
19. årgang nr. 1, februar 2012 • 27

Vore marine områder har i tidens løb mod
taget en del invasive arter. Det drejer sig om 
både planter og dyr i de åbne vandmasser 
og ved bunden. Der har været en stærkt 
stigende tendens i antallet af invasioner de 
seneste årtier som følge af den øgede skibs
trafik på verdenshavene. De nye arter er 
pri mært blevet indført via skibes ballastvand 
eller som begroninger på skibsskrog. I andre 
tilfælde er arter blevet indført i forbindelse 
med akvakultur. Hvad skal der så til før en 
art kan kaldes invasiv? Der findes en del de
fi nitioner på invasive arter, men de er alle 
næsten enslydende hen i retning af: ”Invasive 
arter er ikkehjemmehørende arter, som 
forskyder den økologiske balance i et givet 
plante eller dyresamfund, og som truer den 
hjemmehørende biodiversitet”. Problemet er 
bare, at ordet invasiv i sit udgangspunkt er 
aggressivt ladet og indikerer at indvandringen 
er skadelig for nogen. Det er rigtigt i mange 
tilfælde, men i andre er der tale om en mere 
gradvis og i nogle tilfælde naturlig udveksling 
af arter, som endda kan vise sig at være gavn
lig for modtagerøkosystemet. Det er dog 
karakteristisk for marine invasive arter, at det 
ikke er muligt at udrydde dem af kunstig vej 
når de først er komme ind i et havområde. 

Det er også karakteristisk, at man normalt 
ikke ved meget om arternes effekt på marine 
modtagerøkosystemer  selv lang tid efter 
introduktionen.

I alt regner man med at der er mindst 10 
arter af invasive makroalger og mindst 20 

arter af invasive makrofauna i danske farvande 
/1/. Vi er således blevet bekendt med en ræk
 ke nye arter som parykalger (Gracilaria ver
miculophylla), sargassotang (Sargassum mu
ticum), dræbergople (Mnemiopsis leidyi) 
stillehavsøsters (Crassostrea gigas) og ameri
kansk knivmusling (Ensis americanus) for at 
nævne nogle af de mest kendte. Sågar den al
mindeligt kendte sandmusling (Mya arena
ria) er indslæbt, sandsynligvis allerede for 
1000 år siden, hvor vikingerne bragte den 
med fra Vinland. 

En af de nyeste indvandrere til danske far
vande er svovlormen (Marenzelleria viridis). 
Selv om den nu har været her i 1020 år, er 
dens udbredelse og spredning foregået ret 
ubemærket, og i dag er en af de dominerende 
børsteorme, som lever nedgravet i havbun
den langs vore kyster. Vores viden om dennes 
orms biologi og økologi var ind til for nyligt 
meget begrænset og mest koncentreret om 

Hvad ved vi om den invasive svovlorm, 
Marenzelleria viridis?

Erik kristEnsEn, Gary t. Banta,  
Cintia O. Quintana,  

MatthiEu DElEfOssE &  
MOGEns r. flinDt

Nyhedsmedierne fattede for nyligt interesse for vores forskning i den 

invasive svovlorm. Vores udlægning af den biologiske og økologiske 

viden om disse orme blev imidlertid noget forvrænget, så det endte 

med historier om stinkende orme, som udrydder ålegræsset. Det var 

slet ikke meningen, da vi blot ønskede at formidle viden om en ny og 

interessant ormeart i vore kystområder. I denne artikel vil vi derfor 

fortælle, hvad vi på nuværende tidspunkt faktisk ved om svovlormens 

biologi og økologi.

Figur 1. Et ca. 20 cm voksent individ af svovlormen (Marenzelleria viridis). Bemærk de røde 
gæller på den forreste del af kroppen (rød pil til venstre). Gællerne (rød pil) og fødepalperne 
(sort pil) er tydelige på forstørrelsen nederst til højre (foto: E. Kristensen & M. Delefosse).
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blerer denne koldtvandsart sig i sedimentet 
før andre bundlevende dyr. Den så at sige 
”tyvstarter”, mens de andre arter er stressede 
af kulden og endnu ikke gydeklare og derved 
får den en konkurrencemæssig fordel.

Efter etableringen i Forth Estuariet bredte 
ormen sig hurtigt mod syd langs Englands 
østkyst og til den anden side af Kanalen hvor 
den blev registreret i Holland for første gang i 
1983 (Figur 2). Den nåede til Elben Estuariet i 
Tyske Bugt omkring 1985 og første danske 
registrering var i Ringkøbing Fjord i 1990. 
Svovlormen havde åbenbart svært ved at be
væge sig rundt om Jylland eller gennem Lim
fjorden og den blev først fundet i de indre 
danske farvande efter år 2000. Siden da har 
den bredt sig til alle danske fjorde og andre 
kystnære områder (Figur 3). I mange områ
der dominerer den i dag bundfaunaen. Det 
første fund i Odense Fjord var således i 2002, 
og vores kortlægning viser, at den nu fore
kommer næsten overalt langs kysterne i dette 
fjordområde (Figur 4). Den mangler kun på 
dybt vand med mudderbund og i områder 
med lav salinitet. Svovlormens videre udbre
delse mod øst i Østersøen er begrænset til 
den tyske ø Rügen, da den ikke tåler lave sali
niteter. Her erstattes den af fætteren Maren
zelleria neglecta, som kan tåle lave saliniteter 
– men det er en helt anden historie.

artens systematik og udbredelse. Forsker
grupper fra SDU og RUC fik for nogle år siden 
en bevilling af Det Frie Forskningsråd til en 
mere dybtgående undersøgelser af svovlor
mens biologi og økologi. Dette arbejde har 
resulteret i en række spændende opdagelser 
omkring denne orms adfærd i sine gange og 
de økologiske konsekvenser af dens samspil 
med andre bundlevende organismer.

For nyligt mente vi det var på tide at løfte 
noget af sløret for offentligheden. Vi fik hjælp 
af Experimentarium i København til at lave 
noget filmmateriale, en artikel i ”videnskab.
dk” /2/ og et interview til Radio 24syv. Ret 
hurtigt opfangede nyhedsbureauet Ritzau hi
storien, som formidlede den videre til hele 
dagspressen. ”Så kørte toget” ude af vores 
kontrol, og vi havde ikke mulighed for at 
ryd de forvrængninger af vejen når historien 
gik fra person til person i pressekorpset. Til 
sidst kom det til at dreje sig om store mæng
der af stinkende grønne orme langs vore kys
ter, som kan ses fra satellit via Google Earth. 
Ormene blev også fejlagtigt gjort ansvarlige 
for udryddelse af ålegræs i danske fjorde. 
Disse misforståelser og fejlagtige nyheder vil 
vi imidlertid i denne artikel søge at rydde af 
vejen med en nøgtern beskrivelse af svovlor
mens biologi og økologi, samt en vurdering af 
de mulige miljømæssige konsekvenser af 
denne orms invasion af de danske kyster.

Svovlormens udseende og systematik
Svovlormen, Marenzelleria viridis, er en op 
til 20 cm lang og 23 mm bred orm. Kropsfar
ven er dybgrøn og børstefødderne på den for
reste 1/3 af kroppen er bøjet hen over ryggen 
som røde gæller (Figur 1). Den lever i op til 
50 cm dybe gange i sandet sediment ved kys
ter med forholdsvist stillestående vand.

Systematisk tilhører den familien Spionidae 
under klassen polychaeta (børsteorme). Den 
er en del af et artskompleks under slægten 
Marenzelleria bestående af en række ens ud
seende arter. Disse kan næsten ikke artsbe
stemmes ud fra morfologiske karakterer, og 
sikker identifikation bør foregå ved DNA ana
lyser. Af samme årsag har slægten og arternes 
systematik gennem de seneste årtier været ret 
kaotisk. Oprindeligt troede man kun der var 
en art, og den blev i 1913 navngivet Maren
zelleria wireni. I 1984 identificerede man to 
nye arter, som blev navngivet Marenzelleria 
viridis og Marenzelleria jonesi, og i 1998 
blev en art med navnet Scolecolepides arctius 
omdøbt til Marenzelleria arctia. Hermed 
slutter forvirringen slet ikke. Efter nogle års 
intensive DNA studier mellem 2000 og 2005 
blev det endeligt besluttet at der er fem arter 
/3/: M. wireni og M. arctia, som er udbredt i 

Arktis; M. viridis, M. neglecta og M. bastropi, 
som alle oprindeligt kun fandtes langs den 
nordamerikanske østkyst. I dag forekommer 
tre af arterne som invasive i Europa. M. viridis 
findes langs kysterne i Nordsøområdet og 
den vestlige Østersø, M. neglecta i den syd
lige og østlige Østersø og M. arctia i den 
nord  lige Østersø. Vore undersøgelser har vist, 
at kun svovlormen, som M. viridis er døbt på 
dansk, findes langs de danske kyster (dog 
ikke undersøgt på Bornholm). Derfor vil vort 
fokus her være på især denne art. 

Hvordan er den kommet og hvornår?
Som nævnt stammer svovlormen fra Nor
damerika og blev observeret første gang i 
Skotland (Forth Estuariet) i 1978. Den er 
sandsynligvis blevet ført over Atlanterhavet 
som larver i et containerskibs ballastvand. 
Efter havneanløb, formentlig i Edinburgh, 
er vandet ledt ud igen mens larverne endnu 
var pelagiske og levedygtige. Disse må have 
fundet meget gunstige vilkår i Forth Estua
riet og hurtigt været i stand til at opbygge 
en reproducerbar population. Svovlormens 
succes under transporten over Atlanterhavet 
og i Forth Estuariet kan være forbundet med 
dens gydning om vinteren. For det første 
kan larverne opretholde et flere uger langt 
pelagisk liv på denne kolde årstid og dermed 
let overleve en lang sejltur. For det andet eta

Figur 2. Den tidslige udbredelsesrute for svovlormen i Nordsøen og den vestlige Østersø. 

Svovlorme



19. årgang nr. 1, februar 2012 • 29

Svovlorme

Svovlormens biologi og økologi
Svovlormens fødebiologi er ikke fuldt ud klar
lagt. Der findes nogle få amerikanske under
søgelser, men det er usikkert hvilken art disse 
reelt drejer sig om. Der hersker ingen tvivl 
om, at denne art på lige fod med andre spio
nider anvender sine to palper til at opsamle 
føden (Figur 1). Ifølge litteraturen ernærer 
den sig ved at opsamle detritus med associ
erede mikroalger og bakterier fra sedimentets 
overflade eller fra suspension i det overlig
gende vand. Dette stemmer imidlertid ikke 
fuldt ud overens med denne arts forholdsvis 
korte palper og det faktum, at der langs den 
ene side af palperne findes en række stive 
cirrer og ikke kun fimrende cilier, som hos 
de andre spionider. Meget tyder på, at den 
anvender palperne til at skrabe føde fra et fast 
underlag. Det kunne være langs indersiden af 
den ekstraordinært lange og dybe gang, som 
denne orm graver i sedimentet. Hvem ved, 
måske er den i stand til at ”dyrke” de rette 
mikroorganismer inde i gangen, f.eks. sulfidil
tende bakterier som Beggiatoa sp. Dette er 
dog en endnu ikke eftervist hypotese.

Vores forskning har imidlertid afdækket an
dre ukendte sider af svovlormens adfærd og 
levevis i dybe blinde gange i sedimentet. Det 
viser sig, at ormen sidder det meste af tiden 
med hovedet opad nær udmundingen og 
ventilerer sin gang med overliggende vand 
ved hjælp af cilier på gællerne. Vandet kanalis
eres således gennem den tunnel gællerne 
danner mellem gangvæggen og sin egen ryg. 
Da gangen ender blindt, skaffer ormen sig af 
med vandet ved med korte mellemrum at 
pumpe det ud af gangen med bølgende 
kropsbevægelser. Det er imidlertid ikke alt 
vandet, som returnerer på denne måde. Knap 
10% presses i stedet ud i sedimentet på grund 
af ormens pumpetryk og perkolerer opad 
mod overfladen /6/. På denne måde vil en 
population på 300 svovlorme pr. m2 pumpe 
ca. 70 liter vand ned i de gennemsnitligt 30 
cm dybe gange om dagen og omkring 5 liter 
af dette vil sive gennem sedimentet (Figur 5). 
Det betyder, at alt sedimentets porevand vil 
bevæge sig opad med en hastighed på 1.5 cm 
om dagen og blive fuldstændigt udskiftet på 
20 dage. Til sammenligning pumper en til
svarende population af almindelig frynseorm 
(Nereis (Hediste) diversicolor) 6001400 liter 
vand ned i sine Uformede gange om dagen. 
Mens frynseormen på grund af sin effektive 
pumpe ilter store dele af sedimentet, vil den 
begrænsede mængde vand svovlormen pum
per kun påvirke iltindholdet få cm nede på  
grund af ormens og sedimentets store for
brug. Til gengæld udskifter svovlormen sedi
mentets porevand mere effektivt end frynse

ormen (Figur 6).
Som en konsekvens af blandt andet den 

manglende iltning af sedimentet stimulerer 
svovlormen den bakterielle sulfatreduktion i 
sedimentet. Sulfatreducerende bakterier ned
bryder organisk stof i iltfrit sediment ved at 
ånde med sulfat, som findes i rigelige mæng
der i havvand. Derved dannes sulfid og svovl
brinte dybt i sedimenterne. Vores forskning 
har vist, at sulfatreduktionen, og hermed 
svovlbrintedannelsen, mindst fordobles i om
råder med svovlorme i forhold til områder 
med frynseorme eller helt uden orme (/7/; 
Figur 6). Heraf navnet ”svovlorm”. Nu er det 
sikkert ikke kun ormens evne til at holde sed
imentet iltfattigt, som hjælper de sulfatre du
cerende bakterier. Vi formoder, at svovlor
mens ventilation kontinuerligt fører sulfat og 
organisk stof dybt ned i sedimentet og der
med forsyner bakterierne med de nødvendige 
substrater. En del af det tilførte organiske stof 
afsondres sandsynligvis fra kropsvæggen af 
ormen selv. Under alle omstændigheder 

lugter det meget mere af svovlbrinte, når der 
graves i sedimenter med svovlorme end i om
råder uden denne orm.

Normalt vil sulfid dannet i sedimenter ikke 
forekomme som svovlbrinte, men i stedet 
blive udfældet med jern under dannelse af 
jernsulfider. Nu lever svovlormen imidlertid i 
sandet sediment med et lavt jernindhold. 
Derved forbliver meget af det dannede sulfid 
i opløsning og kan bevæge sig opad i sedi
men tet ved diffusion. Det er dog en meget 
langsom transportform i forhold til den 
opadgående sivning af porevand forårsaget af 
svovlormenes ventilation. Når den opadsiv
ende sulfidfront når de iltede forhold ved 
sedimentets overflade, giver det under roligt 
vejrforhold optimale livsbetingelser for hvide 
svovlbakterier (f.eks. Beggiatoa). Disse udnyt
ter energien bundet i den frigjorte svovlbrinte 
ved at ilte dette og kan danne hvide måtter 
(”liglagen”) på sedimentets overflade (Figur 
7) – akkurat som vi hører om i sensommeren 
ved iltsvindshændelser på dybt vand. ”Ligla

Figur 3. Rapporterede fund af svovlorme i Danmark viser tydeligt den store udbredelse (fra 
/4,5/).
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gen” har dog ikke tidligere været almindeligt 
forekommende på lavt vand med sandbund. 
Det har svovlormen imidlertid lavet om på. 
Det er nu ikke kun hvide svovlbakterier, som 
lever godt af sulfidfronten ved sedimentets 
overflade. Vi ser hyppigt at sedimentets over
flade i områder med svovlorme bliver rødlig 
eller purpurfarvet. Det skyldes purpursvovl
bakterier, som udnytter svovlbrinten i deres 
fotosyntese. Denne rødlige farve kan faktisk 
observeres på satellitbilleder i Google Earth. 
Det er dog ikke muligt at kortlægge svovlor
mens udbredelse på denne måde, som an
tydet af Olsen og Foghsgaard /2/, da det er 
vigtigt på forhånd at vide, hvor man skal 
kig ge. Desuden er der andre rødfarvede om
råder langs vore kyster, som intet har med 
svovlorme at gøre.

Er der miljømæssige konsekvenser?
Det er vanskeligt at vurdere om en invasiv art 
har betydning for modtagerøkosystemers 
funktion, og om det har miljømæssige kon
sekvenser. Som tidligere nævnt er det også 
vanskeligt at bedømme om en mulig ændring 
kan karakteriseres som positiv eller negativ. 
Det afhænger helt af beskuerens holdning 
og synsvinkel. Desuden er der komplicerede 
sammenspil og feedback mekanismer mellem 
hjemmehørende arter, som påvirker deres 
økologiske rolle og maskerer effekter af inva
sive arter. Vi har fundet, at svovlormens inva
sion af Odense Fjord rent tidsmæssigt falder 
præcist sammen med et såkaldt ”regimeskift” 
blandt bundfaunaen i fjorden. Det har vist 
sig, at artssammensætningen og hyppigheden 
af de oprindelige arter ændrede sig markant 

fra 2002 til 2004. Det var netop i den periode 
svovlormen spredte sig dramatisk. Således 
faldt tætheden af almindelige frynseorme 
med op til 80% i områder med svovlorme, 
mens der ikke blev observeret noget fald, 
hvor svovlormen ikke forekom (Figur 8). I 

modsætning hertil skete der samtidigt en 
dramatisk forøgelse i udbredelsen af sand
orme (Arenicola marina) i Odense Fjord /5/. 
Om disse ændringer i frynseorme og sand
ormes udbredelse skete uafhængigt af svovl
ormens ankomst er endnu uvist, men det er 

Figur 4. Populationstætheden af svovlorme i Odense Fjord på baggrund af kortlægning 
foretaget i 2008 og 2010 (fra /5/).

Svovlorme

Figur 6. Den vertikale fordeling af ammonium, NH4
+, i sedimentets porevand (til venstre) og sedimentets bakterielle sulfatreduktion (til højre) 

i situationer uden fauna (kontrol), med 600 frynseorme pr. m2 eller 600 svovlorme pr. m2. Det skal bemærkes at sulfatreduktionen i kontrol-
sedimentet under 10 cm dybde var hæmmet af sulfatbegrænsning (fra /7/).
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Figur 5. Perkolering af vand farvet med Rhodamin i sediment beboet 
af en svovlorm. Billederne blev taget 2 og 47 timer efter tilsætning af 
farve til vandfasen. Bemærk den iltede kile af sediment i de øverste 
ca. 3 cm og den kun 2-3 mm brede ormegang dybere nede i sedimen-
tet (foto: T. Hansen).  

Svovlorme

dog et tankevækkende sammenfald. Det kan 
dog også være, at sandormene har øget deres 
udbredelse af andre årsager og derved har på
virket frynseormene negativt. Dette fænomen 
er faktisk ret kendt i litteraturen. Vores 
vi den om betydningen af det observerede 
regimeskift hos bundfauna for økosystemets 
funktionalitet er imidlertid begrænset og må 
afvente yderligere forskning.

At der skal manes til forsigtighed med ud
talelser om tidsmæssige sammenfald i arters 
udbredelse har vist sig tydeligt i debatten om 
svovlorme og ålegræs. Og her kommer ny
hedsmediernes rolle og begrænsede faglige 
indsigt ind i billedet. Vi har, nok lidt ufor
sigtigt, antydet et tidsmæssigt sammenfald 
mellem en dramatisk tilbagegang i ålegræs
sets udbredelse i Odense Fjord mellem 1995 
og 2005 og ankomsten af svovlormen. Det er 
så i pressen blevet udlagt som om svovlormen 
kvæler ålegræsset. Intet tyder dog på, at det 
er tilfældet, og det var slet ikke vores hensigt. 
Der findes faktisk næsten ingen orme eller 
andre nedgravede dyr i veludviklede ålegræs
bede. Ålegræssets tilbagegang må derfor skyl
des andre faktorer. Det kunne være tilbage
vendende iltsvindshændelser forårsaget af 

den store næringsstofbelastning. Når ålegræs
set forsvinder fra et område, så invaderer 
ormene hurtigt. Det drejer sig især om sand
orme og svovlorme. De kan så have stor be
tydning for ålegræssets manglende tilbage
komst. Når ålegræsfrø skal spire i 
til  stræk ke lige mængder til at danne nye sam
menhængende bede skal miljøforholdene jo 
være optimale. Vore undersøgelser viser, at 
frøene har vanskeligt ved at spire i sedimen
ter med tætte bestande af sandorme, da disse 
begraver frøene så dybt nede, at de ikke un
der spiringen kan nå overfladen og få lys /8/. 
Der er således her en bevist sammenhæng 
mellem sandorme og ålegræsfrø, men om 
svovlormens sulfiddannelse har en negativ 
indflydelse på spirende ålegræs er endnu 
uvist.   

Vi kan med sikkerhed sige, at svovlormen 
er kommet til de Danske kyster for at blive. 
Der hersker stadigvæk stor usikkerhed om 
denne nye orms indflydelse på vore kystnære 
økosystemers miljøforhold. Vi skal dog være 
meget forsigtige med ikke at overfortolke 
mere eller mindre tilfældige tidsmæssige sam
menhænge med ændringer i andre arters ud
bredelse. Svovlormens stimulering af mikro

biel sulfiddannelse i kystnære sedimenter er 
derimod bemærkelsesværdig og tyder på en 
effekt på vore fjordes kemiske miljø. Nye og 
målrettede undersøgelser er derfor nødven
dige for fuldt ud at belyse den økologiske og 
miljømæssige betydning af svovlormens an
komst til Danske kyster.
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Svovlorme

Figur 8. Den tidslige udvikling i popula-
tioner af frynseorme og svovlorme i den 
inderste del af Odense Fjord. Øverst en sta-
tion hvor de to arter forekommer sammen 
og nederst en station hvor svovlormen ikke 
forekommer (fra /5/). 

Gyllegrisen Øffe… 

…kan godt forstå, at miljøministeren 
giver naturforskerne en ’pep talk’ 
og beder dem være ambitiøse på de 
væsentlige og truede arters vegne. Så 
nu ved han at hun tænker på ham!


