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Bløddyr 
Se nedenfor ... 
Bløddyr  

Havmuslinger  

Havsnegle  

Blæksprutter  
 

  

    

BLØDDYR  
  

Bløddyr omfatter skallus, ormebløddyr, søtænder, snegle, muslinger og blæksprutter 
Her omtales kun snegle (forgællesnegle) og muslinger  

Kendetegn for bløddyr 
• hvirvelløse dyr, uleddet legeme uden lemmer 
• muskuløs fod (bevægelse) 
• hovedet ofte følehorn (tentakler) og øjne 
• en hudfold, kaldet kappen, afgrænser en kappehule (gæller eller lunger) 
• særkønnet (det normale) 
• æglæggende (langt de fleste) 
• forvandling med svømmesejl  

Snegle: lungesnegle, forgællesnegle og baggællesnegle 

Forgællesnegle 
• gællen vender fremad, foran hjertet 
• skallens munding lukkes med et låg 
• raspetunge (radula), kendes kun hos bløddyr 
• gæller  
• særkønnede 
• æg og sæd udgydes frit i vandet, hvor befrugtningen finder sted 
• forvandling med svømmesejl  
• larveudviklingen (frit i vandet eller i særlige ægkapsler) 
• højre- eller venstre snoede skaller 
• kan have ånderør (sifon)  

Muslinger: 4 grupper efter gællernes form 
• fleste særkønnede 
• gyder æg og sæd frit i vandet 
• pelagiske larver med svømmesejl, kaldes veligerlarve 
• filterorganismer, føden tilbageholdes af gællerne, videre til munden vha. fimrehår 
• toklappet kalk-skal der omslutter dyrets bløde dele 
• skallerne med elastiske bånd og hængselstænder forbundet ved umbo (ældste del af skallen) 
• ånderør vender bagud 
• gæller 
• ingen raspetunge 
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Havmuslinger ... 

  

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

Blandt vore havmuslinger og havsnegle finder vi de ”indfødte” og de ”indførte”. Det drejer sig 
bl.a. om ”De amerikanske indvandrere” som Almindelig sandmusling, Amerikansk boremusling, 
Amerikansk knivmusling og Tøffelsneglen.  

  

Almindelig sandmusling  
Almindelig sandmusling  
er en stor musling, op til 15 cm lang. Skallen er oval med koncentriske striber. Hermafrodit. Kan blive op til 12 år 
gammel. Sandmuslingen ligger nedgravet i 15-30 cm´s dybde med det hydrauliske, dobbelte ånderør stikkende op i 
sandbunden. 
Almindelig sandmusling er den art af ”fremmede” iblandt os, der har den længste historie som ”nydansker”. De 
ældste fund i Danmark af denne muslingeart daterer sig tilbage til 1200. Den er oprindeligt hjemmehørende ved 
Nordamerikas østkyst. Da vi ikke ved præcist, hvornår den er blevet indført til landet, kan vi jo for den gode histories 
skyld fantasere os til, at det er vores blonde nordiske vikinger, som på hjemtogt fra Amerika, har medbragt 
sandmuslingen som frisk langtidsholdbar proviant til den ugelange hjemtur over Atlanten. Det er måske den første 
kendte art, der er indvandret til Nordeuropa ved menneskers aktivitet. 
Den har tilsyneladende ingen negativ indflydelse på de øvrige arter.  
 

 Afstumpet sandmusling 
Afstumpet sandmusling 
minder meget om almindelig sandmusling, men bliver dog ikke så stor og skallen er lige (lodret) afskåret i 
bagkanten. Op til 7 cm. Ikke så almindelig som sandmuslingen. Sidder nedgravet på dybere vand end 
sandmuslingen.  

 

 Amerikansk boremusling 
Amerikansk boremusling 
blev for fundet for første gang fundet i det danske Vadehav i 1905. Import af østersyngel fra Nordamerika har 
utilsigtet tilført den danske fauna et par nye arter som amerikansk boremusling og tøffelsnegl. 
Boremuslingen havde da slået sine folder ved den engelske sydkyst siden 1880, og muslingen havde således brugt 
25 år til den sidste etape af turen fra Nordamerikas østkyst over Atlanterhavet til Danmark. 
Boremuslingerne kendes på den ombøjede skalkant foran bukkelen. Amerikansk boremusling har tre 
hængseltænder, det har almindelig boremusling ikke. Skallens rillede forende bruges som et raspende bor. 
Boremuslinger laver gange i træ, ler og kalksten. 
Har ved flere europæiske kyster udkonkurreret de europæiske boremuslinger.  
Op til 6 cm aflange, tynde skaller med tydelige tænder i hver skal.  
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 Almindelig knivmusling 
Almindelig knivmusling 
er en velkendt musling. Den bærer navnet med rette. 
Knivmuslingen har lange, tynde, 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 almindeligt at finde 
skallerne enkeltvis, men der er altid nogen, der hænger 
sammen.  
Almindelig knivmusling lever på sandbund på 5-30 
meters dybde. Sidder lodret med foden og forenden 
nedad og med det korte ånderør stikkende lidt op over 
sandbundens overflade. Den lever af mikroskopiske 
planter og alger. 
Der findes flere arter af knivmuslinger. Knivmuslingerne 
kendes let på de smalle, knivbladformede skaller.  

 
 

 
 
 
 

 Amerikansk knivmusling 
Amerikansk knivmusling 
er den mest iøjnefaldende og mest talrige af de amerikanske indvandrere. Muslingen hører hjemme på den 
amerikanske østkyst. Den blev i 1981(1979) registreret som ny art i Danmark. Skallerne op til 18 cm. Kan kendes 
fra de andre knivmuslinger på det aflange trekantede lukkemuskelmærke i forenden. 
Da knivmuslingen først havde etableret sig bredte den sig med stor hast og i stort antal. Visse steder, blandt andet 
på Rømø, kunne man snart køre på den brede sandstrand i mange meter brede og kilometerlange dynger af i land 
skyllede skaller fra den amerikanske knivmusling. Der var stor usikkerhed om, hvorvidt denne massive invasion af en 
fremmed art, ville medføre problemer af miljømæssig karakter, idet man frygtede, at den ville fortrænge andre 
indfødte og for fødekæden vigtige arter. Men tilsyneladende har Danmark kunnet rumme denne voldsomt 
frembrusende indvandrer uden, at den har medført et miljømæssigt ”breakdown”. Andre steder i Europa har den 
amerikanske knivmusling bredt sig med en utrolig fart og næsten udkonkurreret de europæiske knivmuslinger. Her 
kan man virkelig tale om ”fauna forurening”.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billedermuslinger/knivmusling.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billedermuslinger/knivmuslinger.jpg
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 Blåmusling 
Blåmusling 
er vores mest almindelige havmusling. Den kan leve både i saltvand og brakvand. Blåmuslinger er meget hårdføre 
dyr. 
Blåmusling kan danne store banker ved at fæste sig til underlaget (sten) og hinanden ved at udskille byssus (fra en 
kirtel i foden), som er et klæbrigt sekret, der hærder til stærke tråde, de såkaldte byssustråde. Føler blåmuslingen at 
den sidder et forkert sted, kan den opløse byssustrådene og med foden flytte til et andet sted, hvor blåmuslingen så 
igen sikrer sig med byssustråde som laves med foden.  
Blåmuslinger fiskes ved hjælp af ”bundskrabere”. Det er én af de få muslinger, som danskere spiser. De senere år er 
der også opstået en del ”muslingebrug”, hvor man dyrker blåmuslinger på snore. 

I blåmuslinger kan man være heldig at finde blåsorte 
perler og ofte vil indersiden af en blåmuslingeskal være 
besat med nogle halve perler. Spiller en stor økologisk 
rolle som vandrenser, da den filtrerer havvand (lever af 
mikroskopiske organismer) for plankton. Har ikke noget 
ånderør. Kaldes af nogle også for pælemusling. Op til 10 
cm, men langt de fleste er mindre. De unge blåmuslinger 
er brune, de ældre er blå. Skallen er oval, og den spidser 
noget til i den ene ende. Kan blive op til 14-16 år gamle. 
Den kan kun forveksles med hestemuslingen (se 
nedenfor). 
Mange forskellige fugle, fisk og søstjerner spiser 
blåmuslinger.  

 

Hestemusling 

Hestemusling 
er vores allerstørste musling, der bliver op til 20 cm lang. 
Den minder meget om en stor blåmusling, men er mere 
violet i farven og generelt grovere i trækkene. Desuden 
er spidsen af skallen anderledes. Umbo sidder ikke helt 
ude på spidsen.  
Mange gange er dens skaller overgroet af rurer, polypdyr 
og kalkrørsorme.  
Hestemusling kaldes i nogen bøger også for Stor 
blåmusling. Navnet hestemusling har muslingen fået på 
grund af størrelsen.  

 

http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billedermuslinger/blaamusling.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billedermuslinger/hestemusling.jpg
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 Østers 
Østers 
er en stor og meget kraftig musling og har to forskellige skaller: en flad øvre skal (højre) og en hvælvet nedre skal 
(venstre). Skallerne med koncentrisk struktur kan blive op til 15 cm brede. Østers har kun én lukkemuskel, mod 
normalt to for muslinger. Østers har ingen fod og ingen ånderør. Østers kan ikke forveksles med andre muslinger. 
Kaldes for Europæisk østers i modsætning til Stillehavsøsters, der er indført til Europa. Østersen er kendt fra 
stenalderens køkkenmøddinger. 
Østers er hermafroditter (tvekønnede, altså både han og hun), men for at udvikle sig til hunner er de afhængige af 
en vis varme. Med de senere års tiltagende gennemsnitstemperatur har østersen atter fået mulighed for at yngle i de 
indre danske farvande. I Limfjorden opdrættes der østers på banker. Efter 3-4 år har de spisestørrelse og høstes. 
De østers, vi finder ved Vesterhavet, er næsten alle fossile og stammer fra store bestande, der fandtes i stenalderen, 
men det kan være svært (umuligt) at afgøre, om skallerne er 60 til 70 år gamle eller 6000 til 7000 år gamle. Er det 
en ”souvenir” fra stenalderen, man har samlet op? Det er da lidt spændende. De gamle skaller er som regel grå eller 
gråblå.  
Østers er en stor delikatesse.  

 

Kammusling 

Kammusling 
er der flere forskellige arter af. Kammuslinger er ret flade 
muslinger med næsten runde skaller Markante skalører 
(trekantede udvækster) ved bukkel (hvor skallerne 
hænger sammen). Det er der ikke andre muslinger, der 
har. De kan svømme væk fra en fjende ved at bevæge 
skaldelene som klaprende gebisser.  
Kammuslinger har en lille fod og intet ånderør. De ligger 
oven på bunden, nogle arter fasthæftet med byssustråde. 
Almindelig kammusling (kaldes også for jomfruøsters) er 
er en af de største kammuslinger.  

 

Molboøsters 
Molboøsters 
er vores næststørste musling. Næsten cirkelrund og op til 12 cm i diameter. Den har en meget kraftig skal, som kun 
havkattens kraftige kæber og gebis kan knuse.  
Ligger delvis nedgravet i havbunden.  

 

 

http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billedermuslinger/kammuslinger.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billedermuslinger/molbooesters2.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billedermuslinger/molbooesters.jpg
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 Hjertemusling 
Hjertemusling 
findes der flere forskellige arter af. Hjertemusling har fået navn efter faconen, som er udpræget hjerteformet, når 
man ser de to skaldele fra siden af.  
Hjertemuslinger har ens skaller. De bliver op til 5 cm i diameter og har tydelige ribber og tværlister. 
Muslingen ligger nedgravet lige under sandbundens overflade. Lever på lavt vand. Almindelig hjertemusling lever af 
mikroskopiske planter. Den bliver 2-3 år gammel.  
Strandskaden spiser mange hjertemuslinger. Mange andre vadefugle spiser også hjertemuslinger.  
  

 

 
Pigget hjertemusling 

  

Almindelig venusmusling 
Almindelig venusmusling 
er en smukt formet musling med kraftige skaller, der ofte har zigzagformede striber, som stråler ud fra spidsen af 
skallen. Trekantet omrids. Op til 3 cm.  
Venusmuslinger har ens skaller med tydelige hængseltænder.  

  

 

http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billedermuslinger/hjertemuslinger.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billedermuslinger/piggethjertemusling.jpg
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Tæppemusling 
Tæppemusling 
er også en venusmuslingeart med et tilsvarende mønster som denne, men oval i facon og med tre karakteristiske 
hængseltænder ved bukkelen.  

 Dosinia 
Dosinia 
har næsten runde skaller med koncentriske furer og forhøjninger.  

 Tyndskallet trugmusling 

Tyndskallet trugmusling 
er meget tyndskallet ofte i smukke mønstre og farver. 
Den skylles jævnligt op på kysten i store mængder. 
Der findes flere arter af trugmuslinger. Trugmuslinger har 
veludviklede hængseltænder og en trekantet fordybning 
under bukkelen til det indre bånd.  

 

 Oddermusling 
Oddermusling 
ligner meget almindelig sandmusling. Op til 12 cm 
aflange, ovale, ret tykke skaller. Oddermuslingen har 
imidlertid en trekantet fordybning ved hængslet, og den 
mangler sandmuslingens karakteristiske båndplade.  

  

 

 

  

http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billedermuslinger/trugmuslinger.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billedermuslinger/oddermusling.jpg
http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billedermuslinger/oddermuslinger.jpg
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Kilemusling 
Kilemusling 
er en lille op til 3 cm aflang trekantet musling med kraftig skal. Skalranden er fint takket.  

  

Østersømusling, Tallerkenmusling og Pebermusling  
Østersømusling, Tallerkenmusling og Pebermusling  
Disse tre små muslingerarter er et vigtigt fødegrundlag for blandt andet rødspætter.  

  

Amerikansk boremusling 
Amerikansk boremusling 
borer huller i stift ler, kalk og tørv. Den lever af at filtrere plankton fra havvandet, og muslingen bruger den borede 
hule, som den ikke kan forlade til beskyttelse. 
Op til 6 cm aflang musling med tynde skaller og tydelige tænder i hver skal.  

  

Almindelig boremusling 
Almindelig boremusling 
ligner meget amerikansk boremusling og har en tilsvarende levevis. 
Op til 6 cm aflang skal med but forende.  

  

Stor boremusling 
Stor boremusling 
er den største af vore boremuslinger. Op til 10 cm lang og plump skal. Det er sjældent at finde en hel skal, normalt 
er det kun den forreste del med den karakteristiske ombøjede kant, man finder i opskyllet. Den har en tilsvarende 
levevis som de to mindre arter af boremusling.  

  

Almindelig pæleorm 
Almindelig pæleorm 
er trods navnet en musling, en ormelignende musling der kan blive op til 30 cm lang, men skallerne er meget små 
kun ca. 1cm. Det er skallerne, der er forsynet med raspeflader, der fungerer som borehoved. Pæleorm kan gøre stor 
skade på havnemoler, træskibe og bundgarnspæle, hvis disse ikke er beskyttet mod angreb. I opskyllet kan man af 
og til finde drivtømmer med borehuller. Gangene kan blive op til 60 cm lange og 1 cm i diameter. Gangene er 
beklædt med kalk. 



Naturcenter Fosdalen  Undervisningsmaterialet LILLE NORGE  www.naturcenterfosdalen.dk  
 
 

NATURVEJLEDER SVEND MØLLER NIELSEN 41 91 35 50, SMN@JAMMERBUGT.DK  SIDE 10  

 
 

  

 

Havsnegle ... 
  

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

Blandt vore havmuslinger og havsnegle finder vi de ”indfødte” og de ”indførte”. Det drejer sig 
bl.a. om ”De amerikanske indvandrere” som Almindelig sandmusling, Amerikansk boremusling, 
Amerikansk knivmusling og Tøffelsneglen.  

  

Tøffelsnegl 
Tøffelsnegl 
har en facon, der minder om en tøffel. Huset ligner mere en muslingeskal end et sneglehus. Skallen op til 4-5 cm 
lang. Undersiden er dækket med en tynd, hvid skillevæg, der dækker halvdelen af åbningen. Finder du tøffelsnegle, 
der sidder oven på hinanden som en tallerkenstabel er de nederste hunner og de øverste hanner. Hermafrodit. Han 
som ung og hun som ældre. 
Tøffelsneglen kom i slutningen af 1800-tallet ligeledes med østersyngel fra Nordamerika til England. Denne art 
brugte længere tid end ovennævnte muslingeart til det sidste stykke vej til Danmark. Til den sidste etape måtte 
tøffelsneglen have hjælp af mennesket, idet den kom til Limfjorden med importeret hollandsk østersyngel i 1934. 
Siden har den bredt sig indenfor rigets grænser og er nu udbredt i Limfjorden, Kattegat og langs Vestkysten og sine 
steder i den vestlige Limfjord, er den endog meget almindelig.  

  

Albueskæl  
Albueskæl  
findes på moler og sten, hvor de suger sig fast med deres meget muskuløse fod. Albueskæl hedder på latin Patella, 
som betyder knæskal. Sjælden, men kan findes i opskyllet ved den nordvestjyske kyst. Den grå eller brunlige 
hueformede snegl op til 5 cm lang og med tydelige riller.  

  

Boresnegl 
Boresnegl 
lever mest af muslinger. Navnet boresnegl passer fint, da sneglen borer et tragtformet hul i muslingens skal med 
raspetungen. Derefter stikker boresneglen snablen gennem hullet for at æde muslingens kød. Byttet, snegle og 
muslinger, findes ved hjælp af lugtesansen. Boresneglene kendes på den navleformede fordybning tæt ved 
skalmundingen, samt en glat skal med lavt spir.  
Der findes flere arter af boresnegle. De lever nedgravet.  
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Pelikanfod 
Pelikanfod 
har fået sit navn, fordi dens skalvinge får den til at minde om svømmefoden fra et medlem af pelikanfamilien. De 
voksne snegle er af den grund let at kende i forhold til andre danske havsnegle. De unge snegle har dog ikke 
udviklet en ”pelikanfod”. Pelikaner tilhører de årefodede (på latin Pelicaniformes), der bl.a. er kendetegnet ved at 
have en årefod, dvs. at de har svømmehud mellem alle fire tæer modsat f.eks. ænder, der kun har svømmehud 
mellem tre tæer. Ligger nedgravet i sand-mudderbunden. Sneglen bliver op til 5 cm lang.  

  

Dværgkonk 
Dværgkonk 
lever nedgravet i sandbunden, således at kun ånderørene stikker op. Med disse kan den vejre bytte på lang afstand. 
Dværgkonken er en rovsnegl, som kan gøre skade på fiskernes fangst ved at gnave i de fisk, der sidder fast i deres 
net. Op til 3 cm med tydeligt netmønster. Bred rende til ånderøret. 

  

Strandsnegl 
Strandsnegl 
hedder på latin Littorina. Sneglen har lagt navn til stenalderhavet, som også kaldes for Littorinahavet, idet man ved 
dette havs gamle kystlinje finder store mængder af denne snegleart. Sneglene er fundet i stenalderens 
køkkenmøddinger. 
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 
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.  

  

Topsnegl 
Topsnegl 
har fået navn efter sin facon, der kan minde om en snurretop. Den har et indvendigt perlemorslag. 
Den tykke skal er sjældent mere end1 til 1,5 cm højt. Lever af alger. Der findes flere arter. Stor topsnegl optil 3 cm.  
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Almindelig konk  

Almindelig konk  
er vores næststørste havsnegl. Den kaldes også for 
konksnegl eller konkylie. Sneglehuset kan blive op til 14 
cm, men de fleste bliver 9-10 cm. Meget nem at kende 
og kan kun forveksles med rødkonken. Rødkonken har 
glat sneglehus uden ribber. Konksneglen har en gullig 
eller rødlig farve og har en tydelig ribbestruktur. Gamle 
sneglehuse har ofte en grålig farve. Den kan findes på 
alle bundtyper. Den lever som rovdyr og ådselæder og 
kan derved gøre skade på de fisk, der sidder fanget i 
fiskernes net. Ofte finder man dens gullighvide, 
badesvamp lignende ægklumper skyllet op 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 iagttage den 
mærkelige konstruktion. Derhjemme kan du slibe den 
ene side af sneglehuset væk, så ser du et flot mønster.  

 

  

Rødkonk 
Rødkonk 
er vores allerstørste havsnegl. Konkylien kan blive op til 20 cm højt.  

  

Vindeltrappesnegl 
Vindeltrappesnegl 
minder meget om tårnsnegl, men den har ribber, der går på tværs af vindingerne.  

  

Tårnsnegl 
Tårnsnegl 
er én blandt få snegle, der på muslingevis lever af at filtrere plankton fra havvandet. I tårnsneglens tomme skaller 
bor der ofte en eremitkrebs. Et sådant beboet sneglehus vil ofte være overvokset med en koloni af pindsvinepolyp. 

  

  

http://www.naturcenterfosdalen.dk/lillenorge/billedermuslinger/konksnegle.jpg
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Blæksprutter 

  

Nedenfor ses billeder af 10-armet blæksprutte. Blæksprutten er fundet på Lerup Strand. 
Blæksprutten er 78 cm lang.  
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