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Forekomst af indførte  
bundinvertebrater i Danmark
Spredning af marine dyr og planter gennem menneskelig aktivitet har foregået i tusindvis af år. Vi ved, 

at der i dag findes mindst 19 indførte bundlevende invertebrater i danske farvande og i ca. hver fjerde 

bundprøve ses mindst et individ af en indført art. I artiklen vurderes hvorfra de kommer og hvor ud

bredte de er. 
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ThoMas Wernberg 
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Spredning af marine dyr og planter gennem 
menneskelig aktivitet har foregået i tusindvis 
af år. Disse menneskeskabte spredninger har 
været bevidste, for eksempel ved udsætning 
af japanske ål eller japanske østers med 
henblik på senere fangst, eller ubeviste, for 
eksempel i forbindelse med tømning af skibes 
ballast vand, der indeholder plankton og 
larver fra skibets oprindelsessted. De fleste 
indførte individer dør inden de får skabt 
stabile populationer i deres nye hjemsted el
ler overlever kun som små populationer, der 
ikke bemærkes synderligt. Enkelte indførte 
arter er dog yderst succesrige med en hurtig 
sekundær spredning og etablering af enorme 
populationer i de nye habitater. Disse ’super
arter’ kan ændre lokale stofkredsløb, den 
biologiske mangfoldighed og kan potentielt 
udkonkurrere hjemlige arter. Vi beskriver her 
indførte marine bundlevende invertebrater 
i Danmark, og analyserer udbredelsen af de 
arter, der primært lever i og på bløde sedi
menter.

Baggrund
Tidligere havde vi i Danmark et positivt ind
tryk af mange indførte arter, specielt hvis 
de var nyttige for et specifik formål, såsom 
marskgræs (diverse Spartina arter), der blev 
udsat i forbindelse med landindvinding eller 
østers (diverse Crassostrea arter), der blev 
udsat til opdræt. Imidlertid er der ofte store 
uforudsigelige økonomiske og økologiske om
kostninger forbundet med marine indførsler, 
og da de typisk er umulige at kontrollere, når 
arten først er blevet etableret, støtter de fleste 
biologer sikkerhedsprincippet ’skyldig indtil 

det modsatte er bevist’. 
I dag er der således en mere kritisk hold

ning til nye indførsler, der betegnes som ’bio
logisk forurening’, og i mange lande er det 
blevet forbudt at udsætte arter, der ikke fore
kommer naturligt. Biogeografisk isolerede re
gioner har været mest påvirket af biologisk 
forurening, og især New Zealand, Australien 
og Hawaii har implementeret strenge forvalt
ningsmæssige tiltag og igangsat storstilet for
skning for at minimere effekten af allerede 
indførte marine arter samt minimere risikoen 

for yderligere indførsler (boks 1). 
I Danmark har forskning i indførte marine 

arters økologi været begrænset. Således er 
der i de sidste 20 år skrevet mange rapporter, 
direktiver og videnskabelige og populære ar
tikler om andre vigtige trusler mod havmiljøet 
såsom iltsvind, næringsforurening, giftige al
ger, overfiskeri, tungmetaller osv., alt imens 
biologisk forurening har været tilsvarende 
overset. En af grundende til den haltende vi
denskabelige, almene og politiske interesse 
skyldes formodentlig manglende viden om 1) 

Boks 1. Den indførte tunikat Styela clava begroet med hydroider og andre tu-
nikater såsom Clavelina lepadiformis (venstre figur, foto T. Wernberg). Denne art 
er i dag almindelig i Limfjorden og er ofte fundet sammen med en anden almin-
delig indført art, Sargassum muticum /3/ /4/. Da Styela primært findes på hårdt 
substrat (sten og den flerårige basale del af Sargassum muticum), er den stort 
set ikke registreret i vores grabprøver. Styela er indført til mange andre lande, 
og den blev for nylig registreret i New Zealand (2004) hvorefter fulgte lands-
dækkende aviskampagner, spekulationer om million tab for muslingeindustrien, 
’prime-time’ tv-omtale, finansiering af forskning, plakater på busser, etablering af 
samarbejder mellem administratorer, fiskere og biologer samt et (mislykket) 
forsøg på udsletning (’Know the Enemy, #13 Sea Squirt’, se figur til højre). Der 
er således allerede produceret mere videnskabelig viden om arten fra New 
Zealand end fra Danmark jvnf. /3/ /4/.
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Figur 1a-d: Mængder af indførte arter er beregnet i alle prøver, sammenlagt til et nationalt gennemsnit, og derefter inddelt i tre tidsperioder: 1970-1984, 1985-
1994 og 1995-2004, i tre regioner: Mørkegrå: Vest (Nordsøen, Skagerrak, vestvendte fjorde, incl. Limfjorden); lysegrå: Nordøst (nordøstlige Kattegat, svenske farvande 
ud for Gøteborg og Kullen); hvid: Sydøst (syd/sydøst for Århus), og I tre dybdeintervaller (x-akse). Bemærk der var ingen prøver fra vest på >20 m i perioden 1970-
1984. 
Figur 1a: Procentregistrering, dvs. procent af prøver, hvor arten er registreret (tilstede eller ikke-tilstede), 
1b: Dominansrangering i forhold til alle andre arter fundet i samme gruppe for procentregistreringer, 
1c: Individtæthed, dvs. antal individer af en indført art standardiseret til m2, 
1d: Dominansrangering i forhold til alle arter baseret på individtæthed. Hvor a) og c) repræsenter ’absolutte forekomster’ repræsenter b) og d) i stedet for ’relative 
forekomster’ der er standardiseret i forhold til hele det biologiske samfund.

Indførte bundinvertebrater
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Tabel 1. Indførte marine bundlevende invertebrater i Danmark, baseret på /1/, dog uden ferskvandsarten Dreissena polymorpha, og uden arter, hvorom der er 
stor kontrovers om oprindelsessted (Nereis virens, Lepas anatifera) /7/ /8/. Andre ’kryptiske’ arter er derimod medtaget (B. improvisus, F. enigmaticus, N. succinea og 
T. navalis), da det er mere sikkert, at disse arter ikke stammer fra Nordeuropa. Epifauna er dyr, der lever ovenpå substratet (sediment, kalk, sten) mens infauna lever 
nedgravet i substratet. Danske navne er taget fra /5/.

Taksonomisk 
gruppe

Artsnavn
Dansk 

observation
Europæisk 

observation
Oprindelse

Transport 
vektor

Mobilitet 
og substrat

Andre 
kommentarer

Cnidaria Cordylophora caspia 
Pallas (Brakvands-

køllepolyp)

1895 Ringkøbing 
Fjord

1800? Sortehavet og 
Sea of Azov 

Skibssider? Fastsiddende, 
hård bund, 
epifauna

Typisk 
brakvandsart (< 

10 PSU).

Platyhelminthes Pseudodactylogyrus 
anguillae Yin & 

Sproston

1985 
(åleundersøgelse)

1977 Sovjet Øst asien Import - 
japanske ål?

Værten (ål) 
meget hurtig

Parasit af ål.

Platyhelminthes Pseudodactylogyrus bini 
Kikuchi

1985 Esrum sø ?? Øst asien Import  - 
japanske ål?

Værten (ål) 
meget hurtig

Parasit af ål.

Nematoda Anguillicola crassa 
Kuwahara, Niimi & 

Itagaki

1985  
formodentlig 
ankommet 
tidligere

1980 Tyskland Japan og 
Taiwan

Import - ål 
fra Taiwan?

Værten (ål) 
meget hurtig

Parasit på 
svømmeblæren af 
ål. I dag almindelig 

og udbredt. 

Polychaeta Ficopomatus 
enigmaticus 

Fauvel (Australsk 
kalkrørsorm)

1939 på skib 
i dok, 1953 
Københavns 

Havn

1922  Frankrig Kryptisk, 
Australien? 

Indien?

Skibssider? Fastsiddende, 
hård og blød 

bund, epifauna

Rev danner, 
kryptisk 

oprindelse, 
kun fundet i 

København (HC 
Ørstedsværket).

Polychaeta Marenzelleria viridis 
Verril (Amerikansk 

spionide)

1990 Ringkøbing 
Fjord

1979 
UK

Nordvestlige 
Atlanterhav 

Ballast vand? Fastsiddende, 
blød bund, 

infauna

Findes ikke ved 
PSU <16? Muligvis 
samme art som 

M. neglecta?

Polychaeta Neanthes succinea 
Frey og Leuckart

1940
Kattegat 

?? Øst-vest 
Nord-amerika, 

østlige  
Sydamerika, 
Vestafrika

?? Middel hurtig, 
blød bund, 

infauna

Kryptisk 
oprindelse? Kan 
også findes som 
epifauna og på 
hårdt substrat.

Gastropoda Crepidula fornicata L. 
(Tøffelsnegl)

1934 Vadehavet 
og Nissum 
Bredning

1887
UK

Nordøstlige 
Amerika

Østers Langsom, hård 
bund, epifauna

Ikke fundet sydøst 
for Limfjords-

åbningen

Gastropoda Potamopyrgus 
antipodarum 

(Ungefødende 
dyndsnegl)

<1914 
Randers Fjord

1859? 
UK

New Zealand Ballast vand? Halv langsom, 
blød bund, 
epifauna

1887? ved 
Kalvebod strand? 
Samme art som 

P. jenkinsi og 
Hydrobia jenkinsi, 

Apomictic 
parthenogenetic

Bivalvia Mya arenaria 
L.  (Almindelig 
sandmusling)

1200?? ?? Nordvestlige 
Atlanterhav

Import -  
Madding?

Halv langsom, 
blød bund, 

infauna

Bivalvia Petricola pholadiformis 
Lamarck (Amerikansk 

boremusling)

1905 Vadehavet 1890 UK Nordvestlige 
Atlanterhav

Østers? Halv langsom, 
hård bunds 

infauna 
(borer)

Borer i lersten og 
kalksten.

Bivalvia Ensis americanus 
Gould (Amerikansk 

knivmusling)

1981 Vadehavet 1979 
Tysker-
bugten

Nordvestlige 
Atlanterhav

Ballast vand Halv langsom, 
blød bund, 

infauna

Bivalvia Crassostrea 
gigas Thunberg 

(Stillehavsøsters)

1972 Limfjorden, 
1990s Vadehavet

Belgien? Asien Import Fastsiddende, 
hård bund og 

blød bund, 
epifauna

Revdanner.

Bivalvia Teredo navalis L 
(Almindelig pæleorm)

?? ?? Vestlige 
Atlanterhav

Skib Langsom, 
borer i træ

Kryptisk 
oprindelse. Kan 
være kommet til 
Europa naturligt 
i flydende træ. 
Etableret i de 
fleste danske 

farvande.

Indførte bundinvertebrater
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Crustacea Mytilicola intestinalis 
Steuer (Blåmuslingens 

krebsdyrparasit)

1964 Nissum 
Bredning

1937 England Middelhavet Ballast vand? 
østers? 

Gennem 
muslinger på 
skibssider?

Vært 
fastsiddende

Er parasit på 
Mytilus

Crustacea Balanus improvisus 
Darwin 

(Brakvandsrur)

1880 Københavns 
havn

1844 
Konigsberg

Vestlige 
Atlanterhav

Skibssider? 
Drift træ?

Fastsiddende, 
hård bund, 
epifauna

Kryptisk 
oprindelse, 
almindelig i 

danske farvande.

Crustacea Elminius modestus 
Darwin (Firepladet 

rur)

1978 Vadehavet 1939 England Australien, 
New Zealand?

Skibssider? Fastsiddende, 
hård bund, 
epifauna

Findes 
fastsiddende til 
blåmuslinger og 
sten i vadehavet.

Crustacea Eriocheir sinensis 
Milne-Edwards  

(Uldhåndskrabbe)

1927 Nordjylland 1912 Tyskland Kina Ballast vand? Hurtig, blød 
bund, banker, 
en blanding 

af terrestrisk, 
brakvand, 

ferskvand og 
saltvandsart.

Måske ikke 
etableret i 
Danmark, 

men mange 
observationer 

i baltiske 
nabolande.

Tunicata Styela clava Herdman 
(Østasiatisk søpung)

1978? Vestlige 
Limfjord

1953 England Nordvestlige 
Stillehav

Skibssider? 
Ballast vand? 

Østers?

Fastsiddende, 
hård bund, 
epifauna

Også indført i 
New Zealand, 
Australien og 
det Vestlige 
Atlanterhav.

hvilke arter der er indførte, 2) hvornår de er 
indførte, 3) hvor meget der er af dem, 4) hvor 
de er, samt 5) hvilke effekter de kan have på 
’naturlige’ økosystemer. 

I denne artikel giver vi et overblikssvar på 
de fire første spørgsmål, med fokus på de ma
rine invertebrater, der lever i og på bløde 
bundtyper. Det skal bemærkes, at det femte 
spørgsmål kræver stor ekspertise, mange res
sourcer og megen opfindsomhed at besvare 
bare nogenlunde tilfredsstillende. Denne ar
tikel skal ses dels som en appetitvækker til 
dette forskningsfelt, dels som idégrundlag til 
mere krævende undersøgelser af specifikke 
arter, områder, processer og effekter. Meget 
af den præsenterede information bygger på 
en videnskabelig artikel af Jensen og Knudsen 
/1/ samt et enormt datamateriale indsamlet af 
amterne og DMU i forbindelse med overvåg
ningen af de danske farvande, se figur 1.

Indførte arter i Danmark
Jensen og Knudsen /1/ identificerede 18 
etablerede indførte marine invertebrater. Vi 
betragter dog Dreissena polymorpha som en 
ferskvandsart, og denne er ikke medtaget i 
vores liste. Jensen og Knudsen beskrev også 
ni arter, der tidligere er fundet i Danmark, 
men som de formoder ikke længere findes i 
landet (Bougainvillea rugosa og Gonione
mus verten (Cnidaria), Rhithropanopeus 
harrisii, Callinectes sapidus, og Eriocheir 
sinensis (Crustacea), Limulus polyphemus 
(Chelicerata), Ocinebra erinacea, Crassost
rea virginica og Crassostrea gigas (Bivalvia)). 
Af disse arter mener vi, at C. gigas nu er eta
bleret i vadehavet med stabile populationer 

(personlige observationer, 20052006), samt 
at E. sinensis sandsynligvis er etableret i det 
mindste i mange af vores nabolande /2/. Det 
vil sige, vi betragter 19 indførte bundlevende 
invertebrater som etablerede i Danmark. 
Disse er beskrevet i tabel 1 med information 
om første danske fund, første europæiske 
fund, hvor de stammer fra, hvordan de er 
kommet hertil, deres typiske habitat, samt 
andre kommentarer.

Hvor almindelige er de indførte arter 
på nationalt niveau?
Data omfatter 49794 grabprøver taget langs 
de danske og nordvestlige svenske kyster på 
dybder ned til 300 m fra perioden 19702004, 
se figur 1, samt flere oplysninger i boks 2. 
Datasættet omfatter 1543 taxa, hvilket inklu
derer 422 taxa, der er registreret på højere 
niveau end art, samt adskillige taxa registret 
på underartsniveau. Der er også arter, der er 
registreret under forskellige taksonomiske 
synonymer, men vi var kun i stand til at korri
gere for dette for indførte arter, hvor det 
var vigtigt for vores formål. Ud af de 1121 
registrerede arter (1543 taxa minus 422 taxa 
registret på højere niveau end art) fandt vi 
9 indførte arter, hvilket svarer til lige under 
1% af alle arterne. Antallet af talte individer 
af de indførte arter svarede til 3.9% af alle 
talte individer, og andelen af prøver, hvor 
der var fundet mindst et individ af en indført 
art var 28.1%. Eller sagt på en anden måde: 
Over en fjerdedel af alle indsamlede blød
bunds prøver var påvirket af menneskeskabt 
’biologisk forurening’! Af de ni indførte arter 
var Mya arenaria klart mest almindelig. Mya 

blev således fundet i 20.7% af alle prøver 
(rang 8, dvs. den 8. mest forekommende art 
i Danmark, beregnet fra tilstede/ikketilstede 
registreringer), og med en tæthed på 131.5 
individ per m2 (rang 9, dvs. den 9. mest 
almindelige art i Danmark, beregnet fra indi
vidtætheder). Den næstmest almindelige art 
var Neanthes succinea (= Nereis succinea), 
fundet i 5.2% af prøverne (rang 33) og med 
en betydelig lavere tæthed (9.7 individer per 
m2 = rang 61). Tæt på følger både Marenzel
leria viridis (3.3% = rang 63 og 25.4 individer 
per m2 = rang 30) og Potamorpyrgus anti
podarum (3.2% = rang 65 og 41.5 individer 
per m2 = rang 24). De resterende arter var 
betydeligt mindre almindelige; Petricolaria 
pholadiformis blev fundet i 0.7% af prøverne 
(rang 239) med en tæthed på 0.7 individer 
per m2 (rang 262), Crepidula fornicata i 
0.3% (rang 344) og 0.9 individer per m2 (rang 
234), Ensis americanus i 0.3% (rang 356) og 
0.4 individer per m2 (rang 331) og Balanus 
improvisus i 0.2% (rang 410) og med 2.3 in
divider per m2 (rang 152). Endelig blev Styela 
clava sammenlagt kun fundet i fire prøver 
(i Limfjorden i perioden 19851994), hvilket 
svarede til 0.01% (rang 1066) og 0.01 indivi
der per m2 (rang 964). På grund af artens få 
registreringer er den ikke inkluderet i figur 1.

Det skal pointeres, at de 10 indførte og eta
blerede arter, der ikke er registreret i datasæt
tet ikke nødvendigvis er sjældne. Fire parasit
ter bliver simpelthen ikke kvantificeret med 
grabmetoden. Mytilicola intestinalis kunne 
dog findes, hvis der blev kigget specifikt efter 
den i blåmuslinger. Derudover er de øvrige 
seks indførte arter enten fastsiddende hård

Indførte bundinvertebrater
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bunds fauna (Cordylophora caspia, Ficopo
matus enigmaticus, Elminius modestus), rev
danner (Crassostrea gigas), træborer 
(Teredo navalis), eller for hurtige til at blive 
indfanget i en grab (Eriocheir sinensis – 
denne art lever derudover det meste af sit liv 
omkring ferskvand, men lægger æg i salt og 
brakvand). Vores blødbundsdata er derfor 
ikke de bedst egnede til at generalisere om
kring disse arters udbredelse. Denne argu
mentation gælder også Styela clava (og til
dels Crepidula fornicata og Balanus 
improvisus), der er en typisk fastsiddende 
hårdbundsart, der kun blev registreret få 
gange på trods af, at den er yderst almindelig 
i store dele af Limfjorden (boks 1).

Hvis vi ser bort fra parasitterne, og inddeler 
de øvrige arter i ’nye’ indførsler, der er fundet 
inden for de sidste 50 år, og ’gamle’ indfør
sler, kan kun fem arter karakteriseres som 
’nye’: Styela clava blev fundet i 1978 i Limfjor
den, Elminius modestus, Crassostrea gigas, 
og Ensis americanus fundet i henholdsvis 
1978, 1980 og 1981 i Vadehavet, og Marenzel
leria viridis fundet i 1990 i Ringkøbing fjord. 
Disse arter er formodentlig stadig i en spredn
ingsfase, hvorimod de resterende ’gamle’ 
arter har haft bedre mulighed for at sprede 
sig til egnede habitater i Danmark.

Konklusion 
I dag er 19 indførte invertebrater etablerede 
i Danmark; heraf 3 åleparasitter og en muslin
geparasit, en krabbe, der primært forekom
mer i brakvand i forbindelse med dens 
formering (Eriocheir sinensis), en musling, 
der blev indført for over 700 år siden (Mya 
arenaria), samt 2 arter, hvor det stadig disku
teres, hvorvidt de er indførte eller naturlige 
(Teredo navalis, Neanthes succinea). De fle

ste indførsler er sekundære, dvs. de er indført 
til et af vores nabolande, hvorfra de derefter 
har spredt sig naturligt til Danmark. Dette 
understreger vigtigheden af multilaterale 
handlingsplaner, hvis indførsler skal undgås i 
fremtiden. Ni af de indførte arter blev fundet 
i de næsten 50.000 sedimentprøver, vi analy
serede. Den anvendte indsamlingsmetode er 
primært foregået på ubevokset bund og er 
ineffektiv til indsamling af dyr, der er hurtige, 
dybt begravede, lever på store sten og klipper 
eller danner store revstrukturer. Tilsammen 
udgjorde de indførte arter under 1% af de 
registrerede arter og ca. 4% af alle talte indi
vider. Til gengæld blev individer af indførte 
arter fundet i hele 28% af alle indsamlede 
prøver. De mest dominerende indførte arter 
var Mya arenaria og Neanthes succinea, der 
i dag er blandt de mest almindelige inverte
brater i Danmark. Andre almindelige indførte 
arter er Potamopyrgus antipodarum, Ma
renzelleria viridis og Ensis americanus (i 
vadehavet). De to sidstnævnte arter vil formo
dentlig spredes yderligere og blive mere 
almindelige i nær fremtid. Såfremt vandtem
peraturerne stiger (for eksempel i forbindelse 
med forøget drivhuseffekt), forventer vi 
specielt fremgang af varmetolerante arter som 
Crassostrea gigas og Ficopomatus enigmati
cus. Ovenstående arter er således dem, vi bør 
starte med at undersøge i detaljer.

Indførte bundlevende marine arter er i dag 
en vigtig del af den danske marine fauna og 
der er derfor behov for forskning i disse ar
ters økologi, udbredelse, og effekter på stof
kredsløb og oprindelige plante og dyresam
fund.

Tak: Vi takker amterne og DMU for deres 
store indsamlingsarbejde og for at stille data 
til rådighed.
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Boks 2. Forekomst af enkelte arter (jvnf. figur 1).  
Crepidula fornicata, Petricola pholadiformis og Potamopyrgus antipodarum blev fundet i alle tre tidsgrupper, men uden nogen 
klar tidsudvikling. Forekomster var højest for Crepidula i 1995-2004 i vest fra 5-20 m (fundet i 3.6% af prøver = rang 59, 
med individ tæthed på 11.0 per m2 = rang 41), for Petricola i 1970-1984 i sydøst også fra 5-20 m (fundet i 7.1% af prøver 
= rang 31, med tæthed på 2.1 per m2 = rang 66) og for Potamopyrgus i 1970-84 og 1985-94 i sydøst på ≤ 5 m (fundet i 
henholdsvis 20.2 og 7.1% af prøver = rang 20 og 30, med tæthed paa 469.2 og 287.4 individer per m2 = rang 4 og rang 6). 
Balanus improvisus, Ensis americanus og Marenzellaria viridis blev fundet i 1985-1994 og 1995-2004, og specielt for de to 
sidstnævnte indikerer data en igangværende invasion. Forekomster var højest for Balanus i 1985-1994 i sydøst på ≤ 5 m 
(fundet i 2.0% af prøver = rang 69, med 18.0 individer per m2 = rang 45), for Ensis i 1995-2004 i vest fra 5 - 20 m (fundet 
i 2.0% af  prøver = rang 89, med tætheder på 4.1 individer per m2 = rang 75) og for Marenzellaria i 1995-2004 i vest på ≤ 
5 m (fundet i 16.9% af prøver = rang 12, med tæthed på 152.8 per m2 = rang 11). Neanthes succinea blev fundet i stigende 
mængder over de tre tidsperioder, hvilket også indikerer en igangværende invasion (selvom arten har været her siden 
1940). Neanthes var mest almindelig i 1995-2004 i sydøst på ≤ 5 m (fundet i 28.5% af alle prøver = rang 8, med tæthed på 
90.8 individer per m2 = rang 14). Denne arts oprindelse er usikker og den er hverken beskrevet i typiske europæiske fau-
nabøger /5/ /6/, eller i en database over indførte arter i Østersøen (/2/). Endelig har Mya arenaria en speciel invasionssta-
tus, da det er over 700 år siden, den blev indført af Vikinger fra Nordamerika!  Mya blev fundet i samtlige tidsserier, regio-
ner og dybde intervaller og er en af Danmarks mest almindelige arter på ≤ 20 m. Specifikt er Mya Danmarks mest almin-
delige art i sydøst på ≤ 5 m hvor den forekommer i henholdsvis 36.3% (1985-1994) og 49.6% (1995-2004) af alle prøver!
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