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1 INTRODUKTION – DEN GENIALE MUSLING! 

Blåmuslingen er fuldstændig genial – Så simpelt kan det siges!  

 

Maren er marinbiolog og ekspert i blåmuslinger. Hun har undersøgt nærmest alt omkring det lille blå skaldyr og bliver 

stadig vildt fascineret af alt det, som blåmuslingen kan. For selvom blåmuslingen måske ikke gør meget væsen af sig 

ved første øjekast, så er det lidt af en multikunstner under vandoverfladen.  

 

Vidste du for eksempel, at den kan rense havet for uønskede næringsstoffer? Faktisk kan en enkelt voksen blåmusling 

filtrere op til 7 L vand i timen! 

 

Mikkel er gastronom og derfor fuldstændig tosset med at lave mad. Han er især vild med at lave mad af lokale danske 

råvarer. Råvarer, som smager fremragende, og som samtidig er bæredygtige i madlavningen. Desuden synes han, at 

det er fantastisk at smitte andre med sin madglæde. For tænk sig, hvis man kan gøre endnu flere vilde med at lave mad 

med blåmuslinger – Det som nogle kalder vores mest bæredygtige fødevare overhovedet. 

Med dette undervisningsmateriale vil vi gerne invitere jer med ned under havoverfladen, og ind i blåmuslingens 

forunderlige verden. Vi vil give jer mulighed for at dykke ned i livet som blåmusling, så I kan få et indblik i, og 

forståelse for, hvordan blåmuslinger fx kan være med til at skabe god balance i havets økosystemer, og hvordan en 

industri med dyrkning af blåmuslinger hænger sammen med en bæredygtig udvikling.  

 

LYNOPGAVE: Brainstorm – Nævn alt det I ved om muslinger - Kender du forskellige arter? Hvor lever de? 

Hvad spiser de? I hvilke madkulturer spiser man ofte muslinger? Forsæt selv listen sammen med klassen 

 

Vi vil desuden invitere jer med til bords, når blåmuslingen skal tage hovedrollen på vores tallerkener. I skal bl.a. lære 

om tilberedningsteknikker, fødevaresikkerhed, og så skal I udfordre jeres smagsløg og udvikle nye, superlækre, 

innovative og bæredygtige måltider fyldt med blåmuslinger.  

 

For os handler det om nysgerrighed, motivation og lyst til at se på fremtidens bæredygtige løsninger, som samtidig 

smager forrygende. 

 

Så med denne introduktion håber vi, at I alle er klar til at tage godt imod vores bedste ven – Blåmuslingen.  

Link til intro om kogebog med blåmuslinger: Kokken og Biologen 

https://vimeo.com/567485660/373274b2ec
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Billede 2. Blåmuslinger på opdrætsliner. Blåmuslinger udgør en unik blå ressource. 
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2 BIOLOGIDELEN 

Et liv som blåmusling – En sulten mester i filtrering 

Blåmuslinger er fantastiske havvæsener. De ligger lavt i fødekæden. Altså, rækkefølgen af hvem, der spiser hvem. 

Faktisk ligger muslinger kun lige over planterne, der er de første i fødekæden og får deres energi ved hjælp af sollys. 

Blåmuslingerne lever af disse mikroskopiske planter, som I nok kender bedre som alger og plankton. Blåmuslingerne 

sidder og filtrerer vandet, og spiser løs med en imponerende effektivitet.  

 

Muslingerne har gæller, der virker som et fint filter, der fanger de små planter meget effektivt. Muslingerne kan fange 

alger, der er små nok til, at 250 kan ligge ved siden af hinanden på én millimeter. Man kunne fristes til at kalde 

blåmuslingerne små marineingeniører, der hjælper os med at rense vores fjordsystemer for nogle af alle de mikroalger, 

der gør vandet grønt, og som lever i bedste velgående, fordi der er for meget næring i vandet. 

 

Figur 1. Akvarel tegning af muslingens indre dele. Tegning af Johannes Lyngsgaard. 

 

 

 

LYNOPGAVE: Find blåmuslingens værste fjender under vandet - Hvem er over blåmuslingen i fødekæden? 

 

Blåmuslingen kaldes Mytilus edulis på latin – den sidste del af navnet betyder ’spiselig’. Blåmuslinger kan findes ved 

alle de danske kyster. De lever typisk på vanddybder fra 0 til 10 meter, men kan også findes på større dybder. I gamle 

dage blev blåmuslingen kaldt skælfisk.  
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Blåmuslinger på farten 

Selvom det kan være svært at forestille sig, når man fx ser blåmuslinger sidde godt fast på en sten eller tang, at 

muslingen faktisk godt kan flytte sig. Den kan fx flytte sig, hvis den er på udkig efter bedre fødemuligheder – eller den 

vil ud af en farezone med for mange sultne søstjerner og krabber, der, som I allerede ved, elsker at spise muslinger.  

 

Blåmuslingen nærmest kravler afsted, når den flytter sig. Men selvfølgelig ikke som vi normalt tænker, at dyr kravler, 

hvor de bruger deres ben. Muslingen har ingen ben, men de har til gengæld byssus-tråde, som de kan hæfte sig fast 

med og flytte sig rundt med. Man kan tænke på det som et skib, der er forankret flere steder. Trådene udskilles som en 

klistret limet masse fra en kirtel placeret ved muslingens fod. Den samme kirtel afsætter tråden på det faste underlag. 

Byssus-tråden stivner i denne proces ved kontakt med saltvand og underlag, og bliver nærmest hornagtig. Efter tråden 

er afsat, strammes den op vha. af nogle muskler. Når muslingen ønsker fremdrift, kan den opløse nogle af trådene 

igen. Muslingen kan således trække sig i en bestemt retning ved at afsætte og opløse sine byssus-tråde. Ret genialt! 

 

 

Billede 3. Blåmuslingens byssus-tråde fasthæftet på indersiden af et akvarium. Foto: Scanpix. 

 

LYNOPGAVE: Vi mener det, når vi siger, at blåmuslingen er genial – Prøv at søge følgende på Google: 

”byssustråde lim” – Undersøg hvad man også kan bruge blåmuslingens byssustråde til.  

Har I andre gode idéer til, hvad byssustråde måske kan anvendes til i fremtiden?   
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Livscyklus - Fra æg uden skal, til blåmusling med skal 

Blåmuslinger lever typisk syv-otte år, og bliver kønsmodne som et-toårige. Kønsorganerne hos en blåmusling kaldes 

gonader. De opbygges gennem vinteren, så de er klar til gydningen til foråret. En ung hun gyder omkring fem 

millioner æg hvert år, hvor en ældre hun kan gyde 12 millioner æg om året. Det er ret vildt at forestille sig, at et så lille 

bløddyr kan gyde så store mængder. 

 

 

Figur 2. Blåmuslingens livscyklus vist i otte stadier; fra befrugtning af æg og sæd til en fuldvoksen blåmusling. 

1. Befrugtning af æg og sæd, 2. Celledeling af det befrugtede æg, 3. Trochoforlarve, 4. Veliger larve, 5. 

Svømmende veliger, 6. Pedi-veliger (udvikling af fod), 7. Ung blåmusling, 8. Voksen blåmusling. Tegningen er 

lavet af Johannes Lyngsgaard. 
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Billede 4. Blåmuslinger fasthæftet på line med byssustråde. Billedet viser, hvordan byssustråde dannes i store mængder 

og laver klumper af hængende blåmuslinger. 

 

 

For at der kan komme nye blåmuslinger er kunsten, at hanner og hunner skal gyde samtidig, så sæden kan befrugte 

æggene i vandet. Da blåmuslingerne naturligvis ikke kan sidde og råbe til hinanden, har de i stedet et særligt 

signalstof, som de kan udlede til vandet. Signalstoffet fortæller, hvornår det er bedst at gyde deres æg og sæd, for 

således at sikre overlevelsen af deres art.  
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Denne smarte koordinering af æg og sæd resulterer i en befrugtning i vandet, og efter kun ganske få timer svømmer 

0,2 mm store muslingelarver, kaldet trochophor-larver, rundt i vandet.  

 

Navnet trochophor-larver stammer fra oldgræsk, hvor trókhos betyder ”hjul”. Larven er navngivet sådan, fordi den 

bærer et hjul af cilier, der sørger for at kanalisere føden ind til larven. I kan se en tegning af en sådan larve på Figur 2.  

 

Allerede efter en-to dage ændrer larverne form igen, og den første mikroskopiske muslingeskal dannes. Når larverne 

er to-fire uger gamle, begynder de at gøre sig klar til at bundslå og dermed gå fra den pelagiske til den fastsiddende 

fase af deres liv. Det gør de blandt andet ved at udvikle foden, som skal undersøge, hvilke substrater, der egner sig 

bedst til bundslåningen. I kan se flere af muslingens livsstadier i Figur 2. 

 

LYNOPGAVE: Lav en mini-ordbog med alle de biologiske begreber, som du/I ikke kender fra afsnittet 

herover. – Hvad er cilier fx? - Og hvad betyder pelagisk?  

 

 

Et farefuldt liv 

Der er rigtig mange farer, der lurer undervejs for de små muslingelarver. Der er stor risiko for at blive spist af fx sulten 

fiskeyngel. Dertil kommer, at mange af æggene aldrig bliver befrugtet eller slet ikke udvikler sig, selvom de er blevet 

befrugtet. Så på trods af den tilsyneladende uoverskueligt store mængde æg, der gydes, ender et mindre antal af disse 

med at blive til fuldvoksne muslinger.  

 

Under gode forhold med optimal temperatur og rigeligt med føde kan muslingerne gyde flere gange i løbet af en 

sommer, og så igen i større mængde i august og september. I Limfjorden er der særligt gode forhold for muslingerne 

grundet de mange mikroalger i vandet. Her findes muslingeyngel på stort set alt substrat i vandet, lige fra ankerkæder 

til bundgarnspæle samt under både. Og der er faktisk muslingeyngel i vandet fra forår til efterår. 

 

 

 

 

FAKTABOKS  

• En voksen blåmusling kan rense 7 liter vand i timen 

• En voksen blåmusling kan gyde 12 mio. æg om året.  

• En blåmusling lever sine første 2-4 uger af livet i fritsvævende stadie. 

• Blåmuslingen bevæger sig ved hjælp af horn-agtige tråde, som de fasthæfter og opløser igen. 

• Blåmuslingen bruger deres gæller til at kanalisere maden ned til maven. 
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2.1 MUSLINGER SOM NATURLIGT RENSEFILTER 

Næringsstoffer, iltsvind og muslinger 

Blåmuslinger lever som nævnt af mikroalger eller planteplankton, som findes naturligt i alle vores farvande. Den 

højeste koncentration af mikroalger og planteplankton findes i vores kystnære vande samt fjorde, hvor 

næringsindholdet i vandet er højt. Mikroalger lever nemlig godt af høje koncentrationer af næringsstoffer. 

Den høje mængde næring i vandet kommer fra landbrug og spildevand i form af organisk og uorganisk kvælstof og 

fosfor. Kommer der meget næring i vandet, giver det anledning til opblomstringer af planteplankton, der viser sig som 

grønt vand og, i nogle tilfælde, kan lede til iltsvind.  

Iltsvind opstår, når der lander for meget organisk materiale som fx planteplankton på bunden.  

I nedbrydningsprocessen fra organisk materiale tilbage til næringsstoffer, bruges der nemlig ilt. Hvis der ikke blandes 

ny ilt ned til bundvandet, som det er tilfældet under storme og stærk strøm, vil der opstå iltsvind, som har en 

ødelæggende effekt på økosystemet af levende organismer.  

Derfor er vi i Danmark og resten af EU opmærksomme på at begrænse vores udledning af næringsstoffer til vandet, 

der altså kan give for mange planteplankton og i sidste ende iltsvind.  

 

Figur 3. Processer i havet der producerer og forbruger ilt. Mikroalger producerer, ligesom planter på jorden, ilt i havet. Dyr 

og bakterier forbruger ilt. Springlaget adskiller det iltfattige bundvand fra det iltrige overfladevand. Figuren er fra WWFs 

undervisningsmateriale, som kan findes her:  https://undervisning.wwf.dk/eutrofiering-0 
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LYNOPGAVE – Hvad er det nærmeste kystnære område for din skole? Har det været plaget af iltsvind 

tidligere – Find argumenter for hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Link til Iltsvindsrapport for 2020 

https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notatet_2020/N2020_72.pdf 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, grise og økosystemer 

Udfordringen med for mange næringsstoffer her i Danmark er oftest vores meget intensive landbrug. Særligt den store 

griseproduktion er en udfordring, da produktionen hvert år resulterer i langt flere næringsstoffer, end de naturlige 

økosystemer kan tåle.  

Det kan nemlig være svært at komme af med alle næringsstofferne igen. Vi smider så meget som muligt tilbage på 

markerne igen som gødning. Men store mængder af næringsstofferne ryger fra markerne direkte tilbage i vores hav.  

 

LYNOPGAVE – Undersøg næringsstoffernes (kvælstof og fosfor) rejse fra griseproduktion, til gødning på 

markerne og ud i havet.    

 

FAKTABOKS  

• Tang og mikroalger i havet producerer ca. halvdelen af den atmosfæriske ilt, hvor træer og planter 

på land producerer den anden halvdel.  

• Det var blågrøn alger i havet, der leverede den første ilt til atmosfæren for 2,4 mia. år siden, hvilket 

skabte grundlag for udviklingen af liv på landjorden. 

• Havene optager omkring 25% af alle CO2 udledninger, hvilket gør dem til nogle af vores største 

kulstof lagre. 

 

https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notatet_2020/N2020_72.pdf
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Billede 5. Blåmuslinger hængende i opdrætsanlæg som guirlander. Hver loop er tre meter lange og den horisontale line er 

ca. 200 m lang. Det er normalt at producere 1600-2000 tons muslinger på 300 km line med denne metode. Billedet her er 

taget i efteråret 2020 på tur med Muslingeriet i Limfjorden.  

 

Figur 4. Skitse af muslingeanlæg på liner i loops, der hænger i vandfasen. Figuren er fra J. Kjerulf et al. 2010. 
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Høst af blåmuslinger fjerner næringsstoffer 

Når først næringsstofferne er kommet ud i vores farvande, er de bedste midler til at fange dem igen dyrkning af tang 

og opdræt af muslinger. En voksen blåmusling kan filtrere op til 7 liter vand i timen, hvilket gør den til en yderst 

effektiv rensemekanisme.  

Muslingen bruger næringen fra planteplankton til at bygge kød, skal og byssustråde. Efter et lille år i føderigt farvand, 

er muslingen vokset fra det fritsvævende mikroskopiske larvestadie til en fuldvoksen musling, hvoraf kvælstof udgør 

1,4 % og fosfor 0,13 % (Bruhn, et al., 2020).  

Så hver gang man høster 1000 kg blåmuslinger, fjerner man således 140 kg kvælstof og 13 kg fosfor.  

 

 

Billede 6. Blåmuslinger dyrket på net med flyderør. Nettene er 3 m dybe og rørene 120 m lange. Det er normalt at kunne 

dyrke 20-25 tons blåmuslinger på hvert rør. Billedet er taget i efteråret 2020 på tur med Blå Biomasse i Limfjorden. 

 

Fra reb til foder 

Blåmuslinger kan dyrkes ved at hænge et substrat ud i vandet. Det kan fx være reb. Her vil blåmuslingelarverne så 

fastsætte sig typisk i maj-juni måned, når de når en størrelse på omkring 350 mikrometer. Altså en størrelse, som 

svarer til prikken i dette udråbstegn!  

Blåmuslingerne sidder på substratet og fanger de planteplankton, der svæver forbi, og når de har siddet omkring et år, 

kan de høstes til fødevarer eller foder med en størrelse på omkring fem centimeter.  
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Blåmuslingerne vokser særligt hurtigt i områder med mange planteplankton, som fx Limfjorden, som er meget 

næringsrig og derfor fyldt med planteplankton.  

 

1/3 af muslingens fødeindtag ryger ud igen som fæces og pseudofæces og lander på bunden nedenunder 

muslingeanlæggene. Her er det afgørende for dyr og planter på bunden, at der er gode strømforhold i området, der 

bringer ilt til nedbrydningsprocessen på bunden. Samlet set hjælper muslingerne på fjordens tilstand, idet de reducerer 

den samlede planteplanktonkoncentration i fjorden, der flere steder med dårlig gennemstrømning kan lede til iltsvind. 

Når man dyrker muslinger i vandsøjlen, er man med til at skabe mere marint liv, idet muslingerne på net og liner 

udgør levende biogene rev. Disse rev tiltrækker meget andet marint liv som krebsdyr, fiskeyngel og makroalger. Så 

der bliver faktisk skabt gode levevilkår for andre havdyr, når vi dyrker blåmuslinger på liner og net.  

 

 

Billede 7. Muslinger sætter sig helt tæt på net eller reb, og udgør biogene rev med skjul for fiskeyngel samt levesteder for 

krebsdyr mm., der igen skaber fødegrundlag for fisk. 
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Helt simpelt fortalt hjælper vi næringsstofferne fra vand tilbage til land, når vi høster blåmuslingerne og bruger dem til 

mad. Det gør blåmuslingen unik sammenlignet med en fødevare som grise eller køer, der kræver foder, der både 

optager landarealer og øger næringsstof tilførsel fra land til vand.  

Men nogle af de store spørgsmål er så: Hvor meget kan muslinger egentlig rense? Og hvor mange skal man dyrke, før 

det gør en forskel? 

Dét, og meget mere, skal I arbejde med og forhåbentlig blive klogere på i de følgende opgaver.  

 

 

 

Billede 8. Blåmuslinger klar til høst fra lineopdræt. 
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Opgave om muslingers Rensekapacitet 

Pak waders i tasken og tag en spand og en 10 liters dunk med på stranden (hvis I ikke har waders, kan man snildt også 

bruge gummistøvler eller bare hive buksebenene godt op). Her skal I finde 15-20 voksne individer af blåmuslingen 

mytilus edulis. Noter hvor blåmuslingerne vokser og på hvilket substrat. Læg dem i spanden og læg et koldt og vådt 

klæde henover, der holder muslingerne kølige, hvis vejret er varmt. Fyld dunken med havvand og tag muslingerne og 

havvandet med hjem i klasseværelset.  

 

Her hælder I en liter havvand i hver af de 2 gennemsigtige akvarier og lægger muslingerne i det ene akvarie. Noter 

hvor lang tid det tager muslingerne at tilpasse sig det nye miljø ved at tage tid fra I lægger muslingerne i vandet og til 

de åbner sig og begynder at filtrere vandet. Skallen åbner sig typisk ikke mere end 2-5 mm. 

 

Når I har sikret jer at alle muslingerne har overlevet turen og nu er åbne i akvariet med havvand, begynder I jeres 

forsøg med formålet at undersøge blåmuslingers filtration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om marine virkemidler her: 

Marine virkemidler 2020 

Se film om miljøeffekter af muslingeopdræt: Miljøeffekter af muslingeopdræt 

Hør podcast på engelsk om recirkulering af næringsstoffer med muslinger her: Save the seas 

 

 

 

 

FAKTABOKS  

• En voksen blåmusling kan filtrere 5-7 liter vand i timen 

• Ved dyrkning og høst af blåmuslinger, kan man fjerne op til 3000 tons kvælstof per ha årligt. 

• En blåmusling indeholder ca. 1,4 % kvælstof og 0,13 % fosfor 

• Dyrkning af muslinger foregår på substrater som reb og med den naturlige muslingebestand 

• Man dyrker muslinger på liner og på net i Danmark. 

• Muslingeopdræt fungerer som levende biogene rev, der tiltrækker meget andet marint liv. 

https://mst.dk/media/191585/marine-virkemidler-beskrivelse-af-virkemidlernes-effekter-og-status-for-vidensgrundlag-aarhus-universitet-dce-videnskabelig-rapport-nr-nr-368.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4HIKnTy2AMU
https://engineeringmatters.reby.media/2021/09/09/124-mussels-how-to-save-the-seas/
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Materialer 

• 2 akvarier eller gennemsigtige beholdere med plads til 1,5 liter vand 

• liter havvand (I skal bruge 2 liter til forsøget, men godt at have ekstra) 

• 10-15 levende voksne blåmuslinger 

• Tørgær 

• Vægt 

• Målebæger 

 

Fremgangsmåde 

• Skyl akvarierne i havvand 

• Fyld 1 liter havvand i hvert af de to akvarier. 

• Overfør 8-10 muslinger til det ene akvarie. 

• Bland 0,1 g tørgær i 10 mL havvand. 

• Kom 5 mL af gæropløsningen i akvariet uden blåmuslinger og 5 mL af gæropløsningen i akvariet med 

blåmuslinger.  

• Rør forsigtigt rundt i akvarierne, så gæren fordeler sig i vandet. 

• Undersøg, om man kan se forskel på vandets klarhed i de to akvarier, når muslingerne har været åbne og 

filtreret i ½-1 time. 

• Tag tid på, hvor længe det tager muslingerne at gøre vandet klart igen. Det kan være en fordel at holde et 

stykke hvidt papir bag akvariet med muslinger i, for at se klarhedsgraden bedre. 

 

Spørgsmål:  

1) Hvor mange muslinger skal man bruge for at rense en svømmehal, der måler 25m i bredden, 50 m i længden, 

og 3 meter i dybden? 

2) Det største muslingeanlæg i Danmark kan dyrke 10.000 tons muslinger om året. Hvis alle muslingerne høstes, 

hvor meget kvælstof og fosfor fjerner man så? 

3) Hvis hver musling er lige så god til at filtrere, som dem I har i jeres akvarier, og hver musling vejer 4 g. Hvor 

meget vand filtrerer en mængde på 10.000 tons så i timen? 

4) Ved at kigge på tabel 2.1 (side 11) i virkemiddelkataloget for Marine Virkemidler 2020, kan man danne sig et 

overblik over, hvor arealeffektive forskellige marine virkemidler er. Beregn hvor meget hav- eller fjordareal, 

der skal bruges, til at fjerne 100 tons kvælstof om året med hhv. tang og muslinger.  
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2.2 BLÅMUSLINGER SOM KLIMAVENLIG MAD 

Bæredygtig vs. klimavenlig 

Hvad er forskellen på bæredygtig mad og klimavenlig mad? Og er det egentlig klimavenlig mad, hvis kun en lille del 

af befolkningen spiser det? Det skal vi se på nu.  

Klimavenlig mad er en fødevare eller en sammensætning af fødevarer, der samlet set har et lavt CO2 aftryk. Altså skal 

CO2 udledningen fra alle dele fx transport, forarbejdning, evt. landbrug eller anden dyrkning samt emballage og detail 

indregnes.  

I Danmark har vi en ”grøn” tænketank som hedder CONCITO. De har lavet en oversigt over 500 madvarers samlede 

CO2 aftryk (https://denstoreklimadatabase.dk/).  

 

LYNOPGAVE: Hvorfor tror du, at CONCITO kaldes en grøn tænketank? Undersøg top-3 af de mest CO2 

venlige madvarer - og top 3 af de mest CO2 udledende madvarer fra klimadatabasen. 

 

 

 

 

Som I kan se på hjemmesiden https://denstoreklimadatabase.dk/ vurderes blåmuslingen til at have det absolut laveste 

samlede CO2 aftryk. Det ligger på kun 0,22 CO2 ækvivalenter/kg.  

Til sammenligning er den madvare med det højeste CO2 aftryk rå, afpudset oksemørbrad, med et samlet CO2 aftryk 

på 151,95 CO2e/kg. Så det svarer til, at man faktisk kan spise næsten 700 kg blåmuslinger for hvert kilo oksemørbrad!  

Gulerødder og kål har også et lavt CO2 aftryk (0,25 CO2e/kg) og frugt som æbler og pærer har hhv. 0,66 og 0,38 

CO2e/kg. Og der er generelt lavere CO2 aftryk for ikke animalske produkter, altså lige med undtagelse af 

blåmuslinger.  

Ved at aflæse CO2 aftryk for de forskellige madvarer, kan man således bestemme hvor meget CO2 man er med til at 

udlede gennem valg af fødevarer. 

FN og bæredygtig mad 

Bæredygtig mad er defineret af FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) ud fra fire kriterier:  

1) Produktionen skal være beskyttende og respektfuld overfor miljøet.  

2) Den skal være sund og fødevaresikkerheden skal være i top.  

3) Den skal være kulturelt acceptabel, altså skal den passe ind i vores samfund.  

https://denstoreklimadatabase.dk/
https://denstoreklimadatabase.dk/
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4) og den skal være økonomisk tilgængelig for alle.  

Altså er bæredygtig mad ikke kun vurderet ud fra udledning af CO2, men også ud fra hvordan den kan indgå i vores 

samfund med omtanke for natur og miljø. 

Spørgsmål  

1) Blåmuslingen er vurderet som god klimamad. Men er den også bæredygtig mad? 

2) Hvad er det samlede klimaaftryk for en ret med blåmuslinger? Undersøg fx opskriften på Moules Marinieres 

som bl.a. består af løg, hvidløg, blåmuslinger, fløde, citron. Find en blåmuslingeopskrift til fire pers. på nettet 

og udregn derfra. 

3) Hvad er det samlede CO2 aftryk for pasta med kødsovs? Er der forskel på CO2 aftrykket for denne ret og for 

ovenstående ret med muslinger? Hvis ja, hvor meget? Find igen en opskrift til 4 pers. på nettet og udregn og 

sammenlign derfra.  

4) Hvor mange gange spiser du pasta med kødsovs om året? Hvor meget kan du nedbringe dit årlige CO2 aftryk, 

hvis du udskifter denne ret med ovenstående muslingeret hver femte gang? 

5) Hvad er det samlede CO2 aftryk for din livret? Hvor meget kan du nedbringe dit CO2 aftryk, hvis du udskifter 

denne ret med ovenstående ret med blåmuslinger hver 5. gang året rundt? 

6) Hvad er jeres bud på et lækkert og klimavenligt måltid? 

 

 

FAKTABOKS  

Mad er bæredygtig hvis det opfylder disse fire krav: 

• Beskyttende og respektfuld overfor miljøet 

• Sund og sikker 

• Kulturel acceptabel 

• Økonomisk tilgængelig for alle 

Kravene er sat af FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation. FAO. 

Mad er klimavenlig, når CO2 aftrykket samlet set er lavt på transport, forarbejdning, evt. landbrug eller 

anden dyrkning, samt emballage og detail.  
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Billede 9. Moules Marinieres med fløde, citron og hvidløg. 
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2.3 MUSLINGER OG FØDEVARESIKKERHED 

 

Mikroalger og toksiner 

Der findes flere tusinde arter af mikroalger i de danske farvande og disse er afgørende for alt liv i havet, da de 

fungerer som det første led i fødekæden. Mikroalgerne sørger også for at fange noget af vores menneskeskabte CO2, 

og producerer halvdelen af den ilt vi indånder.  

 

Nogle af disse mikroalger har udviklet evnen til at danne toksiner, altså giftstoffer, der kan være skadelige for 

mennesker og dyr. Disse mikroalger forekommer helt naturligt, og kan ikke kobles til fx særligt forurenede 

vandområder, eller til specifikke temperaturer og saltholdigheder. Vi ved derfor ikke, hvornår og hvor disse giftige 

alger forekommer.  

 

Saxitoksin og skaldyrsforgifning 

I Danmark har vi eksempelvis mikroalger der producerer saxitoksin, der er så giftig, at den er blevet inkluderet i den 

kemiske våbenkonvention og forbudt at bruge. Til sammenligning er saxitoksin ca. 1100 gange så giftig som cyanid. 

Så det er heldigt at algerne er så små, og dermed også mængderne af disse giftstoffer. 

 

Saxitoksin er en nervegift og produceres bl.a. af furealge familien Alexandrium spp. der er så små, at man kun kan se 

dem med et mikroskop. Men indtager man muslinger, der har filtreret en større mængde af disse, kan man få 

lammelser i hele kroppen. Disse mikroalger er ganske naturlige for de danske farvande ligesom andre arter som fx 

dinophysis slægten, der kan forårsage skaldyrsforgiftning. Du kender sikkert allerede nogen i din familie, som har 

været syge med skaldyrsforgiftning. Det kan give en ordentlig omgang dårlig mave og opkast, grundet flere 

forskellige giftstoffer. 

 

De ”usynlige” giftstoffer og fødevarekontrol 

Man kan desværre ikke se på vandet, om der er giftige alger. Man kan desværre heller ikke bare lugte eller smage på 

skaldyret for at tjekke. Giftstofferne nedbrydes desuden ikke ved varmebehandling ligesom bakterier, og man kan 

derfor ikke fjerne giftstoffer under tilberedning af maden.  

 

Det er derfor rigtig vigtigt, at man har nogle eksperter, som ofte tjekker havvandet og muslingekødet for giftstoffer og 

giftige alger.  
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Billede 10. Billede til venstre af furealgen Alexandrium tamarense, der producerer det meget giftige saxotoksin. 

Algen identificeres ved hjælp af den lille pore vist med den hvide pil. Figur til højre: Tegning af furealgen 

Dinophysis spp. der producerer toksiner, der leder til skaldyrsforgiftning 

 

 

 

Danske blåmuslinger gennemgår altid et meget grundigt fødevaresikkerhedsprogram, før de lander hos fiskehandleren 

eller ude i butikkernes kølediske. Man kan derfor være helt tryg ved at købe danske blåmuslinger. Fødevarestyrelsen 

kontrollerer algegifte, giftige alger og mikrobiologisk forurening for alle områder, hvor der kommercielt fiskes eller 

dyrkes og høstes blåmuslinger.  

 

Man kan altid tjekke på Muslingeovervågningen, hvorvidt fiskeområderne med blåmuslinger er åbne, og dermed uden 

risiko for algegifte eller mikrobiologisk forurening. Det er heldigvis sjældent, at man bliver nødt til at lukke et område.  

 

Hvis man ønsker at samle sine muslinger selv, kan man undersøge om det ønskede område optræder i 

fødevaresikkerheds programmet. Hvis ikke det gør, er der en reel risiko for, at der kan være giftige alger i området. 

Ligeledes skal man altid sikre sig, at man ikke samler blåmuslinger fra områder tæt på spildevandsudledning. Husk 

også tricket derhjemme: hvis muslingen ikke lukker sig, når man skyller den under vandhanen, skal den kasseres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Muslingeovervaagning/Sider/Muslingeoverv%C3%A5gning.aspx
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Spørgsmål 

• Hvilken risiko kan der være ved at samle blåmuslinger selv? 

• Er alle mikroalger giftige? 

• Hvorfor er mikroalger vigtige for livet i havet? 

• Hvordan kan man undersøge, om der er giftige alger i ens eget vandområde?  

• Hvilke tre ting bliver der undersøgt i det danske fødevaresikkerheds program for østers og blåmuslinger?  

• Er der større risiko for at blive forgiftet med algetoksiner fra rå muslinger end fra tilberedte muslinger? 

• Er der større risiko for at blive forgiftet med bakterier fra rå muslinger end fra tilberedte muslinger? 

 

 

I kan læse mere om giftige alger her: 

Rapport om giftige alger 

Muslingeovervågningen 

Undersøgelse fra Københavns Universitet 

 

 

 

 

  

FAKTABOKS  

• I Danmark findes en giftig alge, der laver en nervegift, som er 1100 gange mere giftig end cyanid. 

• Giftige alger er en naturlig del af algesamfundet i de danske farvande 

• Mikroalger er afgørende for livet i havet, da de er første led i fødekæden. 

• Den danske Fødevarestyrelse kontrollerer niveauet af skadelige bakterier, giftige alger og algegifte 

i alle områder med kommercielt fiskeri, dyrkning og høst af blåmuslinger. 

• Algegifte kan ikke uskadeliggøres via varmebehandling. 

https://www2.dmu.dk/1_viden/2_publikationer/3_Temarapporter/rapporter/87-7772-476-3.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Muslingeovervaagning/Sider/Muslingeoverv%C3%A5gning.aspx
https://snm.ku.dk/snmnyheder/alle_nyheder/2020/2020.05/udslip-af-kvaelstofgoedning-og-giftige-alger/
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2.4 BLÅMUSLINGENS KØDINDHOLD 

Muslingens kødindhold siger noget om muslingens leveforhold, og hvor godt den har det. Der kan være flere 

forskellige stres parametre, der kan forringe muslingens levevilkår, som fx svingende saltindhold i vandet, 

fødemangel, mekanisk forstyrrelse, prædation og giftige alger.  

 

Hvis man dyrker muslinger, har man brug for at vide, om muslingens levevilkår, og dermed også vækstvilkår, er 

tilstrækkelige til kommerciel produktion. Her kan man følge blåmuslingen gennem forskellige måleparametre såsom 

længde af muslingens skal, muslingens kødindhold i vægt og i procentdel af den samlede vægt, også kaldet 

kødprocenten. Muslinger dyrket på line eller net vil typisk have en højere kødprocent, da de ikke behøver at bruge så 

meget energi på at danne skal til beskyttelse mod søstjerne og krabber på fjordbunden, men kan allokere langt det 

meste af deres næring til opbyggelse og vedligeholdelse af væv. Derfor er dyrkede muslinger også prissat højere end 

skrabede muslinger, der indeholder mindre kød. Når man skal sælge sine dyrkede muslinger på det europæiske 

marked, bruges parameteren ”antal per kilo”, der siger noget om vægten på muslingerne.  

 

Når man skal holde øje med potentielle ændringer i en muslings levevilkår i forskningssammenhæng, har man ofte 

brug for lidt mere præcise tal, og her bruges en parameter kaldet konditionsindeks. Konditionsindeks er beregnet som 

kødets tørvægt i milligram, delt med længden i tredje (Wd/L3). Kødet er skrabet ud, tørret i tørreskab ved 60°C i 24 

timer og vejet individuelt, både før og efter tørring.  

 

 

Opgave om muslingens kødindhold 

Pak waders i tasken (eller gummistøvler, bare tæer) og tag en spand med på stranden. Her skal I finde 100 voksne 

individer (størrelse > 4 cm) af blåmuslingen mytilus edulis. Hvis ikke I kan finde 100, så tag så mange som I kan 

finde. Noter hvor blåmuslingerne vokser og på hvilket substrat. Læg dem i spanden og læg et koldt og vådt klæde 

henover, der holder muslingerne kølige, hvis vejret er varmt. Tag muslingerne med hjem i klasseværelset.  

Her skal muslingerne måles, vejes og koges. Formålet er at finde muslingernes kødprocent. Til det europæiske marked 

er kravene for dyrkede muslinger en kødprocent > 25% og et antal per kilo < 80 stk.  

Kødprocenten beregnes som kødvægtens andel af den ferske vægt. Muslingerne taber 20-30 % af deres vægt, når de 

koges, fordi de mister vand. Og jeres samlede vægt for kogte muslinger er derfor ikke den samme som vægten for de 

ferske muslinger. 
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Figur 5. Opmåling af muslingens maksimale længde fra umbo, som er den spidse ende af muslingen. 

 

Materialer 

 

• Muslinger ca. 100 stk. 

• Måleredskab: Lineal, mm papir eller skydelære 

• Gryde til at koge muslinger i. 

• Vægt. Skal kunne måle ned til få gram 

 

 

Fremgangsmåde 

 

• Mål alle muslingernes længde som vist i figur 2. 

• Vej alle muslingerne enkeltvis før kogning. Noter vægt og længde for hver enkelt musling. 

• Opdel jeres muslinger (samt vægt og længdeværdier) i 5 grupper af 20 muslinger i hver. Vej hver gruppes 

ferske vægt og noter denne vægt i et skema. 

• Sæt vand til at koge og kog muslingerne i hold under låg i 10 min. 

• Tag muslingerne op af vandet med en si og læg i 5 bunker. 

• Separer kødet fra skallerne og vej bunken af skaller og kød hver for sig. I skal ende op med 5 værdier for 

skaller og 5 værdier for kogt kød. Noter værdierne så hver af de 5 bunker har en sammenhængende værdi for 

skaller og kød. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi83o7_udzNAhWKKiwKHWt8Dw0QjRwIBw&url=http://www.elrincondelmalacologo.com/Web%20fotos%20marinos%20no%20gasteropodos/Mytilidae.htm&bvm=bv.126130881,d.bGg&psig=AFQjCNHKSN8mf2usL9WEINt4SBe12ysCfw&ust=1467812538588658
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Tabel 1. Eksempel på tabel til opsamling af data til beskrivelse af sammenhæng mellem længde og vægt på alle dine 

muslinger. 

Musling Nr. Dato Område Længde musling (cm) Vægt fersk musling (g) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

Tabel 2. Eksempel på tabel til opsamling af data til beregning af kødprocent.  

Muslinge bunke Nr. Dato Område Vægt samlet fersk (g) Vægt kød (g) Vægt skal (g) Kødprocent % 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

Spørgsmål:  

• Lav en oversigt over sammenhæng mellem længde og vægt ved at plotte jeres muslinger ind på en graf med 

længde (mm) ud af x-aksen og vægt ud af Y-aksen (g). Er denne sammenhæng lineær? Kunne der være 

fordele for muslingen i at vokse i længde frem for vægt de første måneder/år af muslingens liv? 

• Beregn muslingernes kødprocent for de 5 bunker ved at beregne hvor stor en andel den samlede kogte 

kødvægt udgør af muslingernes samlede ferske vægt. Kødprocenten skulle gerne ligge et sted mellem 10-

30%. 

• Udvælg og beskriv mulige årsager til en høj eller lav kødprocent ved at kortlægge hvilke faktorer der kan 

spille ind i det naturlige område hvorfra I har hentet jeres muslinger. 

• Lever jeres muslinger op til kvalitetskravene på det europæiske marked? 

• Hvorfor er der forskel på kødprocenten i bundlevende muslinger og muslinger der hænger på 

dyrkningssubstrater frit i vandsøjlen?   
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Billede 11. Muslingeopdræt med net og rør. 

 

 

Billede 12. Muslingeopdræt liner og bøjer. 
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3 BLÅ GASTRONOMI  

 

Blåmuslinger i køkkenet – Fremtidens blå og bæredygtige spise 

I er nu allesammen blevet meget klogere på de mange forskellige biologiske, bæredygtige og klimavenlige aspekter, 

der findes omkring blåmuslingen. Så nu er det tid til at skrue op for fuld blus i køkkenet og sætte gang i jeres 

gastronomiske nysgerrighed og kreativitet. I skal have skabt fantastiske oplevelser for jeres smagsløg og smagt på en 

masse forskellige retter med vores fantastiske blå ven – Blåmuslingen. I skal have fyldt gryderne og udviklet 

opskrifter med fremtidens mest bæredygtige, og samtidig super velsmagende, spise.    

LYNOPGAVE: Hvor mange i klassen har smagt blåmuslinger før? Har de kunnet lide det – hvorfor/hvorfor 

ikke? Hvis du ikke har smagt blåmuslinger før, hvad tror du så, de smager af? Tænk fx i de 5 forskellige 

grundsmage, konsistens og andre ord der kan beskrive smag?  

 

LYNOPGAVE: Hvad skal der til, for at noget smager godt for dig? – Hvor mange forskellige parametre spiller 

ind? Smager noget der er sprødt, altid bedre end noget der er blødt? Hvad med selskabet du spiser i? Smager 

ting bedre når, du ved at der har været god dyrevelfærd? Lav gerne selv flere spørgsmål.  

 

Billede 13. Gratinerede muslinger 
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3.1 PÅ JAGT EFTER BLÅMUSLINGER 

Før I kan komme rigtig i gang med at lave mad i køkkenet, skal der naturligvis skaffes nogle blåmuslinger først.  

Hvis du er en ægte fisker og bor tæt på vandet, så er det nemmeste jo lige at drøne ned i vandkanten med en spand og 

fylde op med blåmuslinger til aftensmaden. Men som I jo også har lært, skal man være noget påpasselig i forhold til, 

om der fx har været giftige alger i vandet. Som kok har man aldrig lyst til at gøre sig selv eller sine gæster syge af 

maden. Så er der dømt SUR SMILEY med det samme!   

 

Der er i dag heldigvis mange forskellige steder, hvor man kan få fingrene i blåmuslingen, uden at fingrene behøves at 

blive våde først. Det oplagte bud til køb af en god portion blåmuslinger er selvfølgelig hos din lokale fiskehandler. Her 

fås de ofte pivfriske i små net af et halvt til et helt kilo. Nemt og lige til at tage med hjem og smide i gryden.  

Hvis du ikke har en fiskehandler i dit nabolag, er der stadig ingen undskyldning. For muslingerne er efterhånden også 

rykket ind i supermarkedets kølediske. Her ligger blåmuslingerne oftest i dvale i vakuumpakkede plastbakker med ca. 

1-1,5 kilo. Det giver en god portion muslinger til 2-3 personer.  

 

Det er også i supermarkederne, at du finder blåmuslingerne på konserves. De mest normale muslingekonserves er 

dem, hvor blåmuslingerne ligger i vand, eller dem hvor de ligger i olie og er tilsat røgsmag. De er begge supernemme 

og hurtige at anvende i madlavning. De er fx geniale til at gøre en lidt kedelig salat til en inspirerende delikatesse. 

 

 

LYNOPGAVE: Undersøg hvor det nærmeste sted er, hvor du kan købe blåmuslinger – Hvor mange forskellige 

produkter med blåmuslinger kan du finde? Hvad koster de – er det dyrt/billigt? Tjek både fiskehandler og 

supermarked - Brug internettet eller tag på udflugt. 
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Billede 14. Mikkel Wejdemann ser på linemuslinger. 

 

Så rykker vi køkkenet 

Inden du kan gå i gang med selve madlavningen med blåmuslingerne, er der lige et par småting, som man skal have 

styr på først.   

De friske blåmuslinger, hvad enten de kommer fra et net hos fiskehandleren eller en plastbakke i supermarkedet, er 

godt renset på forhånd. Så man behøves heldigvis ikke at bruge særlig meget tid på at skrubbe løs.  

Tag en urtekniv og hæld muslingerne over i et dørslag under rindende koldt vand i køkkenvasken. Skyl dem og 

gennemgå nu hurtigt muslingerne for, at de er lukkede og muslingeskallen ikke er gået i stykker. Hvis der er 

muslinger, som ikke lukker sig efter et par slag mod køkkenbordet, eller hvor skallen er gået itu, skal de kasseres. 

Brug urtekniven til at fjerne eventuelt ”skæg” og andre urenheder fra muslingerne.  

Når du har skyllet, tjekket og renset dine blåmuslinger, lægger du dem over i en skål uden vand. Muslingerne kan 

nemlig ikke tåle at ligge i ferskvand. Hvis du ikke skal bruge muslingerne med det samme, kan man lægge et fugtigt 

viskestykke over og stille skålen med blåmuslingerne i køleskabet. 
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Normalt siger man, at muslingerne skal være helt lukket, inden de kommer i gryden. Det betyder nemlig, at de er i live 

og helt friske. Men når man køber dem i vakuumpakker i supermarkedet, kan de godt åbne sig en lille smule, når de 

bliver taget ud af pakken. Det betyder ikke, at de ikke er friske, men blot at de lige ”gisper” efter luften efter at have 

ligget i dvale.  

Muslingerne skal først åbne sig helt, når de er færdigtilberedt. Grunden til, at blåmuslingen åbner sig, når den kommer 

i gryden, er, at musklen hos den levende musling, automatisk slapper af, når den kommer under varmebehandling. Det 

er derfor, at man til sidst kasserer de muslinger, som ikke har åbnet sig. De har nemlig allerede været døde, da de kom 

i gryden. Smart!    

Har man købt muslinger på dåse, så er det endnu nemmere. Så er det bare at hælde vandet eller olien fra, og så er de 

klar til brug.  

 

”Hvad sagde den ene musling til den anden?” 

 – ”Klap i” 

 

 

 

  

FAKTABOKS  

• Muslingerne skal være lukkede, inden de kommer i gryden 

• Muslingerne skal være åbne, når de kommer op af gryden 

• Man kan få blåmuslinger hos både fiskehandleren og i supermarkedet 

• Man kan få blåmuslinger friske og på konserves 

• Man kan få danske blåmuslinger året rundt – men sæsonen er bedst i marts-april 

• Friske, rensede blåmuslinger kan holde sig 1-2 dage i køleskab 
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3.2 PROTEINER OG FEDT – HAVETS BØF 

Blåmuslinger kan lidt sjovt kaldes for havets bøf. Blåmuslingerne er nemlig propfuld af proteiner, og så har de et lavt 

indhold af fedt. Men det fedt, som muslingerne har, er for det meste enkelt- og flerumættede fedtsyrer. Der er fx de 

gode og vigtige omega-3 fedtsyrer, som vi skal bruge til udvikling og vedligeholdelse af krop og hjerne.  

De fedtsyrer, som muslingekødet indeholder, kommer faktisk fra havets mindste planter – nemlig mikroalgerne, og de 

er de selvsamme fedtsyrer, som vores hjerner oprindeligt har udviklet sig på.  

LYNOPGAVE: Hvad betyder det, at nogle fedtsyrer er essentielle? Hvor mange essentielle fedtsyrer findes der 

og hvad har det af betydning, for vores kost?  

 

Blåmuslinger - Pivsund og fyldt med mineraler 

Som en ekstra bonus indeholder muslingekødet også vigtige mineraler som jern, jod, selen og zink samt A-E og B12 

vitamin.  

Når man spiser en portion blåmuslinger på ca. 100 g, dækker det en stor del af vores daglige jernbehov – 39 % for 

kvinder og 67% for mænd. Faktisk lider hver sjette pige i Danmark i 12-17-årsalderen af jernmangel, så det er bare om 

at komme i gang med muslingerne. Pudsigt nok er det ofte mænd, der efterspørger store røde bøffer med masser af 

jern og protein. Mænd spiser i gennemsnit 30 % mere kød end kvinder. Men det burde egentlig være kvinder, der 

bestilte jernholdig mad på restauranten.   

Men i forhold til bæredygtighed og klimavenlig mad, holder røde bøffer ikke i længden. Så når vi gerne vil gøre noget 

positivt i forhold til jordens ressourcer, og stadig gerne vil have vores jern og proteiner, så er blåmuslingerne et 

fantastisk alternativ til kødet fra koen.   

LYNOPGAVE: Undersøg i en kosttabel hvor meget jod, selen zink, vitamin A, E og B12 der er i 100 g 

blåmuslinger. Hvor meget svarer det til af den anbefalede daglige mængde? Undersøg også, hvad de forskellige 

mineraler og vitaminer bruges til i din krop.  

Mere mad – mindre snak 

”Ja ja, Maren og Mikkel - det er fint med al den information om blåmuslinger, biologi, gastronomi, bæredygtighed, 

klimamad osv. Vi har fattet, at I er vilde med blåmuslinger! Men skal vi ikke snart smage på sagerne?”  

Jo, det skal I nemlig nu. 

For på de næste sider vil I finde en række forskellige opgaver, hvor det handler om at slippe blåmuslingerne fri i 

køkkenet. I skal gå på kulinarisk opdagelse. I skal tænke og arbejde kreativt. I skal bruge jeres gastronomiske viden og 

køkkenfærdigheder.  
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Og så skal I naturligvis spise løs og forhåbentlig få en masse nye og fantastiske smagsoplevelser. Oplevelser, der 

måske giver lyst til en mere ”blå” fremtid.  

God appetit!       

 

 

Billede 15. Mikkel Wejdemann prøver en rå musling, der giver god smag af sødme, salt og hav. 
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3.3 OPGAVE 1: SPRØDE, FRITEREDE BLÅMUSLINGER – MAD TIL 

FORSKELLIGE MÅLGRUPPER 

Når man gerne vil præsentere noget nyt på tallerkenen, som fx blåmuslinger, er det vigtigt, at man har gjort sig en 

masse overvejelser inden. Hvilke andre råvarer skal være med i retten? Hvordan skal det tilberedes? Hvordan skal det 

anrettes?  Og sidst men ikke mindst, hvem er det, som maden skal serveres for?  

Så I skal nu forstille jer, at I gerne vil introducere blåmuslinger på en god måde til en bestemt gruppe af mennesker, 

samtidig med, at I tænker på sundhed og bæredygtighed.  

• Lav en portion røgede, friterede blåmuslinger – Se grundopskrift herunder. Smag først en røget blåmusling og 

derefter en friteret version. Overvej i jeres køkkenhold, hvad der kunne få jer til at spise flere blåmuslinger – 

Hvad kan I evt. godt lide ved dem? Hvad kunne evt. gøre dem bedre? Hvad har konsistens og mundfølelse af 

betydning for smagen?  

• I skal i køkkengrupperne nu udvikle jeres egen sunde og bæredygtige salat med røgede muslinger. I 

bestemmer selv, om de skal være friterede eller ”naturel”.  

• Udvælg en målgruppe, som retten skal passe til. Det kan fx være elitesportsfolk, børnehavebørn, 

plejehjemsbeboere eller klassekammeraterne. I skal som afslutning præsentere jeres ret for resten af klassen. 

Argumenter for jeres valg af råvarer, tilberedning, anretning osv. i forhold til jeres valgte målgruppe, sundhed 

og bæredygtighed.   

• I kan overveje at bruge ris, quinoa, pasta, bønner osv. som ekstra fyld i salaten. 

• Evt. ekstra opgave – Lav en detaljeret kostberegning på jeres ret.  

OPSKRIFT – RØGEDE FRITEREDE BLÅMUSLINGER: 

Ingredienser til 3-4 elever: 

1/4 dåse røgede blåmuslinger - 50 g hvedemel -1 æg - 25 g panko-rasp - 0,5 l rapsolie 

Fremgangsmåde: 

Hæld olien i dåsen fra muslingerne over i en lille kasserolle, og lad muslingerne dryppe let af. Varm så olien i 

kasserollen op til ca. 180 grader. Vend nu enkeltvis muslingerne i først hvedemel, så sammenpisket æg og til sidst 

panko-rasp. Sænk forsigtigt de små muslingekugler ned i den varme fritureolie – endelig ikke for mange ad gangen, da 

det kan bruse op. Lad dem stege indtil de er fine gyldne, ca. 3-4 min. Tag muslingerne op med en hulske og læg på 

fedtsugende papir. 
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3.4 OPGAVE 2: DEN BÆREDYGTIGE BLÅMUSLING – MAD-

KOMMUNIKATION 

I er i klassen blevet enige om, at nu er det tid til for alvor at gøre noget! Vi danskere skal til at spise langt mere 

bæredygtigt. Vi skal gøre noget for at få sat den klimavenlige mad på menuen. Derfor beslutter I jer for at lave en stor 

kampagne for at få danskerne til at spise flere friske blåmuslinger!  

Om det er plancher, en reklame-flyer, en PowerPoint eller en video på Youtube, er helt op til jer. Så længe ingen er 

tvivl om det gode ”blå” budskab, og at der indgår en opskrift og billede af jeres ret.  

• I skal i jeres køkkengruppe vælge et sted, hvor I forestiller jer, at blåmuslinge-kampagnen skal køre – det kan 

fx være på skolens SoMe, til en supermarkedskæde, til avisen, en tv-reklame, den lokale fiskehandler eller 

hvad I nu kan finde på. 

• Undersøg og udvælg de historier, som I synes er vigtigst at få frem I forhold til kampagnen med blåmuslinger.  

• Tag udgangspunkt i opskriften ”Muslinger i egen saft” – Se opskriften herunder. Det er den mest enkle måde 

at lave blåmuslinger på. I vil dog gerne give retten lidt mere smag, så derfor skal I tilsætte: 1 ekstra grøntsag 

+1 anden krydderurt. Søg evt. i opskrifter på nettet efter inspiration.  

• Skriv jeres nye opskrift op, lav retten og tag billeder og/eller video af den og brug det som en aktiv del af jeres 

kampagne.   

• Præsenter jeres kampagne for resten af klassen – og måske en masse andre? 

  



 

SIDE 36 
 

 

Billede 16. Mormors yndlingssalat med sprøde muslinger 
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OPSKRIFT – MUSLINGER I EGEN SAFT 

Ingredienser til 3-4 elever: 

0,5 kg friske blåmuslinger – 1 skalotteløg – 1 fed hvidløg – 1 håndfuld dild – ½ citron – 2 spsk. olie – 1 nip chiliflager 

– salt 

Fremgangsmåde: 

Klargør alle jeres blåmuslinger. Hak og snit løg og hvidløg. Pluk lidt frisk dild, og skyld og hak det groft.  

Varm olien til høj varme i en gryde og svits hurtigt løg, hvidløg og chiliflager heri. Smid de rensede muslinger i og 

sæt låg på. Lad muslingerne dampe under låg i 5-6 min., mens du i ny og næ ryster gryden godt. 1 min. før 

muslingerne er færdige tilsættes det meste af dilden, og saften citronen vrides over.  

Så snart muslingerne er dampet færdige, pyntes der med den resterende dild, og der smages til med yderligere 

citronsaft og salt.  
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Billede 17. Muslinger i egen saft 
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3.5 OPGAVE 3: EN BLÅMUSLINGENS REJSE UD I VERDEN – 

MADKULTUR OG INNOVATION 

Langt de fleste muslinger, som vi dyrker herhjemme, bliver eksporteret ud af landet til fx Holland, Belgien og 

Frankrig. Helt op til 90 % af de muslinger vi hiver op fra havet, lander faktisk i en lastbil og bliver kørt mod syd.  

I de nævnte lande er de nemlig fuldstændig tossede med blåmuslinger. Nationalretten i Belgien er fx ”Moules 

frites/Mosselen-friet” som, oversat til dansk, betyder blåmuslinger med pommes frites. Der er endda en restaurant i 

hovedstaden Bruxelles, hvor man kan få over 70 forskellige retter, alle fyldt med blåmuslinger. Det siger lidt om, hvor 

tossede de er med muslingerne i Belgien.  

Blåmuslinger er et kæmpe hit i rigtig mange lande rundt i verden. Men sjovt nok har vores danske madkultur endnu 

ikke helt taget blåmuslingen til sig. Det er lidt mærkeligt, når man tænker på de kæmpe mængder, vi har i vandene 

omkring os.  

De tidspunkter, hvor blåmuslingen har været populær i Danmark, har ofte været i forbindelse med krisetider, som 1. 

og 2. verdenskrig, hvor der har været mangel på gode råvarer. Men hvis man kigger på det i et fremtidsperspektiv kan 

man godt mene, at vi igen i dag lever i en krisetid, hvor vi skal blive langt bedre til at passe på og bruge klodens 

ressourcer med fornuft. Og her kan blåmuslingen uden tvivl bidrage med noget helt specielt.   

Som en afslutning vil vi derfor tage jer og blåmuslingen med på kulturrejse og en tidsrejse – vi er nemlig sikre på, at 

der ikke skal ret meget til, for at vores fremtid bliver mere bæredygtig, velsmagende og blå!  

 

• Med lidt god kokke-kreativitet kan blåmuslingen bruges i alle mulige madsammenhænge. Den kan måske 

endda bruges i en af jeres livretter fra USA? I skal i jeres køkkenhold lave en version af ”Muslingeburgeren” - 

Se opskrift herunder. I skal lave muslingebøffen efter opskriften, men kan evt. selv vælge tilbehør i burgeren. 

Argumenter for jeres valg i forhold til madkultur og sammensætningen med en råvare fra havet. 

 

 

OPSKRIFT – MUSLINGEBØFFER - PERFEKT TIL BURGEREN 

Ingredienser til 3-4 elever: 

1 dåse blåmuslinger, naturel – 2 fed hvidløg – 1 løg – 1 tsk dijon sennep – 1 æg – Saft fra en ½ citron – En lille 

håndfuld dild – En lille håndfuld bredbladet persille – 2,5 dl hvedemel – ½ dl havregryn – salt og peber – 25 g smør – 

Burgerboller – Tilbehør 

 

 



 

SIDE 40 
 

Fremgangsmåde: 

 

Hæld vandet fra blåmuslingerne og lad dem dryppe godt af. Tag nu muslingerne, hvidløg, løg, sennep, æg, saft fra 

citronen, dild, persille, lidt salt og peber, og kør det hele sammen i en foodprocessor i omkring 2-3 min., til at det 

bliver en skøn grøn fars. Tag farsen over i en skål og tilsæt nu mel og havregryn, mens du rører godt rundt med en 

grydeske. Farsen skal ende med samme konsistens, som en frikadellefars.  

Lad en god klat smør bruse af på en stegepande og steg små fine muslingebøffer heri. Steg ved god varme ca. 3 min. 

på hver side til de får en flot gylden og sprød overflade. Skru lidt ned og giv dem yderligere 2 min. på hver side.  

Varm jeres burgerboller og gør jeres favorit tilbehør klar. Anret burgeren og gnask løs! 

 

• Når I har prøvet muslingeburgeren fra USA, skal I selv vælge en madkultur og udvikle en opskrift, hvor 

blåmuslingerne ikke normalt indgår. Brug nettet og kogebøger til inspiration. I bestemmer selv, om det skal 

være friske blåmuslinger eller dem fra konserves, som I bruger i jeres ret. Lav efterfølgende retten og gør den 

så autentisk i forhold til den valgte madkultur som muligt. Præsenter jeres opskrift, den færdige ret og forklar 

jeres valg for resten af klassen.  

• I den sidste opgave skal I virkelig sætte fuld fart på innovationen og kreativiteten. Hver køkkengruppe skal 

komme med deres bud på, hvordan blåmuslingerne kan serveres i fremtiden. Kan man forestille sig en dessert 

med blåmuslinger? Hvad med blåmuslinger til morgenmad? Hvordan skal den spises? Er retten tilpasset 

fremtidens behov og muligheder? – I kan også overveje, hvad der mon skal til, for at jeres børn engang bliver 

fuldstændig vilde med blåmuslinger.  

• Alle disse overvejelser skal ende ud i en skitse med tegning og beskrivelse af, hvordan jeres muslingeret ser 

ud, og hvad den indeholder.  

• Når I har lavet skitsen og præsentereret den for jeres lærer, skal I igang med at eksperimentere med at udvikle 

den endelige opskrift. Når I som gruppe har et resultat, som I er tilfredse med, skal I servere smagsprøver for 

resten af klassen. Lav en konkurrence, hvor I til sidst kårer holdets bedste og mest kreative muslingeservering. 
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Billede 18. Muslingeburger. 

 

 


