
Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Morzem Bałtyckim jest eutrofizacja, 
dostarczanie do ekosystemu chemicznych substancji odżywczych. Celem projektu jest 
usunięcie substancji odżywczych z regionu Morza Bałtyckiego przez hodowlę i zbiór 
małż morskich. Może to stanowić pojedyncze działanie w celu przeciwdziałania eu-
trofizacji, może stać się także modelem biznesowym dla przemysłu paszowego i być 
wykorzystywane w symbiozie z farmami rybnymi.

Akronim projektu: Baltic Blue Growth.
Partner wiodący: region Östergötland, Szwecja.
Partnerzy projektu: 6 (Szwecja), 4 (Niemcy), 2 (Dania), 2 (Łotwa), 1 (Estonia), 1 (Finlan-
dia), 1 (Polska).
Całkowity budżet projektu: 4,6 mln euro.

Tytuł projektu: Bałtycki niebieski wzrost - zapoczątkowanie 
hodowli małż na dużą skalę w regionie Morza Bałtyckiego 
ang. Baltic blue growth – Initiation of full scale mussel  
farming in the Baltic Sea
Priorytet: 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy: 2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost

Podsumowanie

Małże hodowane w wodach Morza Bałtyckiego w mniejszym zakresie nadają się do spożycia 
przez ludzi, głównie ze względu na swe małe rozmiary. Zamiast tego mogą być wykorzystywane 
w przemyśle paszowym, np. zastępując importowane ryby i mączkę sojową. Wcześniejsze pro-
jekty dowiodły, że hodowla małż w Morzu Bałtyckim jest wykonalna i korzystna dla środowiska 
naturalnego. Celem projektu jest wobec powyższego przejście z fazy pilotażowej do konk-
retnych działań oraz zbudowanie świadomości i zdolności w dziedzinie niebieskiego wzrostu  
i hodowli małż w sektorze komercyjnym i publicznym. W ramach projektu będą prowadzone  
cztery hodowle specjalistyczne i dwie hodowle testowe, w których zostaną przeanalizowane 
kwestie środowiska naturalnego, prawne, handlowe i dotyczące przestrzennego zagospo-
darowania morza. Partnerzy projektu wywodzą się z podstawowych grup docelowych, które 
są niezbędne w celu zapewnienia dużego zakresu zainteresowań i kompetencji, w tym grup 
hodowców małż, władz, powiązanych stowarzyszeń, organizacji badawczych i partnerów  
handlowych.
Głównymi wynikami projektu będą modele i narzędzia wsparcia podejmowania decyzji  
funkcjonalnych w oparciu o dane środowiskowe z hodowli specjalistycznych. Dalszymi wynika-
mi projektu będą cztery działające hodowle małż, które zasadniczo przyczynią się do powsta-
nia planów biznesowych i podręczników dla hodowców. Zostaną przetestowane i porównane 
różne technologie hodowli małż w warunkach panujących w regionie Morza Bałtyckiego. Zost-
anie sporządzony raport dotyczący aktualnych przepisów prawnych mających zastosowanie  
do hodowli małż.

W ramach projektu zostaną także opracowane zalecenia dotyczące harmonizacji meto-
dologii przestrzennego zagospodarowania morza i możliwych środków kompensacji składników 
odżywczych. Wyniki projektu będą służyć planistom przestrzennego zagospodarowania morza, 
potencjalnym hodowcom małż i inwestorom, hodowcom ryb, dostawcom technologii, ludności 
zamieszkującej tereny nadmorskie, międzynarodowym organizacjom i strategiom, organom reg-
ulacyjnym, decydentom politycznym, krajowym i międzynarodowym organom odpowiedzial-
nym za środowisko morskie.
Celem jest uzyskanie na zakończenie projektu mączki z małż na potrzeby żywienia zwierząt przy 
przejściu przez cały łańcuch produkcyjny: od hodowców małż, dostawców rozwiązań tech- 
nicznych i logistycznych, przez przemyślane projekty linii produkujących mączką z małż, do zat-
wierdzonych testów na zwierzętach w zakresie wykorzystania mączki z małż jako składnika pasz.
Oczekujemy, że projekt wprowadzi zmiany w regionie Morza Bałtyckiego. Małże będą postrze-
gane jako skuteczny sposób przeciwdziałania eutrofizacji, zostanie przyjęty program kompen-
sacji dla usług ekosystemowych dostarczanych przez małże, hodowla marż stanie się atrakcyj-
nym rynkiem dla przedsiębiorców, a mączka z małż będzie produkowana jako składnik pasz 
zwierzęcych.


