
ræklingur (Mytilus edulis)
nefnist einnig bláskel,
krákuskel eða kráka. Þessi

tegund tilheyrir ættinni Mytilidae
og ættkvíslinni Mytilus, en til
hennar teljast allmargar tegundir
víðsvegar um heim. Heimkynni
kræklings eru víða á norðurhveli. Í
Norðaustur-Atlantshafi finnst hann
frá Hvítahafi suður til Frakklands
og í kringum Bretlandseyjar, Fær-
eyjar og Ísland. Í Norðvestur-Atl-
antshafi finnst þessi tegund frá
Kanada suður til Norður-Karólínu í
Bandaríkjunum og á suðurhveli við
Suður-Ameríku og á Falklandseyj-
um.1 Í Norður-Atlantshafi eru kræk-
lingstegundirnar M. galloprovincialis
og M. trossulus einnig algengar2 og
eru dæmi um blöndun þessara teg-
unda innbyrðis og við M. edulis.3

NN‡‡ttiinngg  oogg  ffrraammlleeii››ssllaa

Erlendis hafa hinar ýmsu kræk-
lingstegundir verið veiddar og
ræktaðar öldum saman til matar. Í
Frakklandi eru heimildir um kræk-
lingarækt frá árinu 1235 en nútíma-
rækt á sér aðeins um 60 ára sögu.4

Heimsframleiðslan hefur aukist
mikið á undanförnum áratugum,
eða úr tæpum 400 þúsund tonnum
árið 1970 í tæpar 1,8 milljónir tonna
árið 2004 en þar af eru aðeins um
200 þús. tonn villtur kræklingur.
Árið 2004 var framleiðsla í Asíu um

1 milljón tonna en Kínverjar fram-
leiddu þar mest rúm 700 þús. tonn.
Í Evrópu voru framleidd um 745
þús. tonn, sem voru að stærstum
hluta M. edulis. Spánverjar fram-
leiddu mest Evrópuþjóða, um 300
þús. tonn, en aðrar þjóðir sem voru
með umtalsverða framleiðslu voru
Danir (um 100 þús. tonn), Frakkar
(um 75 þús. tonn) og Hollendingar
(um 67 þús. tonn) (http://www.-
fao.org). 

Kræklingur hefur lítið verið nýtt-
ur hérlendis.5 Á síðari árum hefur
færst í vöxt að fólk fari í kræklinga-
fjörur og tíni sér til matar. Á árun-
um 1985–1987 var gerð tilraun með
ræktun kræklings í Hvalfirði á veg-
um Napa hf.6 og Hafrannsókna-
stofnunin stóð fyrir tilraun árið
1973. Árið 1997 hófu einkaaðilar
ræktun á kræklingi í Mjóafirði og
frá 2000 hafa 11 aðrir aðilar stundað
ræktun í tilraunaskyni víðsvegar
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1. mynd. Staðsetning kræklingaræktunar við Ísland 2004. – The experimental culturing
sites in Iceland 2004.



um landið í mismiklu umfangi (1.
mynd). Hér á eftir verður fjallað um
ræktun kræklings á Íslandi, aðferðir
við ræktun og helstu atriði er hafa
áhrif á ræktunina. Byggt er á þeim
niðurstöðum sem fengist hafa úr
áðurnefndum tilraunaverkefnum
víðsvegar um landið. 

LLííffssffeerriillll  oogg  rræækkttuunn

Kræklingur er auðveldur í ræktun
þar sem lífsferill hans er tiltölulega
einfaldur og einnig býr hann yfir
ýmsum eiginleikum sem auðvelda
ræktun (2. mynd). Í upphafi rækt-
unar er lirfum safnað úti í náttúr-
unni en ræktun ýmissa annarra
skeljategunda krefst lirfuræktar í
upphafi. Kræklingurinn er sér-
kynja, hrygnir á fyrsta aldursári og
eggin frjóvgast í sjónum. Hrygning-
artíminn er mismunandi á milli
svæða og ára og fer aðallega eftir
fæðuframboði og hita sjávar. Kræk-
lingurinn hrygnir að vori eða sumri
þegar næga fæðu er að hafa fyrir
ungviðið í formi svifþörunga.

Rannsóknir hafa sýnt að í Mjóafirði
árið 2000 og í Breiðafirði árin
1995–1997 hófst hrygning í júlí, náði
hámarki í ágúst og lauk í nóvem-
ber.7 Í Hvalfirði var aðalhrygningar-
tíminn árið 1986 frá miðjum júlí
fram í miðjan ágúst en árið 1987 frá
miðjum júní til júlíloka.6

Úr frjóvguðum eggjum kræklings
þroskast lirfur sem eru sviflægar
fyrstu vikurnar og nærast á smáum
svifþörungum sem þær sía úr sjón-
um. Lirfurnar myndbreytast og
þunn gagnsæ skel myndast fljót-
lega. Að loknu sviflæga tímabili
lirfunnar leitar hún uppi ákjósan-
legt undirlag til að setjast á og er
hún þá um 0,25 mm að lengd.
Lengd lirfustigs getur verið breyti-
leg á milli svæða og ára og fer eftir
fæðuframboði og ytri skilyrðum. Ef
undirlag hentar ekki fyrir ásetu
kræklingslirfunnar framlengist svif-
læga tímabilið um nokkra mánuði.8

Lirfan sest gjarnan á þráðlaga þör-
unga en einnig er algengt að hún
setjist á spunaþræði eldri kræk-
lings. 

Í Hvalfirði árið 1987 voru kræk-
lingalirfur sviflægar í 4–5 vikur og
var aðalásetan á safnara í septem-
ber.6 Á árunum 2000–2002 var
megináseta kræklingslirfa í Hval-
firði í ágúst,9,10 eða örfáum vikum
fyrr en árið 1986. Aðalásetutími
kræklingslirfa á safnara í Eyjafirði
árið 1999 var einnig í september11 en
við Hrísey árið 2004 í byrjun ágúst.12 

Aðalkosturinn við kræklinga-
ræktina er sá að ekki þarf að fóðra
kræklinginn því hann síar alla fæðu
sína úr sjónum. Fæða kræklings
samanstendur af örsmáum ögnum
sem geta verið plöntusvif, bakterí-
ur, dýrasvif eða mismikið niður-
brotnar lífrænar leifar, svokölluð
feyra (detritus).13 Fæðan færist í átt
að munni dýrsins sem er framan til.
Á leiðinni frá tálknum að munni
skiljast ákveðnir stærðarflokkar
fæðunnar út úr dýrinu og ná aldrei
munni.

Vöxtur kræklings fer einkum eftir
aldri, stærð, erfðum, þéttleika dýr-
anna, hita, fæðuframboði, seltu og
árferði.13 Við lægri hita en 3 °C vex
kræklingur mjög hægt en vöxturinn
eykst með hækkandi hita, allt þar til
fer að draga úr honum við um það
bil við 20 °C. Verulegur munur er á
vaxtarhraða kræklinga við Íslands-
strendur. Vöxturinn er mestur við
vestanvert landið en minnkar rétt-
sælis með landinu og er minnstur á
Austfjörðum. Í Hvalfirði er kræk-
lingur um tvö ár að ná 50 mm
lengd6 en gera má ráð fyrir að það
taki a.m.k. þrjú ár á Austfjörðum.14

Þessar vaxtartölur miðast við að
engin grisjun hafi átt sér stað yfir
ræktunartímabilið en gera má ráð
fyrir meiri vexti ef kræklingurinn er
grisjaður. Verulegur munur getur
verið á vexti eftir árferði og einnig
getur of þétt ræktun dregið úr vaxt-
arhraðanum. Kræklingurinn vex
hratt í fyrstu og við bestu skilyrði
nær hann um 15 mm lengd á fyrsta
ári í ræktun.15 Við náttúruleg skil-
yrði vex kræklingur við Ísland um
u.þ.b. 10 mm á ári í 3–4 ár en síðan
dregur úr vexti hans.16 Við bestu
skilyrði getur vöxturinn þó verið
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2. mynd. Lífsferill kræklings. – The life cycle of blue mussel (Mytilus edulis).



mun meiri, jafnvel 15 mm á fyrsta
ári.15 Ofarlega í sjónum er meira
fæðuframboð handa kræklingnum
en niðri við botn og því betri skil-
yrði til vaxtar. Í fjöru nær krækling-
ur sem er ofarlega og flæðir undan
aldrei mikilli stærð, sama hversu
gamall hann verður, og hefur lítið
fæðuframboð þar mest áhrif. Kræk-
lingur þolir vel seltubreytingar og
getur lifað við litla seltu sjávar, eða
allt niður í 4–5‰. Seltuþol þeirra fer
þó eftir hita. Talið er að kræklingur
þoli um það bil 15‰ við 15°C en
þurfi meiri seltu við hærri hita. Efri
seltuþolmörk eru á bilinu 30–35‰.17

RRæækkttuunnaarraa››ffeerr››iirr

Við ræktun á kræklingi eru notaðar
ýmsar aðferðir eins og botnrækt,
stólparækt, grindarækt, flekarækt
og línurækt. Val á ræktunaraðferð
ræðst af aðstæðum á hverjum stað.
Við línurækt, sem er nýjasta aðferð-
in við kræklingarækt, er notuð
burðarlína sem haldið er uppi af
floti og í hvorum enda er botnfesta
sem heldur búnaðinum stöðugum.
Neðan í burðarlínuna eru hengd
bönd (lirfusafnarar og/eða ræktun-
arbönd) eða netsokkar þar sem
kræklingurinn er ræktaður (3.
mynd). Línurækt er algengasta
ræktunaraðferðin í Norður-Atlants-
hafi og eina aðferðin sem notuð er á
Íslandi. 

Eftir að kræklingur hefur sest á
lirfusafnara síðla sumars er mikil-
vægt að hann haldist á söfnurunum

til næsta vors. Hérlendis hefur
borið á því að kræklingur hrynji af
söfnurum fyrsta veturinn eftir ásetu
vegna mikils ölduróts. Hægt er að
sökkva burðarlínunni nokkra metra
undir yfirborð sjávar til að draga úr
álagi á línuna og flotin vegna
ölduróts, halda fjölda flota eða um-
framburðargetu þeirra í lágmarki
eða hafa flotin ílöng til að minnka
mótstöðu þeirra. Hér á landi eru
safnarar léttari fyrsta veturinn en
almennt þekkist erlendis. Ástæða
þess er að kræklingslirfur setjast
seint á safnara hér og eru litlar og
léttar fyrsta veturinn. Því er mikil-
vægt að hafa lóð af réttri þyngd á
endum safnaranna. 

Talið er að hægt sé að koma í veg
fyrir að kræklingur hrynji af söfnur-
um með því að hafa stoppara á
þeim, þar sem kræklingurinn tollir
á stopparanum og á bandinu upp
við hann. Stopparar eru úr hörðu
efni (plasti) og ölduhreyfingar hafa
því engin áhrif á lögun þeirra (4.
mynd).

Í ræktun er oftast hagkvæmt að
grisja kræklinginn og setja ákveðn-
ar stærðir í netsokka til framhalds-
ræktunar (5. mynd). Grisjun fylgir
ýmis kostnaður, svo sem kaup á
búnaði og efni auk rekstrarkostnað-
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3. mynd. Uppsetning línuræktar. – The long-line system.

4. mynd. Stoppari á lirfusafnara. Ungur
krossfiskur hefur étið krækling af stoppara
og af bandinu næst sér. – A young starfish
has eaten juvenile mussels from the stopper
and the spat collector. Ljósm./photo:
Valdimar Ingi Gunnarsson.

5. mynd. Stærðarflokkun og sokkun kræklings við Hrísey. – Declumping and filling socks
of young mussels in Hrísey. Ljósm./photo: Valdimar Ingi Gunnarsson.



ar og aukins launakostnaðar. Kost-
irnir við grisjunina vega þó þyngra,
en þeir eru aukinn vöxtur, minni
líkur á að kræklingur losni af rækt-
unarböndum, jafnari stærðardreif-
ing við uppskeru og hærra hlutfall
af markaðshæfum kræklingi ásamt
hreinsun ásæta af skeljunum. Grisj-
un á 10–20 mm löngum kræklingi
má hefja fyrrihluta sumars á Vest-
urlandi en síðla sumars við norðan-
vert landið. Í flestum tilvikum er
kræklingurinn losaður af söfnurun-
um og flokkaður í fjóra stærðar-
flokka, þ.e. <10 mm, 10–17 mm,
17–25 mm og >25 mm. Framhalds-
ræktun fer síðan fram í netsokk eða
slönguneti á ræktunarböndum en
aðferðin ræðst af aðstæðum á hverj-
um stað og umfangi rekstursins (6.
mynd). Mikilvægt er að hafa hæfi-
legan fjölda kræklinga á hverjum
metra ræktunarbands og er oft mið-
að við 400–500 kræklinga. Þó skal
hafa í huga að fjöldinn getur verið
mismunandi eftir gerð ræktunar-
banda. Of lítill þéttleiki skeljanna
eykur líkurnar á að ásætur taki sér
bólfestu á ræktunarböndum og
kræklingi.

AAffffööllll  oogg  aaffrræænniinnggjjaarr

Nýsestur kræklingur situr oft mjög
þétt en þegar dýrin stækka verður
hvorki rými né fæða fyrir alla og
fækkar þeim því vegna samkeppni.
Fjöldi umhverfisþátta, auk fæðu og
hita, getur valdið afföllum á kræk-
lingi, t.d. öldurót, sem þeytt getur
kræklingi af búsvæðum, og rekís,
sem getur skrapað dýrin af undir-
lagi og kramið.

Sjúkdómar í kræklingi eru frekar
fátíðir miðað við aðrar samlokuteg-
undir en varast ber að staðsetja rækt
þar sem mikið er um sjúkdóms-
valda eða sníkjudýr.

Þegar líður á ræktunina fækkar
kræklingum mikið á böndunum.
Þeim fækkar vegna grisjunar en
einnig geta fleiri þættir komið til.
Þar ber helst að nefna of mikla
hreyfingu á söfnurum og of veika
spunaþræði, sem geta myndast
vegna lítillar sjávarseltu. Einnig er
hætta á, þegar sléttir og harðir safn-
arar eru notaðir, að kræklingurinn
hrynji af þeim þegar ákveðinni
þyngd er náð. Auk þess á krækling-
ur marga óvini, þar á meðal fugla,
krabba, kuðunga, skrápdýr og
fiska. Helstu óvinir kræklings í
ræktun hér á landi eru æðarfugl
(Somateria mollissima) og krossfiskar
(Asterias rubens). 

Samlokur, einkum kræklingur,
eru eftirsótt fæða æðarfugls. Yfir-
leitt afla æðarfuglar fæðunnar á
innan við 15 metra dýpi, en dæmi
eru um að þeir kafi eftir fæðu á mun
meira dýpi, eða allt að 40 metrum.18

Æðarfugl hefur valdið kræklinga-
ræktendum verulegu tjóni í mörg-
um löndum og dæmi eru um að
hann hafi étið alla uppskeru í litlum
kræklingaræktarstöðvum. Hér á
landi hefur hann valdið einhverju
tjóni hjá flestum ef ekki öllum kræk-

66

Náttúrufræðingurinn

6. mynd. Kræklingi hefur verið komið fyrir í netsokki til framhaldsræktunar í sjó. –
Mussels in a sock ready to be replaced in the water.

7. mynd. Ræktunarband eftir afrán æðarfugls. – A mussel line after predation of eider
ducks. Ljósm./photo: Valdimar Ingi Gunnarsson.



lingaræktendum (7. mynd). Mikil-
vægt er að fylgjast með fjölda fugla
sem halda sig við kræklingaræktina
og grípa til aðgerða áður en í óefni
er komið. Til að halda afráni æðar-
fugls í lágmarki er æskilegt að hafa
kræklingalínurnar í nágrenni við
mannabústaði til að auðveldara sé
að vakta ræktunina og fæla fuglinn
frá. Ýmsar fælur hafa verið reyndar
og má þar nefna hljóðfælur, áreitni
frá bátum, byssuskot, ljós og spegla,
en með litlum árangri.19 Víða er-
lendis hefur ræktunarsvæðið eða
búnaðurinn verið girtur af með net-
girðingu sem nær átta metra undir
sjávarborð og hefur það skilað góð-
um árangri til að hindra aðgang æð-
arfugls að ræktuðum kræklingi.19

Krossfiskar geta valdið verulegu
tjóni í kræklingarækt. Nái ræktun-
arbönd botni geta þeir skriðið upp
böndin og étið kræklinga á leið
sinni upp. Nái böndin ekki botni
geta ungir krossfiskar valdið tjóni
þar sem krossfiskalirfur setjast á
safnara á svipuðum tíma og kræk-
lingalirfurnar (8. mynd). Krossfisk-
urinn vex hratt; hann verður fljótt
stærri en kræklingurinn og étur
krækling af sínum eigin árgangi.
Vart hefur orðið við krossfisk á
flestum ræktunarsvæðum við land-

ið. Árið 2001 var mikið um kross-
fisk við vestanvert landið9 og árið
2006 gætti hans mjög í Eyjafirði
(munnleg heimild). Krossfiskurinn
sogar sig fastan á ræktunarbúnað-
inn eða stóra kræklinga, missir
síðan takið þegar hann stækkar því
að þá fækkar flötum sem eru nægi-
lega sléttir og stórir. Krossfiskurinn
dettur fyrr af hengjum sem hreyfast
mikið vegna ölduróts. 

Til að koma í veg fyrir tjón af
völdum krossfiska í kræklingarækt-
un eru ræktunarböndin tekin úr sjó
einu sinni á ári og þeim dýft í súra
sjóblöndu en við það losnar allur
krossfiskur af skel og ræktunar-
búnaði.20

ÁÁssæættuurr

Ásætur á ræktunarbúnaði og kræk-
lingaskel eru bæði þörungar og dýr.
Verulegur breytileiki getur verið í
tegundasamsetningu ásæta á kræk-
lingahengjum milli svæða og ára.21

Hérlendis veldur þarinn mestu tjóni
í kræklingarækt, en hann tekur rými
frá kræklingi, uppskeran verður
minni og hann er til trafala við upp-
skeru. Gró þarans setjast á ræktunar-
búnaðinn á haustin. Eftir því sem
minna er af kræklingi á söfnurunum
þeim mun meira af þara nær að festa
rætur og vaxa. Árlegur vöxtur þara
hefst um áramót, fer hægt af stað og
nær hámarki í maí. Vöxturinn er
mikill og er algengt að þari á fyrsta
ári hafi náð um hálfs metra lengd í
júní. Á sumrin er yfirleitt lítið af
nauðsynlegum næringarefnum í
sjónum fyrir þarann. Með því að
skera stilkinn neðan við blaðið er
hægt að koma í veg fyrir frekari vöxt
þarans því að hann vex fyrst og
fremst á mótum stilks og blaðs. Við
vöxt bætist ofan á stilkinn og neðan
á blaðið.22

Oftast er mest af þara á burðarlín-
unni en minna á kræklingahengjum
og minnkar magn hans eftir því
sem þær liggja dýpra. Það má því
draga úr þaravexti með því að hafa
kræklingahengjur vel undir yfir-
borði sjávar. Af þara eru beltisþari

(Laminaria saccharina) (9. mynd) og
marinkjarni (Alaria esculente) (10.
mynd) mest áberandi í kræklinga-
rækt hérlendis en mest hefur verið
um marinkjarna á Austfjörðum.10

Aðrar tegundir sem vart hefur orð-
ið á kræklingalínum eru hrossaþari
(Phyllaria digitata) og dílaþari
(Saccorhiza dermatodea). 

Hrúðurkarlar (Balanus blanoides
og B. crenatus) eru algengasta ásæt-
an meðal dýra í kræklingaræktun
hérlendis. Þeir valda tjóni með því
að setjast á safnara og koma þannig
í veg fyrir að kræklingalirfur geti
sest þar. Einnig eru þeir í sam-
keppni við kræklinginn um fæðu
og valda vandræðum við uppskeru.

Algengast er að hrúðurkarlalirfur
setjist á safnara og stóra kræklinga á
vorin. Áseta hrúðurkarla getur
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8. mynd. Ungur krossfiskur og ungur kræk-
lingur á lirfusafnara. – A young starfish
and juvenile mussels on a spat collector.
Ljósm./photo: Valdimar Ingi Gunnarsson.

9. mynd. Beltisþari á kræklingalínu í Arn-
arfirði. – Sugar kelp (Laminaria sacchar-
ina) growing on a mussel line in Arnar-
fjördur. Ljósm./photo: Valdimar Ingi
Gunnarsson.

10. mynd. Marinkjarni á kræklingalínu í
Mjóafirði. – Dabberlocks (Alaria
esculenta) growing on a mussel line in
Mjóifjörður. Ljósm./photo: Valdimar Ingi
Gunnarsson.



einnig átt sér stað á sumrin og fram
á haust þó að í minna mæli sé.23,24

Við góðar aðstæður getur hrúður-
karl vaxið nokkra millimetra á
mánuði og verður fljótt sýnilegur
með berum augum. Tímasetning
ásetu er mismunandi eftir svæðum,
árum og hrúðurkarlategundum.
Mest hefur borið á hrúðurkarli við
vestanvert landið. Árið 2001 var
mikið um hrúðurkarl í kræklinga-
rækt í Hvalfirði og Kolgrafafirði (11.
mynd) en við norðan- og austanvert
landið hefur hann verið mun minna
áberandi.9 

SSaammaanntteekktt

Kræklingur hefur lítið verið nýttur
hérlendis. Áður fyrr var hann tínd-
ur og notaður til beitu en lítið til
manneldis. Hin síðari ár hefur færst
í vöxt að menni fari á kræklingafjör-
ur og tíni sér til matar. Tilrauna-
verkefni um kræklingarækt fóru
fram 1973 og 1985–1987 en hin síð-
ari ár hafa verið í gangi tilrauna-
ræktanir á kræklingi víðsvegar um
landið á vegum einkaaðila. Kræk-
lingur hentar vel til ræktunar þar
sem hann hefur tiltölulega einfald-
an lífsferil og ýmsa aðra eiginleika
sem auðvelda ræktun.

Ýmsar aðferðir eru notaðar við
ræktun kræklings, en hérlendis
hefur eingöngu verið ræktað á lín-
um. Kræklingslirfurnar, sem koma
úr frjóvguðum eggjum kræklings-

ins, setjast á safnara síðla sumars
eða að hausti og hefur ásetan hér
undantekningalaust verið góð.
Vöxtur kræklings fyrsta veturinn er
lítill sem enginn en hefst með auk-
inni fæðu og hita í sjó að vori.
Kræklingurinn er annaðhvort rækt-
aður upp í markaðsstærð á lirfu-
söfnurunum eða skeljarnar losaðar
af söfnurunum eftir fyrsta sumarið
og stærðarflokkaðar og komið fyrir
í netsokkum á ræktunarböndum til
framhaldsræktunar. Ræktunartím-
inn er mislangur eftir staðsetningu
ræktunar, en 2 til 3 ár hefur þurft til
að kræklingur nái markaðsstærð
(50 mm) hérlendis.

Ýmsar ásætur, bæði gróður og
dýr, setjast á safnarana og ræktun-
arböndin og geta valdið þar tjóni.
Algengustu ásætur í kræklingarækt
hérlendis eru þari og hrúðurkarlar.
Afræningjar eru einnig margir og
eru krossfiskar og æðarfugl að-
gangsharðastir í ræktuninni. Ýms-
um aðferðum er beitt til að koma í
veg fyrir skaða af völdum ásæta og
afræningja.

SSuummmmaarryy

There has been little utilization of blue
mussels in Iceland. Nevertheless, in ear-
lier times they were gathered on the
coast mostly for use as bait in line fishing
and now there is a growing interest in
gathering them for human consumption.
Projects were carried out in 1973 and
1985–1987 to investigate the feasibility of
hanging cultures of M. edulis in Iceland.
In the last decade blue mussels have
been grown experimentally in some
places along the coastline of Iceland by
private parties. Mussels are relatively
easy to grow as they require no artificial
food or hatcheries to produce seed.
There are, however, several important
biological factors that control, and effec-
tively limit, the potential production in a
farm or a region.

Many methods are used worldwide
when growing mussels but in Iceland
only suspended long-lines have been
used. Following external fertilization the
embryos differentiate quickly into free

swimming larvae. In Iceland the larvae
settle on collectors in late summer or
early autumn and there has been high
settlement intensity at all sites. The mus-
sel growth in the first winter is little or
none but increases in spring with in-
creasing temperature and food availa-
bility. The mussels are either grown from
settlement to market size on the seed
collectors or they are “sleeved”. Sleeving
is the operation by which juvenile or seed
mussels are loaded into mesh sleeves.
The seed is stripped from the collectors,
declumped and graded into size classes.
The sleeves are then attached to the long-
lines where the mussels grow until mar-
ket size is reached. The time needed for
mussels to reach market size can differ
from one site to another. In Iceland the
mussels need 2–3 years to attain market
size (50 mm). The attachment to the
product of unwanted organisms from the
algal and faunal community, called foul-
ing, can cause problems. Levels and
types of fouling agents can vary greatly
over short distances and between years.
The most common fouling organisms in
mussel culture in Iceland are epiphytic
algae and barnacles. Predators can also
cause problems and the main pests are
eider ducks and seastars. Many different
methods are used to try to prevent dam-
age from these organisms. 
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11. mynd. Hrúðurkarl á ræktunarbandi og
skel í Hvalfirði. – Barnacles growing on a
mussel line and on mussels in Hvalfjördur.
Ljósm./photo: Valdimar Ingi Gunnarsson.
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