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Blåmusslor av släktet Mytilus hör till de 
äldsta kända flercelliga djuren som fortfa-
rande existerar i världshaven. De har i stort 
sett haft sitt nuvarande utseende i hundra-
tals miljoner år enligt fossila fynd. Den ät-
liga blåmusslan, Mytilus edulis beskrevs av 
Carl von Linné i verket Mare Balthica un-
der hans Gotländska resa 1741.

Blåmusslan är skildkönad, de är alltså 
antingen hanar eller honor, och fortplantar 
sig effektivt under sommarens lek, då honor 
och hanar sprutar ut ofantliga mängder ägg 
och spermier i vattenmassan. Inom några 
timmar simmar miljoner och åter miljoner 
små mussellarver omkring i vattnet. De le-
ver sedan i flera veckor på detta sätt, vilket 
innebär att de också sprider sig effektivt i 
havet, innan de slår sig ner på klippor och 
bryggor och andra hårda strukturer från 
ytan och ner till cirka 30 meters djup.

Blåmusslor finns i alla tempererade hav, 
men saknas i tropiska och arktiska hav. Till 
Östersjön kom den efter den senaste ned-
isningen, så sent som för knappt 7000 år 
sedan, under den så kallade Littorinaperi-
oden i Östersjöns historia. Den låga salt-
halten i detta innanhav gör att blåmuss-
lorna är mycket mindre här, en fullvux-
en blåmussla mäter aldrig mer än tre cm. 
Den ätliga blåmusslan i Atlanten däre-
mot, blir mellan 10–15 cm. Vår östersjö-
blåmussla passar alltså inte riktigt i mus-
selsoppan, men ejdrar och flundror upp-
skattar den desto mer.

Blåmusslan är oerhört vanlig i Öster-
sjön, och utgör ungefär 80 procent av de 

ryggradslösa djuren i vikt räknat. Det be-
ror dels på att Östersjön är ett näringsrikt 
hav med gott om plankton och dels på att 
blåmusslorna slipper konkurrens från andra 
musslor av marint ursprung. Det finns hel-
ler inga andra viktiga rovdjur, som humrar, 
krabbor och sjöstjärnor som kontrollerar 
deras antal. Den stora mängden små blå-
musslor anses av många vara förklaringen 
till att upp till en tredjedel av världens alla 
ejdrar tillbringar mycket tid i just Öster-
sjön. Den stora produktionen av bottenle-
vande fisk vi haft i Östersjön, innan över-
fiske och föroreningar satte stopp för det, 
anses också den bero på tillgången på små 
blåmusslor.

Blåmusslor äter små växtplankton som 
de fångar genom att skapa en vattenström 
med hjälp av sina gälar – man kan säga 
att de äter när de andas. De är alltså vat-
tenfiltrerare, och oerhört duktiga sådana 
också. En liten mussla kan filtrera flera li-
ter vatten i timmen, och tillsammans be-
räknas de filtrera motsvarande hela Öst-
ersjöns vattenvolym minst en gång per år. 

Det kan jämföras med in- och utflödet mel-
lan Sverige och Danmark, där det beräk-
nas att Östersjöns vatten byts ut en gång 
på 20 år. Det säger sig självt att våra mil-
jögifter också kommer att passera genom 
blåmusslorna, och de används därför ofta 
som så kallade miljöindikatorer i kontroll 
av vattenkvaliteten.

Om man flyttar en liten östersjöblå-
mussla till västkusten, så börjar den växa 
mycket fortare och blir lika stor som en blå-
mussla från Atlanten. Den behåller däremot 
sitt typiska tunna skal, vilket troligtvis inne-
bär att det finns stora genetiska skillnader 
mellan de atlantiska blåmusslorna och de 
i Östersjön. Det spekuleras nu i att Öster-
sjöns blåmussla är en blandning av Myti-
lus edulis och Mytilus trossulus, eller rent av 
en alldeles egen art av blåmussla som inte 
finns någon annanstans.
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