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Nogle af strandens snegle og muslinger 

  

 

  

Snegle og muslinger hører til bløddyrene. Blæksprutter hører også til bløddyrene. 

I havene rundt om Danmark findes der omkring 80 arter af havmuslinger og omkring 90 arter af havsnegle. 

Almindelig hjertemusling, almindelig knivmusling, almindelig konk, blåmusling, almindelig strandsnegl og kammusling. 

  
Se nedenfor ... 
Almindelig hjertemusling  
Almindelig knivmusling  
Blåmusling  
Østers  
Almindelig konk  
Almindelig strandsnegl  
Billeder af andre muslinger og snegle  
Andet opskyl  
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Almindelig hjertemusling  
Det er en af de muslinger, som de fleste kender. Almindelig hjertemusling 
er en meget almindelig musling, som du kan finde ved stranden. 
Muslingeskallerne er kraftige, hvide til gullige og næsten runde. Den 
bliver op til 5 cm i diameter og har tydelige ribber og tværlister. 
Hjertemuslinger har ens skaller. Set fra enderne har muslingerne 
hjerteform. Se foto 

Muslingen ligger nedgravet lige under sandbundens overflade.  

Almindelig hjertemusling lever af mikroskopiske planter. Den bliver 2-3 år 
gammel. 

Du kan også finde andre arter af hjertemusling ved kysterne.  

  
 

 
Hjertemuslinger  

Pigget hjertemusling  

  

Almindelig knivmusling  
Almindelig knivmusling er en velkendt musling. Den bærer navnet med rette. Knivmuslingen har lange, smalle skaller, der godt kan minde om en 
lommekniv. Hængslet med tænder findes nær skallens forende, og her findes et udvendigt bånd. Farven er brun, lysebrun og hvid. Almindelig 
knivmusling har en let buet skal, som er ca. 8 gange så lang som bred. Eksemplarer op til omkring 16 cm kan findes i opskyllet. Det er mest 
almindelig at finde skallerne enkeltvis, men der er altid nogen, der hænger sammen. 

Almindelig knivmusling lever på sandbund på 5-30 meters dybde. Den lever af mikroskopiske planter og alger. Se foto 

Andre arter af knivmuslingerne kan du se i en bog om snegle og muslinger. 

 

 
Knivmuslinger  

Knivmusling 
 

http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/hjertemuslinger.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/hjertemuslinger.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/piggethjertemusling.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/piggethjertemusling.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/hjertemuslinger.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/hjertemuslinger.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/knivmusling.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/knivmusling.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/sneglemuslinger.htm#Top
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Blåmusling 
Blåmusling er vores mest almindelige havmusling. Den kan leve både i 
saltvand og i brakvand. Blåmuslingen er en stor musling op til 10 cm 
lang, og den er meget let at kende. Skallen er glat, blåsort eller rødviolet 
udvendig og indvendig hvid med perlemor. Skallen er oval, og den 
spidser noget til i den ene ende. 

Den lever af mikroskopiske organismer. 
Se foto. 
 
I naturen 
Iagttag blåmuslinger i vandet. Hvordan sidder de? Find gamle og unge 
blåmuslinger. 

Hvordan kan du kende forskel? Find indstrømningsåbningen og 
udstrømningsåbningen. 

 

 

 
Blåmusling   

Klump af blåmuslinger  

  

Østers  
Østers er en stor og meget kraftig musling. Skallen kan blive op til 15 cm 
bred. Østersen kan ikke forveksles med andre muslinger. Den har 
uregelmæssige, kraftige skaller uden hængsel og med bladet struktur. 
Den venstre skal er hvælvet som en skål, den højre skål er flad og 
fungerer som låg.  

Østersen lever af mikroskopiske planktonalger. 

NB! En østers skifter mellem at være han eller hun. 

 

 
Østers 

http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/hjertemuslinger.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/hjertemuslinger.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/piggethjertemusling.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/piggethjertemusling.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/oesters.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/oesters.jpg


Naturcenter Fosdalen  Undervisningsmaterialet KYSTEN  www.naturcenterfosdalen.dk  
 
 

NATURVEJLEDER SVEND MØLLER NIELSEN  41 91 35 50, SMN@JAMMERBUGT.DK  SIDE 5  

 
 

 
Østers med huller af boresvamp  

  

Almindelig konk (kaldes også for konksnegl eller konkylie) 

 

 

 
Almindelig konk er en stor snegl. Sneglehuset kan blive op til 14 cm og er 
en af vore største arter. De fleste bliver op til 9-10 cm. Meget nem at 
kende, den kan kun forveksles med rødkonken. Rødkonken har glat 
sneglehus uden ribber. Konksneglen har en gullig eller rødlig farve og har 
en tydelig ribbestruktur. Gamle snegles hus har ofte en grålig farve.  

Almindelig konksnegl er rovdyr og ådselæder. Den lever af fisk og andre 
muslinger. Den kan findes på alle bundtyper. 

Ved stranden kan du også finde tomme ægkapsler fra konksneglen. 
Konksneglen lægger sine æg i små kapsler (ægboller), der klistres 
sammen til gullighvide ægklumper, der hver består af et stort antal 
ægkapsler. Det er disse ægklumper, man kan finde på stranden. Finder 
du en ægklump, så prøv at ryste ægklumpen. Er du heldig, drysser der 
måske nogle små konksnegle ud. De er kun et par mm store (høje). 

Hos almindelig konk findes der ikke noget larvestadium, så når ungerne 
kommer ud af æggene, ligner de mini konksnegle. 

Når du står med en konksnegl i hånden, så prøv at iagttag den mærkelige 
konstruktion. Derhjemme kan du slibe den ene side af sneglehuset væk, 
så ser du et flot mønster. 

Se i en bog tegninger og fotos af andre konksnegle. 

  

  

http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/oestersmedhullerefter.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/oestersmedhullerefter.jpg
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Almindelig strandsnegl 
Almindelig strandsnegl er en lille, buttet snegl med et kort og spidst spir. 
Den bliver 3-4 cm i højden og næsten lige så meget i bredden. Sneglen 
virker mørk, men i tør tilstand virker den grå. Har en meget tyk, ru skal, 
ofte er der i huller i skallen, det skyldes en kalkborende boreorm. 

Almindelig strandsnegl lever af alger som den gnaver (rasper) af stenene 
med sin raspetunge. Hos alle havsnegle kan mundingen lukkes med et 
skallåg, der sidder fast på sneglens krop.   

Se i en bog andre strandsnegle. 

  

  

Billeder af andre muslinger og snegle 

 
Oddermusling  

Hestemusling eller stor blåmusling 

 
Sandmuslinger  

Trugmuslinger 

http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/oesters.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/oesters.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/sandmuslinger.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/sandmuslinger.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/trugmuslinger3.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/trugmuslinger3.jpg
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Trugmuslinger  

Almindelig vindeltrappesnegl   

 
Molboøsters  

Molboøsters 

 
Kammuslinger 

 

 

 

  

http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/trugmuslinger.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/trugmuslinger.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/taarnsnegl.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/taarnsnegl.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/hjertemuslinger.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/hjertemuslinger.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/molbooesters.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/molbooesters.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/kalkroersorme.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/kalkroersorme.jpg
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Andet opskyl 

 
Knivmusling og lanicerør  

Sepiaskaller 

 
Kalkrørsorme  

Kalkrørsorme 

 
Krabbeskjolde  

Sandkrabbeskjold 

http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/piggethjertemusling.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/piggethjertemusling.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/sepiaskaller.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/sepiaskaller.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/kalkroersormtaetpaa.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/kalkroersormtaetpaa.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/molbooesters.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/molbooesters.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/krabbeskjolde.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/krabbeskjolde.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/skjoldsandkrabbe.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/skjoldsandkrabbe.jpg
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Sømus  

 
Sømus (over- og underside) 

 
Mosdyr  

Gaffeltang med mosdyr 

 

http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/soemus.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/soemus.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/soemusoverogunderside.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/soemusoverogunderside.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/mosdyr.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/mosdyr.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/gaffeltangmedmosdyr.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/kysten/sneglemuslinger/billeder/gaffeltangmedmosdyr.jpg

