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Anledningen till den förmodade 
spridningsökningen är okänd och det 
spekuleras i om det är klimatföränd-
ringar med ökad vattentemperatur 
som är boven i dramat, eller om arten 
har anpassat sig till Östersjöns bräck-
ta vatten. Christin Appelqvist ser en 
stor förändring sedan ungefär mitten 
av 1990-talet med nya angrepp på ett 
hundratal vrak. Intressant är att no-
tera att en artikel införd i DN den 
12/12 2004, alltså fem år innan aktu-
ellt mediedrev, slog an precis samma 
ton med samma argument. I denna 
artikel illustrerades även den förmo-
dade spridningsökningen (se figur 1), 
en karta som fortfarande gäller. 

I Östersjön blir arten upp emot 20–25 
cm lång och 1–2 cm bred. I tropiska 
vatten kan den bli dubbelt så lång. 
Det största påträffade exemplaret i 
Östersjön var 30 cm långt (Sordyl et 
al 1998) och en individ har en livs-

längd om drygt ett år. Molluskens 
kropp är rödaktig och har en lång-
sträckt maskliknande form vars fron-
talparti täcks av ett litet (upp till 12 
mm) hjälmliknande skal som fung-
erar som en träborr. När mollusken 
väl har borrat sig in i ett trästycke så 
är dess enda koppling till omvärlden 
det lilla ingångshålet genom vilket 
djurets sifoner sticker ut, vilka ser till 
att det strömmar in syresatt vatten 
till djuret. Ingångshålet kan förseglas 
av en ”kalkdörr” så att skadan i träet 
blir näst intill omöjlig att upptäcka. 
Gångarna får en hinna av kalk som 
djuret självt utsöndrar. Masken före-
drar nytt trä framför äldre och vatten-
dränkt. Ju mjukare träet är (till exem-
pel furu i stället för ek) desto större 
blir angreppet (Didžiulis 2007). 

Till skillnad från andra borrande 
musslor livnär sig Teredo navalis i 
stort sett bara på trä, från vilket det 
konsumerar sockermolekylerna i cel-



lulosan. Stora mängder trä kan brytas ned på 
kort tid. Det +nns exempel på pålningar som 
helt förstörts under loppet av en enda som-
mar. Den +ltrerar emellertid även till viss del 
plankton ur vattnet genom sitt inandnings-
rör, varvid sifonerna suger in vatten med syre 
och plankton för konsumtion. 

Väl fastsittande i trä och e0er att ha nått 
könsmognad förökar sig arten genom att 
släppa ut könsceller i vattnet. Resultaten blir 
larver som mer eller mindre slumpmässigt 
driver omkring i den fria vattenmassan i jakt 
på nytt trä att fästa sig i och där växa till den 
mollusk som vi är vana att diskutera. 

De första kända problemen med av arten 
förstörda marina installationer i Europa upp-
stod år 1731 i Holland och möjligtvis har arten 
kommit dit med återvändande ostindiefarare 
under tidigt 1700-tal (Wol1 2005:5). 

Arten har ansetts vara marin med krav på 
relativt hög salthalt och därför har Öster-
sjön hittills betraktats som skyddad. Det 
finns emellertid skriftliga belägg för före-
komst av Teredo navalis i området kring 
Warnemünde vid den tyska östersjökusten 
redan 1875. Längs den kusten, i de allra väst-
ligaste delarna, har det också under främst 

1930- och 1950-talen periodvis förekommit 
reproduktion under 2–3 år i taget, men det 
har aldrig uppstått några livskraftiga popu-
lationer. Mycket tyder på att arten länge har 
fört en tynande tillvaro i detta område och 
när rätt miljöbetingelser har uppstått så har 
en kort massreproduktion inletts (NOBA-
NIS, Didžiulis 2007). Längre västerut är det 
känt att mollusken förekom ymnigt inom 
hela Skagerrack och Kattegatt på 1920-talet 
(Olsen 2003). Det finns sporadiska uppgif-
ter om angrepp så långt österut som Polens 
kuster (Didžiulis 2007), vilket tolkas som 
mindre populationer spridda med hjälp av 
vattenströmmar eller via drivved. 

I +gur 2 visas en sammanställning av obser-
vationer av Teredo navalis från 1868 fram till 
idag från olika källor. I +guren visas även 
medeltemperaturen för växtsäsongen och 
det framgår att Skagerrack och Kattegatt har 
ha0 populationer med skeppsmask sedan åt-
minstone 1920-talet (där skra1erad yta anger 
förekomst på hundratals platser) medan kus-
ten i norra Tyskland har ha0 spridda och 
tillfälliga populationer i omgångar sedan 
1800-talet. 

Laboratorieförsök med reproduktion av 
skeppsmask gör gällande att arten är ganska 

kräsen när det gäller livsmiljön. Tempera-
turen verkar behöva vara över 11 °C under 
växt- och reproduktionssäsongen och vatt-
nets salinitet (salthalt) tycks behöva vara 
drygt 8 psu (practical salinity units, grovt 
räknat ekvivalent med promille). Normalt 
kräver arten syre för att överleva men det 
finns exempel på individer som har överlevt 
i upp till sex veckor inbäddade i trä utan 
tillgång till externt syre. Larver friflytande i 
planktonstadiet och vuxna individer inbäd-
dade i till exempel drivved skulle alltså teo-
retiskt kunna ta sig in i Östersjön och där 
hitta nytt trä att förstöra. Om miljöbeting-
elserna där är de rätta så kan ett utbrott av 
förekomst ske, annars kommer individerna 
att kunna göra skada den tid de lever innan 
de dör av för låg temperatur eller salinitet 
eller brist på syre. 

Genom att studera aktuell miljösituation i 
Östersjön kan man uppskatta möjligheten 
för arten att klara sitt livsuppehälle dels 
temporärt med begränsade skador som 
följd, dels permanent varvid nya kolonier 
kan bildas. En förutsättning är då även att 
individerna kan nå dessa mer eller mindre 
lämpliga platser att slå sig ner på. Här kom-
mer vattenströmmar och dumpning av bar-
lastvatten från skepp in som möjliga sprid-
ningsmekanismer. 



En tänkbar spridning mot svenska kus-
ten förbi Bornholm är mindre trolig. Det 
är både för låg temperatur (se figur 2) och 
syrehalt (se figur 7) i Bornholmsbassängen 
och vattnet flödar in med djupgående, kalla 
bottenströmmar så det är inte så troligt att 
mollusken klarar sig upp mot Skåne/Ble-
kinge innan den dör, eftersom det tar åtskil-
liga veckor för vattnet att via strömmar nå 
lämpliga varma kustvatten. Nära kusterna 
och öster om Blekinge är vattnet dessutom 
alldeles för utsötat. 

Vattnets rörelser är komplicerade och va-
rierar stort. Med metrologisk och hydro-
logisk data kan man dock göra sprid-
ningsmodeller för larver och få en grov 
uppfattning om vilka möjligheter larver har 
att ta sig in i olika områden. Inom projektet 
BALANCE (www.balance-eu.org) utfördes 
olika larvspridningsmodeller i området 
mellan Danmark och Sverige, alltså lämp-
liga för att studera en eventuell inträngning 
av skeppsmask från de livskraftiga popula-
tionerna i Kattegatt in i Östersjön (Bendt-
sen  et  al  2007, Martin & Nilsson  2006). 
Resultaten visar (figur 4) att varma yt-
vattenströmmar kan föra individer in sö-
der om Lolland, längs den tyska kusten och 
inom loppet av en säsong avsätta dessa i de 
vatten som nu av flera pekas ut som ansatta 
av skeppsmask. Spridningen tycks kunna 
nå fram till Bornholm, vilket även utgör 
extrempositionen i öster för observationer 
som gjorts (jfr figur 2 och 3). 

Bakgrunden till spridningsmodellerna är 
dels olika väderscenarion, dels den generella 
cirkulationsmodellen som dominerar vatt-
nets rörelser i Östersjön (figur 4). Denna 
modell förklarar hur utsötat (och därmed 
lätt) varmt ytvatten flödar ut ur Östersjön 
medan tyngre, saltare och ofta kallare vatten 
flödar in via Kattegatts och västra Östersjöns 
djupområden. Larvspridningen kommer då 
att huvudsakligen gå längs den södra kusten 
(röda pilar i figur 4). Den vattenmassa som 
utgörs av kallare strömmar kommer då att 
verka hämmande på den biologiska aktivite-
ten hos till exempel skeppsmask. 

En stor bidragande orsak till inflödet av vat-
ten som kan förflytta individer av skepps-
mask är de inträngningar av saltvatten som 
periodvis sker via Kattegatt i samband med 
stormar och stora lufttrycksvariationer. Re-
sultaten från ett sådant inflöde visas i figur 5, 
där vattnets salthalt vid bottnen (vid vilken 
alltså trä kan tänkas förekomma) illustreras. 
Spridningsvägen överensstämmer med larv-
spridningsmodellen i figur 3 och förekomst 
av skeppsmask längs Tysklands kust och vid 
Bornholm. 



Förutom strömmar kan mänsklig aktivitet 
sprida förekomsten av antingen larver el-
ler fullvuxna individer. En tänkbar källa 
till spridning är tömning av barlasttankar 
utförd av yrkestrafiken på väg in mot el-
ler ut från industrihamnar. Organisationen 
HELCOM har under många år övervakat 
tillståndet i Östersjön och bland annat ut-
fört flygövervakning med syfte att upptäcka 
illegala oljeutsläpp (Kostianoy et al 2005). 
Den sammantagna bilden för tio års insam-
lade data (1998–2008) visar (figur 6) 2 287 
illegala utsläpp av olja, till vilka även utsläpp 
av vatten kan knytas eftersom barlasttankar 
även innehåller vatten. Man kan alltså för-

moda att det årligen sker hundratals tank-
tömningar som i sig inte bara utgör en fara 
för ekosystemet utan även en möjlig intro-
duktionsväg för skeppsmask. I figur 6 visas 
även saliniteten i området. Här framgår det 
att individer kan spridas till och tillfälligtvis 
överleva (men inte reproducera sig) i stora 
delar av Östersjön, där saliniteten överskri-
der cirka 8 psu. Som det framgår av figur 
2 och 7 är vattnet dock oftast för kallt och 
syrefattigt inom dessa områden vilket inne-
bär att eventuellt introducerade invidiver 
inte blir långlivade. Tumregeln som säger att 
kallt vatten är salt och varmt vatten är sött i 
Östersjön (se figur 9) gör det alltså svårt för 
både larver och vuxna individer av skepps-

mask att överleva i de flesta miljöer, trots 
att de kan introduceras via olika mänskliga 
verksamheter. 

I figur 7 framgår att skeppsmask bara har 
påträffats i områden med för mollusken 
lämplig salthalt (cirka ≥8 psu) samt där 
ingen syrebrist förekommer vid bottnarna. 
Tar man hänsyn till både salinitet, syresitua-
tion, temperatur och vattenströmmar så är 
det svårt att se att arten skall kunna forma 
livskraftiga populationer öster om redan 
ansatta områden (avgränsat av en rak linje 
mellan Bornholm och Greifsvaldbukten). I 
svenska vatten är det uppvärmda ytvattnet 
för sött och strömmar i fel riktning. I cen-
trala Östersjön, där salthalten är lämplig, är 
det alldeles för kallt (oftast 4–6 grader under 
växtsäsongen) och ofta med mycket dåliga 
syreförhållanden. 

Det finns flera sammanställningar av ak-
tuell miljöförändring i Östersjön (HEL-
COM 2007, Feinstel et al 2008). Gemensamt 
för dessa är att de inte kan påvisa några 
trender i förändringar i salinitet, vilket även 
en genomgång av mätdata från olika data-
baser (ICES, BED) visar. En tydlig trend för 
vattentemperaturen saknas för Östersjön 
som helhet under perioden 1950–2005 men 
lokalt verkar det dock som om en ökning 
om ungefär 1 °C (se figur 8) är för handen. 
De senaste femton åren finns det studier 
av satellit bilder som visar att ytvattnet har 
ökat i snitt med 0,8 °C, i vissa områden med 
drygt 1 °C (HELCOM 2007:20). 

En ökad temperatur i vissa vatten om 1 °C 
kan betyda ökad spridning och ökad över-
levnad i kantzonen mot kallare vatten men 
eftersom inga förändringar i salinitet kan 



förmärkas så ger det en marginell areell ök-
ning av lämpliga habitat. Den dåliga syre-
situationen i Östersjön verkar också hin-
drande för molluskens spridning eftersom 
den lever nära bottnen där det oftast både 
är rejält kallt, även på sommaren, och dess-
utom syrefattigt. 

Om man studerar inrapporterade iaktta-
gelser av Teredo navalis och naturmiljöns 
förutsättningar så kan man inte se några 
tecken på spridning eller förändrade för-
utsättningar för spridning av mollusken i 
svenska vatten. Förekomsten har varit ett 
känt historiskt fenomen i samma vatten som 
de nu befinner sig i åtminstone sedan 1920. 
En hotbild vore att arten introduceras via 
dumpning av ballastvatten eller drivved i 
områden med hög temperatur och salinitet 
tillräcklig för överlevnad under en hel som-
marsäsong. Då skulle den snabbt kunna an-
gripa virke och inte behöva tillbringa långa 
tider flytande i vatten där den hotas av brist 
på syre eller av infertilitet på grund av för 
kallt eller sött vatten. 

Aktuell kunskap om miljöförändringar i 
Östersjön gör dock gällande att reproduk-
tionen av arten kan tänkas främjas i områ-
den där den trots allt redan nu med svårig-
het kan överleva, och i anslutning till dessa 
områden, det vill säga längs Östersjöns syd-
kust väst om Rügen och eventuellt i form av 
smärre utbrott till exempel längs kusten vid 
Gdansk. Intensiteten av angreppen kan där 
öka och möjligtvis få en större utbredning 
då tidigare kalla vatten långsamt värms upp. 
De periodvisa förändringar i temperatur 
och inflöde av salt vatten som sker naturligt 
ger dock större fluktuationer i livsbetingel-
ser än aktuella konstaterade temperaturför-
ändringar relaterade till den globala upp-
värmningen. 
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Den i Dagens Nyheter utpekade ökade ut-
bredningen (se figur 1) stämmer helt med 
de på dessa platser rådande miljöbeting-
elserna i form av temperatur, salinitet, 
strömmar och syreförhållanden. Arten har 
här under åtminstone hundra år levt på 
sin ekologiska gräns och kunnat föröka sig 
och göra skada vid perioder av inflöde av 
saltvatten från Kattegatt. En temperaturök-
ning kan här innebära en marginell ökning 
av areell utbredning och en intensifierad 
reproduktion i redan utsatta områden. Att 
man påträffar skeppsmask här är alltså inte 
förvånande och betyder inte att miljön 
drastiskt har förändrats eller mollusken 
nödvändigtvis har anpassats till ett liv i 
kallt brackvatten. På den svenska sidan har 
angreppen på Malmö kallbadhus setts som 
ett tecken på ökad utbredning av arten. 
Detta kallbadhus attackerades redan 1920 
av skeppsmask (Olsen 2003). Att badhuset 
skulle vara attackerat igen förnekas dess-
utom av forskaren Charlotte Björdal vid 

Statens provningsanstalt, som har granskat 
badhusets pålar (Sydsvenskan 29/4 2008).

En alternativ tolkning av den förmodade 
utbredningsökningen är att mollusken har 
anpassats genetiskt till Östersjöns bräckta 
vatten (Kohlhase & Dede 2006:5). Har 
detta skett ser bilden förstås annorlunda 
ut. Men om detta finns bara spekulationer, 
inga forskningsdata. Faktum är att Kohl-
hase & Dede (ibid) pekar på att det redan 
sker och länge har skett mindre invasioner 
av skeppsmask in i Östersjön med 20 till 30 
års mellanrum. Den eventuella ökningen 
av observationer längs södra Östersjökus-
ten skulle alltså även denna gång mycket 
väl kunna härröra från en sådan tillfällig 
kolonisation. 

En avgörande fråga är om de angrepp som 
har konstaterats på hundratalet vrak längs 
Tysklands kust har skett nyligen eller om 
de skador som har upptäckts egentligen är 

historiska och det är frekvensen av under-
sökningar, inte skeppsmask, som har ökat. 

Ryktet om vrakens snara död verkar som 
synes betydligt överdrivet. Men dramatiska 
rubriker har ju den gynnsamma effekten att 
de genererar intresse och forskningsmedel.

Så långt alltså nuläget. Vad framtiden bär 
på i form av miljöförändringar i Östersjön 
tvistas det om och är förstås ett angelägt 
forsknings område för långt viktigare frågor än 
skeppsmask. 
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