 1000 ton
(kton) tørstof.
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Tabel 2. Oversigt over det marine biomasse potentiale som 1000 ton (kton) vådvægt (VV),
tørstof (TS) eller rå-protein i de tre scenarier: Business as usual (BAU), Biomasse (B) og
Ekstensivering (E) scenarierne, samt angivelse af det nødvendige marine areal
Scenarie
Biomasse 2030 (kton VV/år)
BAU
B

E

Discard

20

20

20

Andre arter

48

48

48

Søstjerner

10

10

10

Søsalat

5

5

11

Blåmuslinger

14

55

234

Sukkertang

2

14

78

Total

98

151

402

BAU

B

E

Biomasse 2030 (kton TS/år)

Figur 7. Det årlige udbytte af marin biomasse udtrykt i 1000 ton
(kton) rå-protein.
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Discard

5,4

5,4

5,4

Andre arter

16,4

16,4

16,4

Søstjerner

2,3

2,3

2,3

Søsalat

0,7

0,7

1,9

Blåmuslinger

1,1

4,6

19,5

Sukkertang

0,4

2,2

12,5

Total

26,3

31,6

58,0

Rå-protein 2030 (kton rå-protein/år)

BAU

B

E

Discard

2,2

2,2

2,2

Andre arter

2,1

2,1

2,1

Søstjerner

0,8

0,8

0,8

Søsalat

0,1

0,1

0,4

Blåmuslinger

0,6

2,6

11,2

Sukkertang

0,04

0,2

1,3

Total

6,0

8,1

18,0

Marint areal 2030 (ha)

BAU

B

E

Søsalat

336

336

840

Blåmuslinger

936

1555

6524

Sukkertang

173

1011

5761

Total

1445

2902

13124

Figur 8. Behov for marine arealer
til produktion af marin biomasse
under antagelse af de tre anvendte scenarier.

17

5

Anvendelse af marin biomasse

De forskellige typer af marin biomasse indeholder proteiner, olie med høj
koncentration af flerumættede omega-3 fedtsyrer, mineraler og kulhydrater
(Bruhn et al. 2020a; Bruhn et al. 2020b; van der Heide et al. 2021b), men ingen
lignin (Nørskov et al. 2021) (Tabel 3).
Mel af søstjerner, muslinger, andre arter og discard har et relativt højt indhold
af rå-protein, og kan erstatte fiskemel i foder til både svin og høns (van der
Heide et al. 2018a; van der Heide et al. 2021a; van der Heide et al. 2021b).
Tang, både søsalat og sukkertang, indeholder derudover forskellige værdistoffer, bl.a. hydrokolloider, der anvendes som geleringsmidler i bl.a. fødevareindustrien, bioaktive stoffer og pigmenter (Holdt and Kraan 2011;
Boderskov et al. 2016; Bischof et al. 2002; Bruhn et al. 2017; Manns et al. 2017;
Kidgell et al. 2019) (Tabel 4).
Forskellige arter af tang kan reducere metanproduktionen hos drøvtyggere
med op til 98 % (Machado et al. 2014; Maia et al. 2016). Der er særligt fokus på
den tropiske rødalge, Asparagopsis taxiformis, hvis indhold af bromoforme forbindelser – også in-vivo - har dramatisk effekt på metanproduktion (Kinley et
al. 2020). Dog er bromoform carcinogent, og har negativ effekt på ozonlaget.
Foder med A. taxiformis er desuden netop påvist, at volde skade på vomvæggen hos drøvtyggere (Muizelaar et al. 2021). Forskellige nordiske arter af tang,
som ikke indeholder bromoform (Nørskov et al. 2021) undersøges for potentiel reducerende effekt på metanproduktion hos drøvtyggere (Climate Feed,
Innovationsfonden).
Tabel 3. Indhold af protein, lipid, kulhydrat, lignin og aske i de udvalgte marine biomasser angivet som % af tørstof (TS) med
udgangspunkt i van der Heide et al, 2021 med mindre andet er nævnt. Tørstofindholdet er opgivet som % af vådvægt (VV).
Data er angivet som et gennemsnit +/- standard deviation.
Biomasse

Protein

Lipid

Kulhydrat

Lignin

Aske

TS

(% TS)

(% TS)

(% TS)

(% TS)

(% TS)

(% VV)

Søsalat

19,0 ± 5,94

2,28 ± 1,87

61,6 ± 7,73

0a

19,9 ± 5,28

16,66 b

Sukkertang

10,7 ± 7,36

3,15 ± 2,36

53,5 ± 16,4

0

21,5 ± 8,65

15,4c

Blåmuslinger

4,77

a

-

21,59

13,24

Muslingemel e

66,4 ± 3,86

10,1 ±3,26

14,89*

-

8,61 ± 0,91

17,78d

Søstjernemel

d

39,0 ± 9,69

8,27 ± 1,40

7,73*

-

45,0 ± 9,98

23f

Discard

g

41,5

14,8

28,6 *

-

15,1

27,1h

Krabber

i

12,6

0,9

69,5*

-

17

34,1

a

Nørskov et al, accepted. b Bruhn et al, 2020b. c Bruhn et al, 2020a. d Miljømuslinger – hele muslinger (kød, skal, byssus). Data fra

Nina Gringer, DTU Food, MuMiPro projektet. e Muslingemel (kun kødfraktionen, uden skal og byssus). f van der Heide et al, 2018. g
(Whiteman 2004). h (Johnson et al. 2017). i Data for baseret på krabber er anvendt for ’andre arter’ samlet (Fisher et al. 2015).
* Beregnet ved at subtrahere protein, lipid og aske fra total TS.

Tabel 4. Indhold af værdistoffer i sukkertang og søsalat angivet som % af TS. Specifikt for pigmenter: C: Chlorophyll a. L: Lutein. F: Fucoxanthin.
Værdistoffer
Søsalat
Sukkertang
a

Alginat

Fucoidan

Laminarin

Ulvan

Phenoler

Pigmenter

(% TS)

(% TS)

(% TS)

(% TS)

(% TS)

(ppt af TS, eller *ppt/VV.)

-

-

-

9-36 a

0,9 b

*C: 0,5-1,1. *L: 0,1-0,22

-

0,2-5,3 b

C:0,25. F:0,17. e

17-30

c

2,3-6,2

d

5-20

c

Kidgell et al, 2019. b Holdt & Kraan, 2011. c Manns et al, 2017. d Bruhn et al, 2017.
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e

Boderskov et al, 2016. f Bischof et al, 2002.
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