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Af Helle Torp Christensen, Ingrid Elmedal, Benni Winding Hansen og Tomas Jensen

natur, spredes på bekostning af 
hjemmehørende arter. Derfor 
kalder vi dem invasive arter. Det 
er kun i størrelsesordenen 0,01 
%, der opnår denne tvivlsomme 
ære, men alligevel regnes inva-
sive arter af UNESCO for et af 
de absolut største problemer for 
den biologiske mangfoldighed – 

kun overgået af direkte ødelæg-
gelse af levesteder.

Når vi introducerer nye arter 
til naturen, foretager vi i virke-
ligheden et kæmpe fuld-skala 
biologisk eksperiment, hvis 
konsekvenser vi meget sjældent 
er i stand til at overskue. Flere 
steder i verden har man forsøgt 

at fjerne uønskede arter ved at 
importere andre arter, som kan 
holde bestanden af den uøn-
skede art nede. Det ene skridt 
har taget det andet, og udfaldet 
har været nogenlunde, som når 
man begynder at save i benene 
på et bord der vipper. Pludselig 
står man tilbage med et meget 

Hver gang mennesket indfører en fremmed art til den lokale natur, 

udfører vi et fuldskala biologisk eksperiment, der kan få store konsekvenser. 

Aktuelle eksempler er stillehavsøstersen og den amerikanske knivmusling, 

som har indtaget havbunden i store dele af de danske farvande.

Mangfoldigheden 
  på spil

 I vores globaliserede samfund 
er vi dagligt med til at indføre 
fremmede arter af dyr og plan-
ter til Danmark. Langt de fl este 
overlever ikke, og vi opdager 
aldrig, at de har været her. Nogle 
få overlever og etablerer sig, men 
uden den store succes. De få, der 
opnår succes og spredes i vores 

Banke af stillehavsøsters i Vadehavet.
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lavt bord! På samme måde 
kan vi ved vores eksperimenter 
komme til at stå tilbage med en 
meget lavere biodiversitet. 

Trusler mod den biologiske 
mangfoldighed
Indførsel og spredning af arter, 
der ikke naturligt er hjemme-
hørende i den danske fl ora og 
fauna kan forrykke den biolo-
giske balance i det område, de 
introduceres til. 

En invasiv art kan føre til 
ændringer i leveforholdene for 
de oprindelige arter. Typisk vil 
en invasiv art formere sig hur-
tigt og derved kan den hurtigt 
kolonisere nyt territorium. En 
ny art vil skabe øget konkurrence 
om føden i et område – eller vil 
måske ernære sig ved de eksiste-
rende arter. Derudover vil den 
kunne tilføre de eksisterende 
arter nye og for dem fremmede 
sygdomme eller parasitter.

Vi har studeret to aktuelle 
eksempler på sådanne invasive 
arter – nemlig stillehavsøsters 
(Crassostrea gigas) (se boks) og 
amerikansk knivmusling (Ensis 
americanus) (se boks), som har 
spredt sig i danske farvande. 
Arterne kan få betydning for til-
værelsen for de arter, vi kender 
som oprindelige for Danmark. 
For eksempel deler stillehavsø-
sters og blåmuslinger samme 
habitat. Stillehavsøsters søger 
fast substrat at hæfte sig til, hvil-
ket bl.a. en blåmuslingebanke 
kan benyttes til. Undersøgelser 
har vist, at sammensætningen af 
arter på henholdsvis en blåmus-
lingebanke og en banke, hvor 
stillehavsøsters er dominerende, 
er forskellige. Med tilstedeværel-
sen af stillehavsøsters forekom-
mer der fl ere forskellige arter, 
men sammensætningen af arter 
er anderledes, fra hvad der fore-
kommer på blåmuslingebanker. 
Samtidig forårsager skiftet fra 
blåmuslinger til stillehavsøsters, 
at fødegrundlaget for f.eks. 
edderfugl og strandskade for-
svinder, da de har meget svært 
ved at åbne og ernære sig ved de 
tykskallede stillehavsøsters. 

En forsikring der ikke holdt
Stillehavsøsters blev oprindelig 
importeret til Europa til brug 
i akvakultur, hvor Holland 

som det første europæiske land 
begyndte at importere østersyn-
gel i 1960erne. Det voksende 
marked for stillehavsøsters fri-
stede også herhjemme. Med de 
mange lavvandede kystområ-
der var Danmark umiddelbart 
et oplagt sted for dyrkning af 
denne eksotiske art. Samtidig 
var der, ifølge eksperterne, ingen 
risiko for, at stillehavsøsters 
ville kunne yngle og sprede sig i 
vores relativt kølige farvande, da 
deres formering netop er afhæn-
gig af vandtemperaturen. 

Der blev i perioden mellem 
1987 og 1998 etableret opdræt 
i både Isefjorden, Horsens fjord, 
Vadehavet og Limfjorden. Suc-
cesen udeblev imidlertid, blandt 
andet på grund af faldende pri-
ser og praktiske problemer i for-
bindelse med isdække. Anlæg-
gene måtte derfor lukke efter få 
års drift. 

Til trods for forsikringen om, 
at stillehavsøsters ikke kunne 
yngle i Danmarks kolde vand, 
blev der i 1996 fundet unge 
individer i Vadehavet, og senere 
hen også i Limfjorden, Isefjor-
den og på lokaliteter langs den 
jyske vestkyst. Disse indivi-
der må antages at være tegn på 
reproduktion hos arten. 

Over de sidste godt 20 år er 
vandtemperaturen i f.eks. Lim-
fjorden steget med et par grader. 
Da stillehavsøsters formering 
er styret af temperaturen i det 
vand, der omgiver den er det 
derfor ganske nærliggende at 
lade klimaforandringerne være 
en del af forklaringen på, hvor-
for netop denne art har fået 
succes i Danmark. Stillehavs-
østers trives i tidevandsområ-
der, da den tåler regelmæssig 
blotlægning. Den fi ndes imid-
lertid også i den altid vanddæk-
kede zone, ned til fl ere meters 
dybde. I Danmark fi ndes de 
største bestande i Vadehavet, 
hvor DTU Aqua i 2007 anslog 
bestanden til knap 6.600 tons. 
Østersen fi ndes enten enkeltvis, i 
klumper af sammenkittede indi-
vider eller fasthæftet på en fast 
overfl ade, f.eks. sten, pæle eller 
på andre muslinger. På vaderne 
mellem fastlandet og Mandø var 
stillehavsøsters et sjældent syn 
tilbage i 1999. I dag kan man 
ved lavvande samle i kilovis på 

Ø K O L O G I

Amerikansk knivmusling.

Stillehavsøsters
Stillehavsøstersens indtog i Europa tog fart for omkring 50 år siden, 
hvor årtiers overfi skeri kombineret med udbrud af den skadelige 
parasit Bonamia ostreae havde fået bestanden af den populære og 
værdifulde europæiske østers til at dale drastisk. 

Allerede i 1920erne var man langs vestkysten i USA begyndt at 
dyrke stillehavsøsters i akvakulturer. Denne østers, der under de 
rette vækstvilkår kan opnå salgbar størrelse allerede efter to år, blev 
europæernes foretrukne valg i mangel på europæiske østers. Hol-
land begyndte som det første land at importere østersyngel, såkaldt 
“østersspat”, i 1964. Året efter fulgte også Frankrig og siden England 
og Tyskland. I dag er stillehavsøsters den mest dominerende art i 
akvakulturer med en årlig høst på 3,9 mio. ton.

Bestanden af stillehavsøsters (Crassostrea gigas) i Danmark er under-
søgt nærmere i Vadehavet, Limfjorden og Isefjorden. På alle lokaliteter 
er der fundet individer i forskellige størrelser. Ud fra skallernes størrelse 
kan individerne inddeles i aldersklasser, og i de undersøgte områder er 
der observeret individer med en alder fra 2-6 år. At stillehavsøstersen 
har kunnet formere sig i Danmark kan derfor føres tilbage til de foregå-
ende års særligt varme sommermåneder. For eksempel er der ikke, eller 
kun i meget begrænset omfang, fundet yngel fra den kolde sommer i 
2007.

Amr. knivmusling
Knivmuslinger er en kulinarisk delikatesse, som fi skes i stort omfang 
og indgår i det sydeuropæiske køkken. De første rapporterede fund i 
Europa skete i 1979 ved en undersøgelse af den Tyske Bugt, hvor hav-
biologer fandt tætte bestande af muslingen. Disse første eksemplarer 
blev fundet nær Elbens munding i Vadehavet. Arten er hjemmehørende 
ved Nordamerikas østkyst og et skib herfra har sandsynligvis haft 
larverne med i ballastvandet. Fra Tyskland bredte arten sig hurtigt og 
allerede i 1981 fandtes de klassiske opskyllede skaller i både Hol-
land, Belgien og i Danmark.
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under én time, og indsamlin-
gerne er en af Vadehavets mest 
søgte turistattraktioner.

Spredning i det skjulte
Mens vi har rimelig godt styr 
på stillehavsøstersens historie 
og udbredelse i Danmark, ved 
vi meget mindre om den ameri-
kanske knivmusling. Den er for-
mentlig kommet til de danske 
farvande som fritsvømmende 
larver i ballastvandet på skibe. 

Både den amerikanske kniv-
musling og stillehavsøsters pro-
ducerer fritsvømmende larver, 
der tilbringer op til 6 uger i de 
frie vandmasser. Det giver lar-
verne god tid til at blive trans-
porteret langt omkring. Hav-
strømme har derfor stor betyd-
ning for arternes spredning, og 
har sandsynligvis været årsa-
gen til den amerikanske kniv-
muslings spredning fra Elbens 

udmunding i Vadehavet til 
Danmark. Dette gælder også 
spredningen af stillehavsøsters 
langs den jyske vestkyst. Når 
larvestadiet er overstået, søger 
individerne mod bunden, hvor 
de for østersens vedkommende 
sætter sig fast på et egnet under-
lag. Knivmuslingerne bruger 
deres fod til at grave nogle få 
millimeter ned i havbunden, 
og efterhånden som muslingen 
vokser, graves der dybere. 

Hvor stor udbredelsen af 
amerikansk knivmusling er ved 
vi ikke, men når man betragter 
den store mængde opskyllede 
skaller på vore strande, vidner 
det om en betydelig bestand 
(se foto). Arten fi ndes på vand-
dybder mellem 2 og 5 meter, 
men er også fundet på helt op 
til 20 meters vanddybde. Rigtig 
mange steder langs Danmarks 
kyster er skallen fra amerikansk 

knivmusling den hyppigste 
muslingeskal i opskyllet. Den 
præcise udbredelse kan imidler-
tid ikke afklares ud fra opskyl 
af døde skaller, da skallerne kan 
være transporteret vidt omkring 
med bølger og strøm. På grund 
af muslingens levevis dybt i hav-
bundens sand eller mudder er 
den heller ikke særligt velrepræ-
senteret i de biologiske prøve-
tagninger. Dykkere og snorklere 
har dog efterhånden rapporteret 
arten fra så talrige områder, at 
den må anses for vidt udbredt 
i Danmark. Men et samlet tal 
for biomassen kendes endnu 
ikke. Dog ved vi, at de største 
bestande ligeledes fi ndes i Vade-
havet. 

Menneskelig aktivitet og 
invasive arter
Det er svært at forudsige, hvilke 
konsekvenser de to invasive 
arter i sidste ende vil få for den 
danske natur. Stillehavsøsters 
har kun været her i relativ kort 
tid, og det er stadig uvist om 
den har indstillet sig i balance 
med den omgivende natur. For 
amerikansk knivmusling er 
vidensgrundlaget endnu ikke 
tilstrækkeligt til, at vi kan iden-
tifi cere mulige konsekvenser af 
dens tilstedeværelse. 

Indførslen af de to arter er 
typiske eksempler på hvordan 
invasive arter i havmiljøet spre-
des, da både akvakultur og bal-
lastvand anses for at være de 
vigtigste spredningsveje i hav-
miljøet. Men skibstrafi kken 
bidrager også via begroninger 
på ydersiden af skroget, som det 
er set med zebramuslingen. På 
grund af denne muslings store 
succes med at blive transporte-
ret rundt i verden, kaldes den 
også vandremuslingen. Fælles 
for spredningsvejene er, at der er 
menneskelig aktivitet involveret. 

Om stillehavsøsters og kniv-
musling på længere sigt vil 
påvirke biodiversiteten nega-
tivt, må tiden vise. Indtil da kan 
vi hjælpe med til at forebygge 
yderligere spredning og være 
opmærksomme på at begrænse 
indførelse og spredning af frem-
mede arter i vores natur, såle-
des at vi i fremtiden kan sikre 
en spændende og mangfoldig 
natur. 

Klassisk billede af opskyl af amerikansk knivmusling som kan ses langs 
de dankse kyster. Billedet er taget ved Skallingen i Vadehavet.
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