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Sammanfattning 

 

Sötvattensmusslor är viktiga i ekosystem där de finns, för människan utgör de även en 

ekosystemtjänst då de filtrerar vatten. De stora sötvattensmusslorna kallas stormusslor och 

finns i både sjöar och vattendrag i Sverige. I Vänern har fyra av de inhemska arterna 

noterats. Fetchen är längden på den öppna vattenytan från en punkt på land till närmsta 

land eller ö. Beroende på en strands storlek på fetch kan bottensedimentet se annorlunda 

ut. Musslorna är bottenlevande och spenderar mycket tid nedgrävda i bottensedimenten. 

När musslorna är uppe och filtrerar på bottenytan sitter de halvt nergrävda med bakänden 

uppåt. I denna rapport presenteras stormusslornas förekomst och dess relation till stränders 

fetch. Mer kunskap om stormusslorna behövs för att kunna utveckla ett mer anpassat 

naturvårdsarbete för dem. 

Inventering av musslor har skett på 20 olika platser i sydöstra Vänernområdet. Denna studie 

visar att en trend till ett samband finns mellan förekomst av stormusslor och lokalens fetch. 

Fetchen påverkar den maximala tätheten som musslorna kan uppnå. Analys ger statistisk 

signifikans på att tätheten minskar med ökad fetch. Tidigare forskning visar på liknande 

resultat. Emellertid tycks fler variabler vara beroende faktorer för hur mycket och om 

fetchen påverkar musslorna. 
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Abstract 

 

Freshwater bivalves are important organisms in the ecosystems they live, they also function 

as an ecosystem service for the human society. Swedish freshwater bivalves are divided into 

two groups; one with freshwater clams Sphaeriidae, and freshwater mussel with polyphile 

bivalves that are larger. Freshwater mussel lives in lakes and rivers, in Lake Vänern four 

species of the Swedish freshwater mussel have been observed. Fetch is the length of the 

open water from a point on shore to the nearest land or island. The structure of the lake 

bottom sediment can vary dependent on what value of fetch a shore has. In this report the 

freshwater mussel’s relation to the shore fetch is presented. More knowledge of the 

freshwater mussel is needed to develop a more suitable conservation work for them.    

Inventory of mussel have been done on 20 different places in the southeast area of Lake 

Vänern. The results in this study shows a trend towards a relation between presence of 

freshwater mussel and shore fetch. Analysis on the highest density of mussel when the fetch 

data is divided in different classes shows a statistic significance for reduced density of mussel 

with increased fetch. Previous research shows similar results. However, more variables seem 

to be dependent factors for how and if fetch affect mussel.



 
 

Innehållsförteckning 

 
Inledning ..................................................................................................................................... 1 

Stormusslor ............................................................................................................................. 1 

Fetch ....................................................................................................................................... 2 

Syfte ........................................................................................................................................ 4 

Frågeställning ......................................................................................................................... 4 

Hypotes: .................................................................................................................................. 4 

Metod ......................................................................................................................................... 5 

Val och analys av lokaler ........................................................................................................ 5 

Inventering av lokalerna ......................................................................................................... 8 

Statistisk analys ...................................................................................................................... 9 

Resultat..................................................................................................................................... 10 

Klassindelning av fetch ......................................................................................................... 13 

Andra resultat ....................................................................................................................... 17 

Diskussion ................................................................................................................................. 17 

Bottensubstratens påverkan ................................................................................................ 18 

Strategier mot exponering ................................................................................................... 20 

Uträkning av fetch ................................................................................................................ 22 

Slutsats ................................................................................................................................. 22 





1 
 

Inledning 

Bevarandet av musslor och deras livsmiljöer är en del av miljömålet Levande sjöar och 

vattendrag som enligt regeringens definition syftar till att ”Sjöar och vattendrag ska vara 

ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 

produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 

vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." 

(Regeringen, 2001). 

Sötvattensmusslor är viktiga för vattenekosystemen där de finns. Deras förmåga att filtrera 

och fånga upp slamningspartiklar från det öppna vattnet är en ekosystemtjänst. Avlägsnade 

partiklar gör vattnet klart och förbättrar dess kvalité (Lummer, Auerswald, & Geist, 2016; 

Nedeau, Smith, & Stone, u.å.). Totalt sett finns det 37 musselarter som lever i sötvatten i 

Sverige. Sötvattensmusslorna delas upp i ”småmusslor” och ”stormusslor” (von Proschwitz, 

Lundberg, & Berggren, 2017) 

Stormusslor 

Det finns sju inhemska stormusselarter och fyra främmande arter i Sverige. De inhemska 

arterna är flodpärlmussla (Magaritifera magaritifera), äkta målarmussla (Unio pictorum), 

spetsig målarmussla (Unio tumidus), tjockskalig målarmussla (Unio crassus), allmän 

dammussla (Anodonta anatina), större dammussla (Anadonta cygnea) samt flat dammussla 

(Pseudanodonta complanata). Flodpärlmussla, äkta målarmussla, tjockskalig målarmussla och 

flat dammussla är alla listade som hotade enligt Svenska rödlistan. Flodpärlmusssla samt 

tjockskalig målarmussla är utdöda i två län vardera där de tidigare varit bofasta och arterna är 

också fridlysta/fredade året om i hela Sverige (ArtDatabanken, 2015; SFS, 2007:845). 

De invasiva arterna som finns i Sverige är vandrarmussla (Dreissena polumorhpa), kinesisk 

dammussla (Sinanodonta woodiana), trekantig brackvattensmussla (Mytilopsis leucophaeata) 

samt amerikansk trågmussla (Rangia cuneata). Invasiva arter utgör hot mot den inhemska 

musselfaunan i Sverige men också problem för näringslivet. Vandrarmusslor är globalt klassade 

som en av de mest invasiva arterna och den som har störst etablering i Sverige. Deras 

förekomst utgör också en olägenhet för friluftslivet då deras skal är mycket vassa. Tre nya 

invasiva arter förväntas sprida sig till Sverige de kommande åren. Detta är Kvaggamussla 
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(Dreissena bugensis), Grovribbad olivmussla (Corbicula fluminea) och Finribbad olivmussla 

(Corbicula fluminalis) (von Proschwitz et al., 2017). 

Stormusslor är bottenlevande djur. De sitter förankrade, delvis nedgrävda i bottensedimenten 

med framänden och har bakänden vänd uppåt. Sifonerna är öppna mot vattnet som de filtrerar 

med. Stormusslorna lever i sjöar eller dammar beroende på art men samtliga arter kan 

påträffas i strömmande vatten. Allmän dammussla klarar även av att leva i brackvatten som 

enda inhemska art. Olika musselarter kräver olika bottensubstrat men gemensamt föredrar de 

ej rena stenbottnar eller dybottnar (von Proschwitz et al. , 2017; Lundberg & Bergengren, 

2008). 

Stormusslor är känsliga för negativa påverkningar i vattendragen, så som försurningar och 

slamning, inte minst mot påverkningarna på vattendragens bottnar eftersom det är där de 

lever. Det är förödande med föroreningar i vattnet eftersom musslorna lätt får i sig den då de 

filtrerar stora mängder vatten för sitt födointag (Lundberg & Bergengren, 2008). Deras 

speciella fortplantningssystem som innebär ett parasitiskt stadium hos olika fiskarter gör att 

de även är starkt kopplade till fiskfaunans välmående och förekomst av värdfisk. Olika 

musselarter prefererar olika fiskarter, vissa använder många olika fiskarter som värdar och 

andra endast en art (Lundberg & Bergengren, 2008; Benson, Close, & Stewart, 2017). 

Sex av de inhemska stormusselarterna har återfunnits i Västra Götalands län varav fyra i 

vattendrag med direkt anslutning till Vänern (von Proschwitz et al., 2017). I musselportalen 

har fynd av flat dammussla, spetsig målarmussla, stor dammussla och allmän dammussla 

rapporterats in i Vänern, alla under 2011 (SLU, 2010). Det finns inga noterade etableringar av 

de invasiva arterna i Vänern. Dock är Vandrarmussla allmänt förekommande i de östra delarna 

av Sydsverige och risk finns att den sprider sig till Vänern (Lundberg & Bergengren, 2008; von 

Proschwitz et al., 2017) 

Fetch 

Fetchen är längden av den öppna vattenytan som exponeras för vinden så att vågor skapas 

utan att land eller öar stör (Håkansson, 1978). Fetchen är en beroende faktor för hur stor 

vågexponering som en strandlinje får (Jönsson, 2001) och därför kan sjöar och vattendragens 

bottensediment påverkas av fetch. Det är den viktigaste faktorn för hur bottenstrukturen ser 
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ut då det påverkar naturliga processer, så som erosion och där med också ekologiska 

processer. Biodiversiteten ändras med fetchen beroende på vilka förhållanden som föredras 

av de bottenlevande organismerna (Fagherazzi & Wiberg, 2009; Hill, et al., 2010). Hill et al. 

(2010) gjorde en studie på biodiversiteten av alger beroende på fetch i Tasmanien. De såg 

bland annat att jättekelp (Durvillaea) blev mer vanlig vid ökande exponering av lokaler. 

Sargassum-arter var däremot inte anpassade till dessa utsatta miljöer och förekomsten ökade 

istället med minskad exponering (Hill, et al., 2010). Studien i Tasmanien visade även att det 

finns potential för att använda fetch som ett verktyg för att förutsäga biologisk mångfald. 

Indexen de använde för fetch kunde prediktera upp till 37 % av förekomst och abundans för 

alger i släktet (Acrocarpia) (Hill, et al., 2010). 

Bottensedimenten är djupare på platser som ligger skyddade jämfört med platser som 

exponeras av fetch. Sedimentdjupet ökar långsammare vid stränder som skyddas för fetch än 

vad det gör vid öar som skyddas lika mycket av fetch, likväl som djupet ökar snabbare vid 

exponering av fetch vid stränder jämfört med öar (Cyr, Soristeanu, & Ridgway, 2012). Stor 

fetch har en tendens att ge grövre bottensubstrat (Cyr H. , 2009). Andelen sten i 

bottensediment ökar med ökad fetch och andelen sand kan förväntas vara hög vid högre 

fetch. Slambottnar däremot förekommer främst vid låg exponering av fetch (Schall, Cross, 

Katzenmeyer, & Zentner, 2017) 

Förekomsten av musslor har i en studie av Cyr et al. (2012) visats vara relaterad till områdets 

exponering av fetch. Musslors förekomst runt öar var inte relaterad till hur nära eller långt 

bort ön låg från fastlandet men visade sig vara i relation till områdets substratsdjup, dock bara 

när botten bestod av mjukt substrat som var minst 5 cm djupt (Cyr et al., 2012). Musslor 

spenderar en stor del av sitt liv nedgrävda i botten men kommer upp på bottenytan vissa delar 

av året. Det sker framförallt vid reproduktion när hanarna släpper ut sina spermier och när 

honorna släpper ifrån sig glochidelarver. Tidpunkten för detta är olika för olika musselarter 

(Jonsson, Bertilsson, & Rydgård, 2013). Beroende på hur mycket musslorna exponeras av fetch 

förändras deras mönster och musslor kommer upp till bottenytan tidigare på året ju mer de 

exponeras. Hur mycket exponeringen påverkar musslornas framträdelse beror på 

bottensedimentet (Cyr H. , 2009).  
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Syfte  

Syftet med denna studie är att på uppdrag av Länsstyrelsen Västra Götaland i Mariestad ta 

reda på om, och i så fall hur, exponering av fetch påverkar förekomsten och tätheten av 

stormusslor vid stränder i Vänern.  

Fyra av de sju inhemska stormusslorna i Sverige är rödlistade, flodpärlmusslan, äkta 

målarmussla, tjockskalig målarmussla samt flat dammussla (ArtDatabanken, 2015). 

Flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla är också fridlysta enligt artskyddsförordningen 

(SFS, 2007:845). Musslor är viktiga för de vattenekosystem de tillhör (Lummer et al., 2016) 

och ingår i det nationella miljömålet Levande sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket, 2007). 

Kunskap om musslors relation till vattendragens fetch är viktig för naturvårdsarbetet med 

musslor. Områden där musslor inte trivs av naturliga skäl på grund av fetchen kan undvikas i 

ett tidigt stadium vid bevaringsarbeten men också prioriteras om det finns behov. På så sätt 

kan naturvårdsarbetet bli mer ekonomiskt försvarbart men också vara mer anpassat för 

musslorna. Arbetet syftar till att utröna om nedanstående hypoteser stämmer. 

Frågeställning 

Har exponeringen av fetch någon betydelse för den lokala förekomsten och antalet 

stormusslor vid stränder i Vänern? 

Hypotes: 

Musslor spenderar en stor del av sitt liv nergrävda på botten (Jonsson et al., 2013) De refuserar 

gemensamt rena stenbottnar eller dybottnar (von Proschwitz et al., 2017; Lundberg & 

Bergengren, 2008). En ökad fetch har visat sig ge ökad andel sten i bottensedimenten (Cyr H. 

, 2009) och bottensedimenten är djupare på platser som är skyddade mot exponering av fetch 

(Cyr et al., 2012).  

H1: Det finns ett samband mellan fetch och tätheten stormusslor  

H2: En hög fetch påverkar förekomsten av musslor negativt.  

H0: Det finns inget samband mellan fetch och tätheten stormusslor. 
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Metod 

För att se om en relation mellan fetch och tätheten stormusslor fanns utfördes fältarbete vid 

20 stränder i sydöstra Vänern där stormusslor inventerades. Fetchen för stränderna 

räknades sedan ut via kartanalyser och sattes i relation till antalet funna stormusslor.  

Val och analys av lokaler 

Inventerings lokalerna togs ut via kartanalyser i ArcGIS 10.5. Kartdata laddades ned från SLU:s 

GET-tjänst (GET, 2018) och Musseldata laddades ned från SLU:s Musselportalen 

(Musselportalen, 2018) för att få en överblick över musselförekomsten i Vänern. Lokalerna 

som valdes för inventering var i första hand stränder utmärkta som badplatser (Figur 1). Detta 

för att undgå problem med eventuella tillträdesförbud eller tillgänglighetssvårigheter. 

Stränderna antogs också ha någorlunda liknande mänsklig påverkan vilket gör 

förutsättningarna mer lika för musslorna i området. Påverkan från inventeringen kan även ses 

som lite då stränderna antas vara kontinuerligt besökta av människor. Badstränder i 

Mariestadskommun har även tidigare blivit inventerade av länsstyrelsen. Sandstränder, 

karterade av Vänerns vattenvårdsförbund vid inventering av öppen strandmiljö runt Vänern, 

togs fram som alternativa platser att besöka vid behov. 

Figur 1: Platser för fältarbete. GSD-Översiktskarta, vektor © Lantmäteriet (2013). 
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Det numeriska värdet för fetch (Ekvation 1) räknades ut genom att mäta avståndet (𝜒𝑖) från 

stränderna till närmsta land för alla vinklar (𝛾𝑖). Detta gjordes i ArcMap med hjälp av en 

gradskivsliknande halvcirkel (Figur 2). Halvcirkeln lades längs med stranden så att 

centralradianen pekade ut i vattnet från mitten av stranden, den räknades sedan som 0° vid 

uträkningen av fetch. Resten av radianerna pekade ut i skikt över vattenytan med 6° 

mellanrum (Figur 3). Polylines gjordes sedan längs radianerna fram till närmsta landraster i en 

rasterkarta (Figur 4), i denna rapport användes GSD-Terrängkartan, raster © Lantmäteriet 

(2016). Ekvationen som användes är viktad så att avståndet rakt in till stranden har högst 

betydelse och sedan minskar betydelsen ju högre vinkel radianen har. Fetchen kan ta hänsyn 

till flera vindriktningar och i detta arbete utgick vindriktningen rakt ut från stranden. Då 

arbetet gjordes i ArcMap behövde inte hänsyn ges till skalfaktorn utan den kunde tas bort från 

ekvationen (Ekv.1) (Håkanson & Jansson, 1983). 

 

 

Figur 2: Illustration av radianerna som används vid uträkning av fetch. Det tjockare sträcket visar 
centralradianen som radianer med ett mellan rum på 6° utgår ifrån. Inspiration från Håkansson & 
Jansson, 1983. 
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Ekvationen för fetch (Håkansson, 1978): 

 

𝐿𝑓 =
∑ 𝜒𝑖∙ cos 𝛾𝑖

∑ cos 𝛾𝑖
 ∙ 𝑆′       (1) 

 

Där  𝐿𝑓= effektiva fetchen  

∑ cos 𝛾𝑖 = 13,5 (= en konstant här 6°) 

 𝑆′= skalfaktor; om skalan är 1:150 000 är 𝑆′= 1,5, 1:200 000 är 𝑆′= 2,0 

 𝜒𝑖= avståndet från strand till närmsta land 

 𝛾𝑖= vinkel ut från centralradian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Figur 3: Definition av fetch.  𝛾𝑖 = vinkeln från 

centralradianen (0°) och 𝜒𝑖 = avståndet från stranden 

till närmsta land för radianen.  

 
 

Ständernas längd mättes upp med hjälp av ortofoto. Strandlinjen avgränsades till det område 

som på ortofotot analyserades okulärt. Sedan slumpades punkter ut med verktyget Create 

random points längs med stranden för arbetet i fält. Punkterna användes som startpunkt för 

inventeringstransekter i fältarbetet. Antal punkter som slumpades ut berodde på strandens 

längd. En strand fick en punkt för varje femte metersträcka som stranden var lång om 

strandens längd var under 100 meter. Stränder över 100 meter fick en punkt för varje tionde 

metersträcka. Om stranden var över 200 meter lång fick den en punkt varje tjugonde 

metersträcka. En strand var över 1000 meter och den fick en punkt för varje 50de meter som 

stranden var lång. Detta gjorde att antalet inventeringstransekter inte översteg 20st för var 

inventeringslokal. Koordinater för punkterna togs sedan ut i attributtabellen. Längden mellan 

punkterna räknades ut för att underlätta placering av transekterna i fält. 

 

𝐿𝑓=𝜒𝑖 · cos 𝛾𝑖  

𝛾𝑖  

𝜒𝑖  
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Figur 4: Radianer utgående från mitten av stranden på inventeringsplatserna. Radianerna 
används för att räkna ut strandens fetch. Längden på radianerna multipliceras med cos 𝛾𝑖 och 
summeras. Summan delas sedan med 13,5=∑ cos 𝛾𝑖. GSD-Översiktskarta, vektor                             
© Lantmäteriet (2013). 
 

Inventering av lokalerna 

I fält lades inventeringstransekter ut på de koordinater som punkterna fått. Första punkten 

togs ut med hjälp av GPS (GARMIN eTrex 20x) och sedan stegades resterande punkter fram 

utifrån den första punkten. Längden mellan punkterna hade räknats ut genom dess 

koordinater. Transekterna gick från strandkanten ut i vattnet till cirka 0.4 – 0.6 meter djup. 

Längden på var transekt noterades och summerades. Om transekten inte kunde inventeras på 
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grund av att stranden var igenväxt, låg på delvis privatmark eller på grund av andra faktorer 

togs punkten bort från stranden.   

Transekten undersöktes vadandes med vattenkikare. Musslorna inom 0.5m på var sida om 

transekten plockades upp i en hink för vidare undersökning på land.  Endast musslor som var 

helt uppgrävda eller delvis nergrävda ingick i inventeringen. Undersökningarna på land innebar 

artbestämning, mätning och räkning av musslorna. Artbestämning skedde med hjälp av Havs 

och Vattenmyndighetens stormusselnyckel samt handledare. Artbestämningen utgick från de 

arter som tidigare noterats i Vänern och rapporterats i musselportalen (SLU, 2010). När 

undersökningen på land var klar lades musslorna tillbaka på ungefär samma ställe som de togs 

upp för att minimera påverkan. Rapportering för fynden gjordes i musselportalen, i första hand 

utefter släkte (Musselportalen, 2018).  

Under fältarbetet noterades även antal skal vid stranden, dessa artbestämdes ej men delades 

upp på dammusselskal och målarmusselskal. Bottensubstratets kornstorlek (sten, sand, dy) 

och om det fanns vegetation på botten noterades. Även vegetation kring stranden noterades 

översiktligt för täckningsgrad samt art. Även temperatur på land samt i vattnet mättes och 

vädret, om det var sol, regn, moln eller blåst, noterades i en skala på lite, måttligt, mycket. 

Fältarbetet utfördes mellan 18april till 3maj 2018 på 20 badstränder inom Lidköpings, Götenes 

och Mariestads kommun. Ett fältprotokoll användes för dokumentation vid inventeringen 

(bilaga 1).  

Statistisk analys 

De statistiska analyserna har genomförts i RGui(64-bit) 3.4.3 samt Excel 2013. I analyserna 

användes musseltätheten (antal/m3) för de olika stränder som värde på förekomst av musslor. 

Musseltätheten räknades genom att dividera antalet musslor på den totala genomsökta arean 

för stranden. Arean räknades ut genom att addera alla längder på en strands transekter och 

sedan multiplicera dessa med en meter.  

 

En Pearson korrelationsanayls gjordes för att se om tätheten musslor var relaterad till hur 

mycket fetch som stranden exponerades utav. En Pearsonanalys är en korrelationsanalys på 

data som är normalfördelad. Korrelationsanalyser tar reda på om ens data stämmer överens 

med en rät linje. r-värdet beskriver hur nära ett linjärt samband som datan är, r=1 är ett 
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perfekt positivt linjärt samband och r=-1 perfekt negativt samband. Säkerheten i r-värdet 

räknas sedan genom hypotesprövningar och presenteras med ett p-värde som berättar 

signifikansen.  

 

Varje analys började med att datan plottades upp i en scatterplot. För att identifiera 

eventuella outliers lättare användes boxplots på fetch och musseldatan. Outliers togs bort om 

anledningen för avvikelsen kunde identifieras. Analyser gjordes på all data med musseltäthet 

samt fetchstorlek, exklusive outliers. Analyser gjordes också då fetchen var indelad i klasser. I 

indelningen av fetcher delades fetcherna upp i sex klasser med intervall på 5000 från 0-30000. 

Den största musseltätheten i var klass togs ut tillsammans med sin fetch för analys. 

Korrelationen analyserades genom Pearson analys. 

 

 En enkel linjär regressionsanalys gjordes sedan på datan. Detta för att se om tätheten av 

musslor minskade när fetchen ökade genom att se ifall den högsta musseltätheten i de olika 

klasserna minskade med ökad fetch. Samma analys gjordes också men på en fetchuppdelning 

i tre klasser med intervall på 1000 från 0-30000 för att undvika klasser med endast ett värde. 

En enkel linjär regressionsanalys liknar en korrelationsanalys men söker endast efter ett 

samband mellan variablerna utan orsaksförhållande. Detta görs genom att finna en linje som 

beskriver sambandet och genom den sedan göra en rätlinjeekvation. R2 beskriver hur bra 

datapunkterna ligger i förhållande till regressionslinjen. R2=1 visar att punkterna ligger på en 

perfektlinje.  

Resultat  

I sydöstra Vänerområdet har 20 badstränder inventerats (bilaga 2). De flesta av de 

inventerade lokalerna hade förekomst av musslor, 20 % av stränderna hade ett nollvärde. Det 

var vanligast att stränderna hade en täthet mellan 0,001 och 0,02 musslor/m2. Outliers i 

musseldatan identifierades med hjälp av boxplot (Figur 5). Två outliers kunde identifieras. En 

hade en täthet på 0,079 musslor/m2, här inventerades 45st musslor på en area av 569 m2. Den 

andra outlier-stranden hade 0,074 musslor/m2, här inventerades sju musslor på en totalarea 

av 95m2. Då avvikelsen troligtvis beror på andra faktorer än fetch togs datan för dessa punkter 

bort. Platserna kan ha annan näringshalt, något som inte beräknades i undersökningen men 
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som härleds då båda hade rikligt med vass utan att de utsatts för eutrofiering. Vassen fångar 

troligtvis upp vågorna så att fetchen inte ger ett rättvist mått mot exponeringen. Den lokalen 

med högst musseltäthet är troligtvis enda platsen med större dammussla men inget samband 

har setts mellan platserna och vilket musselsläkte som påträffats. 

 
Figur 5: Boxplot över datan på de inventerade stormusslornas 
täthet från 20 olika lokaler i Vänern. Sträcket i boxen visar 
medianen av datan. Boxens längd visar kvartilavståndet. Två 
outliers kan identifieras som punkter och innebär att de ligger 
mer än 3 gånger av kvartilavståndet från boxen.  
 

 

Scatterplotten med variablerna musseltätheten, utan outliers, samt fetch, ej indelad i klasser, 

visade utan närmare analys på att inget linjärt samband finns (Figur 6). Även en Pearson analys 

visade på att ingen korrelation fanns då p-värdet var högre än 0,05 och därmed inte statistiskt 

signifikant, p-värde= 0,3972, r16=-0,2125 och t-värde=-0,8699 med ett konfidensintervall på 

95 %.  
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Figur 6: Scatterplot på musseltätheten mot fetchen, visar inget 
samband. Pearson analys ger p-värde=0,3972 med r16=0,2125 
och t-värde=0,8699. 95 % konfidensintervall. P-värde=0,3972 > 
0,05 vilket inte ger någon signifikans.  

 

Det finns en trend i scatterplotten även om inget linjärt samband finns. Många punkter är 

aggregerade mellan en fetch från 0-15000 meter och musseltäthet från 0-0,015 m2. Ingen 

musseltäthet är sedan högre vid högre fetcher. Det verkar alltså som om högsta 

musseltätheten minskar ju mer fetchen ökar. För att undersöka om det finns någon 

begränsning av maximala förekomsten på grund av fetch gjordes analyser på musseltätheten 

med fetch uppdelat i olika klasser. 
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Klassindelning av fetch 

 

Maxtätheten stormusslor minskar med ökad fetch (Figur 7). Det visas i en analys av den 

högsta musseltätheten i sex olika fetchklasser. Fetchklasserna är uppdelade från 0 med 5000 

intervall upp till 30000 meter. Pearsonanalysen gav ett p-värde på 0,0096 (tabell 1). det visar 

att datan är starkt statistiskt signifikant (0,01). Pearsons r4=-0.918 visar på en negativ 

korrelation. Regressionsanalysen visar att det är en stark korrelation då R2 = 0,84 (tabell 2) är 

nära ett.  

Tabell 1: Resultat av personanalys av högsta musseltätheten 

i sex respektive tre fetchklasser. 

 

 
Pearson analys sex 

 p-värde t r4 

 0,0096 -4,6532 0,9187 

    

Pearson analys tre 

 p-värde t r1 

 0,0368 -17,291 -0,9983 
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Figur 7: Den högsta musseltätheten i sex olika fetchklasser. 
Fetchklasserna är uppdelade från 0 i 5000 intervaller upp till 
30000. Signifikans ges på en negativ korrelation då p-värde: 
0,0096 < 0.05. y=-7,614e-07x + 2,269e-02. 

 

Samma resultat fås när fetcherna är uppdelade i tre jämna intervaller från 0-30000 meter men 

med lägre signifikans (Figur 8). Pearsonanalysen gav p-värde=0,037 (tabell 1). P-värdet visar 

att resultatet är statistiskt signifikant, dock inte lika högt som när datan testades uppdelad i 

sex klasser.  Förklaringsgraden R2 =0,997 (tabell 2) visar däremot att det är en starkare 

korrelation mot när datan var uppdelad i sexklasser, 0,997>0,84. Värdet r1=-0,998 (tabell 1) 

visar även här att det är en negativ korrelation.  
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Tabell 2: Resultat av regressions analyser av högsta musseltätheten i sex respektive tre 

fetchklasser.  

Regression sex klasser 

Koefficienter      

 skatta Std. Error t-värde Pr(>|t|)  

(intercept) 2,269e-02 2,936e-03 7,728 0,0015**  

fetch -7,614e-07 1,636e-07 -4,653 0,0096**  

      

Signifikans 

koder 

0’***’ 0,001’**’ 0,01’*’ 0,05’.’ 0,1’ ’ 

      

 Residual 

std.Error 

Multipel R2 Justerat R2 F (df=4) p-värde 

 0,0038 0,8441 0,8051 21,65 0,0096 

      

Regression tre klasser 

Koefficienter      

 Skatta Std. Error t-värde Pr(>|t|)  

(intercept) 2,767e-02 9,443e-04 29,30 0,0217*  

fetch -1,04e-06 6,018e-08 -17,29 0,0368*  

      

Signifikans 

koder 

0’***’ 0,001’**’ 0,01’*’ 0,05’.’ 0,1’ ’ 

      

 Residual 

std.Error 

Multipel R2 Justerat R2 F (df=1) p-värde 

 0,0006 0,9967 0,9933 299 0,0368 
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Figur 8: Den högsta musseltätheten i tre olika fetchklasser. 
Fetchklasserna är uppdelade från 0 i 10000 intervaller upp till 
30000 meter. Signifikans ges på en negativ korrelation då p-värde 
0,037 < 0,05. y=-1,04e-06x+2,767e-02. 

 

Figur 9: Medelvärdet på musseltätheterna när fetch är 
uppdelat i tre klasser från 0-30000 meter i 10000 
intervaller. Ingen signifikans (p-värde=0,39).  
y=-2,502e-07x+8,634e-03. 
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När medelvärdet istället tas på musseltätheterna i de tre fetchklasserna (Figur 9) fås ingen 

signifikant korrelation (p-värde=0,39). Varför inte medelvärde tas när fetchen är uppdelat i 

sex klasser beror på att det i två av klasserna endast blir en musseltäthet. Vid uppdelning i tre 

klasser är det minst tre musseltätheter i var grupp, klass 3 med högsta fetcher har hälften av 

antalet mot klass 1 och 2.  

Andra resultat 

Samband kunde identifieras mellan hur mycket sten som fanns på strändernas bottnar och 

dess fetch. Spearman analys gav p-värde= 0,014 (tabell 3) för variabel mängd sten mot fetch 

vilket ger statistisk signifikans för en positiv korrelation mellan dem (rho=0,57).  

Tabell 3: Spearmananalys för variablerna antal sten (mycket 
eller lite) och fetch 

Spearman analys   

p-värde rho S 

0,0142 0,5667 419,91 

 

Inga andra samband kunde identifieras i denna studie. Spearmananalys gav p-värde= 0,8 för 

variabeln kornstorlek (dyigt eller sand) och därför kan inte någon korrelation mellan 

kornstorlek och fetch säkerställas statistiskt. Musseltäthetens beroende av bottensubstratet 

kunde inte heller stärkas statistiskt signifikant, Spearmananalyser testade variablernas 

förekomst av sten samt kornstorlek (dyigt eller sand), analys gav p-värde= 0,7 för båda 

variablerna. Strändernas riktning i sydväst, Vänerns förhärskade vindriktning, mot 

musseltäthet analyserades också med ett Spearmantest. Det visade ingen signifikant 

korrelation (p-värde 0,7).  Inte heller att antalet skal vid stränderna kunde kopplas till dess 

fetch, en Spearmananalys gav p-värde 0,97.  

Diskussion 

Det förefaller finnas ett samband mellan fetch och stormusseltätheten. Alltså visar resultatet 

som predikterat i H1: Det finns ett samband mellan fetch och tätheten stormusslor. 

Musseltätheten tenderar att minska med ökad fetch som predikterat i H2: En hög fetch 

påverkar förekomsten av musslor negativt. Därför kan nollhypotesen förkastas.   
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Resultatet stämmer överens med det som Cyr et al. (2012) visade i sin studie att förekomsten 

av musslor var relaterad till områdets exponering. Studien visade att sambandet hade hög 

signifikans, dock var datan inte starkt korrelerad. Troligtvis har de svenska musslorna i denna 

studie någorlunda samma beteende som de Kanadensiska i Cyr et al.(2012). Utifrån 

temperaturmätningarna verkar de leva i ungefär liknande tempererade miljöer. Resultatet 

kan på grund av detta vara mer trovärdig. I studien av Cyr et al. (2012) visade de däremot ett 

starkare samband mellan musseltätheten och bottendjupet. Bottendjupet kan därför vara en 

bra faktor att ta med i vidare studier inom ämnet. 

Bottensubstratens påverkan 

Ett krav som fanns i den tidiga metoden för inventering av stormusslor var att mer hänsyn 

skulle ges till vilket bottensubstrat stränderna har. En strävan var att inventera endast 

stränder med bottensubstrat som musslor föredrar och även ha någorlunda samma vid de 

olika stränderna. Eftersom musslor lever på botten så är bottensubstratet en viktig faktor för 

förekomst. Olika arter har olika krav på substraten (Bergengren, von Proschwitz, & Lundberg, 

2002). De flesta musselarter lever, efter de lossat från sin värdfisk, sina första juvenila år 

nedgrävda. Vissa arter lever en större del nedgrävda i sedimenten (Jonsson et al., 2013) och 

därför kan de antas påverkas olika mycket vid ingrepp på bottnar.  På grund av brist på data 

för bottensubstrat i Vänern togs kravet på inventeringslokalerna för det bort. Noteringar om 

substratens struktur gjordes dock då det är en viktig faktor för musslorna. 

 

Denna studie kunde inte visa på något samband mellan musseltätheten och bottenstubstratet 

som noterandes vid inventeringen. Något som studien däremot visar är att mängden sten 

verkar vara korrelerat med storlek på fetch. Vid en låg fetch fanns det mycket sten och vid 

högre fetcher blev det mindre sten. Eftersom musslor inte trivs vid mjuka dybottnar (Grandin 

& Larson, 2007) kan detta vara en anledning till att de inte trivs vid högre fetcher. Dock visar 

tidigare studie tvärtom. Schall et al. (2017) visade att andelen sten i bottensubstrat ökade med 

ökad fetch. Då resultatet endast är ett biresultat av inventeringen läggs inget större värde i 

det.  

 

Å andra sidan skiljer sig preferensen för bottensubstrat mellan olika arter enligt Bergengren 

et al.(2002) som har undersökt olika arters biotoper. De såg att musslor generellt föredrar 
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mjukare mjäla och lerbottnar. Ett undantag var allmän dammussla som prefererade mer sand 

(Bergengren et al.,2002). Att olika arter har olika preferenser kan därmed påverka hur mycket 

fetch som musslorna föredrar. I studien har artbestämningen framförallt skett på släkten.  Om 

tydliga tecken funnits för en viss art eller nyckling tydligt visat för en art har det noterats. Då 

de olika stormusselarterna har lite olika krav på bottnar och det varit svåra att artbestämma 

kan detta påverkat resultatet.   

 

I en studie av Schwalb och Pusch (2007) på sötvattenmusslor såg forskarna att endast en del 

av musselpopulationen är synlig på bottenytan. De menar på att undersökningar lätt kan 

underskatta populationsstorlekar. Studien utfördes i norra Tyskland i vattendrag med 

övervägande sandbottnar (Scwalb & Pusch, 2007). I denna undersökning har endast musslor 

som är synliga på bottenytan inventerats och därför kan det som Schwalb och Pusch (2007) 

menar på blivit en grov underskattning av den verkliga populationsstorleken. Inventeringen 

har i detta fall skett i en sjö gentemot Scwalb och Pusch (2007) som inventerade i en älv 

utanför Berlin, Müggelspree. Det kan också tänkas att en underskattning inte påverkat 

resultatet för hur tätheten ändras med fetch eftersom det trots allt hade varit en minskning 

av den delen av populationen som filtrerar. Dock finns det även skillnader mellan vilken tid 

eller vilka tider på året individer från olika arter är uppe på ytan. Vid en viss tidpunkt kan det 

finnas en större andel individer av en art på ytan och en mindre andel av en annan art (Jonsson 

et al., 2013). Detta kan påverka inventeringar som bara avsöker ytan. Även om arterna totalt 

sett har samma täthet kommer arten med fler på ytan vid en viss tidpunkt se ut att ha större 

population. 

 

Det är däremot möjligt att andra faktorer påverkar hur framträdelsen till bottenytan ser ut. 

Alla musslor spenderar trots allt stor del av sitt liv nedgrävda i botten. De är framförallt uppe 

på bottenytan vid reproduktion och tidpunkten för det är olika från art till art (Jonsson et al., 

2013). Enligt Cyr (2009) påverkar exponeringen hur sent på året musslorna fortsätter vara 

nedgrävda. Storleken på exponeringens påverkan var även beroende på bottensedimentet 

(Cyr H. , 2009). Kanske är det en möjlig anledning till att färre musslor återfinns vid ökad fetch. 

Det ger också ytterligare tecken på att bottensubstratet är en viktig bi-faktor för hur mycket 

fetchen påverkar. Det kan tänkas att en multipel-linjär regressionsanalys skulle vara relevant 



20 
 

att använda vid vidare studier. För att dels få med bottensubstrat som variabel men också 

andra, för musslors förekomst, viktiga faktorer. 

Strategier mot exponering 

Scott et al.(1986) visade också i sin studie att musselskalen var olika grova beroende på om 

arten växte vid en mer exponerad lokal mot lokaler med låg exponering. Därmed behöver 

förekomsten av musslor vid mer fetch inte nödvändigtvis vara lägre utan bara att musslorna 

ändrar sin strategi och gör tyngre skal för att inte följa med i vågorna lika lätt. Vid vidare studier 

kan detta vara en intressant variabel att ta med för att se om stormusslorna påverkas av deras 

exponering av fetch.  

 

Vissa musselarter kan med hjälp av byssusstrån förankra sig vid ytor. Morfologin ser liknande 

ut mellan musselarter men cellstrukturen kan vara väldigt olika. Vissa arter har bättre 

byssusstrån som gör att de lättare kan fästa till nya ytor. Detta gör att de har lättare för att bli 

invasiva (Li, Xia, Chen, Gao, & Zhan, 2018). En studie av Peyer, McCarthy och Lee (2008) har 

visat att musslor flyttar mer på sig vid strömt vatten. De studerade om vandrarmussla hade 

starkare förankring då de dominerade strömmade vattnen gentemot kvaggamusslan. 

Vandrarmusslan visade sig ha starkare byssustrån och kunde lättare stå emot strömmen. 

Detta berodde troligtvis på att de kunde bilda nya trådar på kort tid. Antagligen är det också 

denna egenskap som gör att de kan bli så pass invasiva (Peyer, McCarthy, & Lee, 2008). 

Förekomsten av musslor kan med detta troligtvis vara hög vid hög fetch men då beroende på 

art med hänseende till deras byssustrådar. I denna undersökning fanns de olika 

musselsläktena ofta tillsammans och utan något speciellt mönster. Kanske kan andra lokaler 

med andra arter visa på en annorlunda påverkan av exponeringen. Olika fetcher kan möjligtvis 

även ge förändring i artstruktur beroende på vilka arter som finns där. Vid vidare studier i 

Vänern bör noggrannare artbestämning ske för att förstå de inhemska arternas respons på 

fetch. Lokaler i Sverige där vandrarmusslan invandrat kanske ger fler musslor vid högre 

fetcher, både för att de kan klara av vågexponeringen mer med hänsyn till strömmar och deras 

byssustrådar. Också för att de ofta växer i klumpar och gärna på andra musslor vilket gör att 

likt musslorna i Scott et al. (1986) finns vid högre exponering på grund av att de är tyngre.  
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Fetchen borde även kunna påverka hur lätt det är för glochidlarverna samt små musslor att 

finnas kvar på en lokal. Larven och små musslor kan troligtvis spolas bort lättare vilket då kan 

påverka föryngringen samt populationen negativt. Cyr et al. (2012) såg i sin studie att 

mängden fisk minskade med ökad fetch. Vandrarmusslornas larver är inte beroende av en 

värdfisk som de inhemska stormusslorna i Sverige är. En vandrarmussellarv simmar istället 

först fritt och sedan förankrar de sig med byssustrådar vid en hård yta (Svensson & Lundberg, 

2014). Att inte behöva hitta en värdfisk samt kunna förankra sig kan därför tyda på att 

vandrarmusslan och arter med liknande egenskaper har lättare att leva vid lokaler med en 

högre fetch.  

 

Över Vänern blåser vinden oftast i sydväst, det är huvudvindriktningen för Vänerområdet 

(Finsberg & Paltto, 2004). Sydvästriktning på ständerna var först ett krav för 

inventeringslokalerna men detta krav togs bort på grund av att tillgängligheten för 

investeringslokalerna behövde vara hög. Det var 30 % av stränderna som låg i en sydvästlig 

riktning. En Spearmananalys på musseltätheten mot om stranden låg i sydvästlig riktning eller 

ej gav ingen signifikant korrelation. Varför den förhärskade vindriktningen är intressant vid 

påverkan av musseltäthet beror på att vågexponeringen kan antas vara större här (Hansson & 

Håkansson, 2004). Detta innebär att en strand med mindre fetch mot sydväst skulle ha 

liknande vågexponering som en strand i motsatt riktning med högre fetch.  

 

Något annat intressant är att Vänern är en så pass stor sjö att den påverkas av jordens 

rotation. Vattnets strömningar har alltså en naturlig coriolis-effekt och påverkas inte endast 

av vindexponeringen (Broström, et al., 2017). Coriolis-effekten går rakt åt höger på norra 

halvklotet och ger en cirkulationsrörelse som en viktig faktor för oceanernas strömmar 

(Persson, 2018). Detta kan vara en relevant faktor för hur mycket fetchen påverkar musslorna 

i Vänern. Vänern är som uppdelad i två bassänger av öar ut från Kållandsö (Figur 4). 

Vattenbytet mellan delsjöarna sker olika snabbt på ytan och botten. Ytvattnet byts snabbt 

medan djupvattnet byts långsammare vid vår och höst. Vinden stämmer bra överens med 

strömningarna. En modell av Boström et al. visar att Vänern är mycket dynamisk och strömmar 

uppkommer vid kusterna.  De kunde dock se en avsaknad av ett tydligt cirkulationsmönster.  

Eftersom musslorna lever mest kring kusterna med hänsyn till djupet de verkar preferera 



22 
 

(Bergengren et al., 2002) kan detta göra att mer exponerade stränder får en ännu större 

störningsverkan i Vänern.  

Uträkning av fetch 

Metoden för att räkna ut fetchen kan bli säkrare. I denna studie användes polylines i ArcMap 

som ritades förhand med en gradskivsliknande halvcirkel som mall, denna metod används när 

fetch räknas på icke digitala kartor. När fetch räknas med hjälp av arcGIS kan resultatet bli 

säkrare om verktyg skapade för att räkna fetch används. Ett försök att använda verktyget 

Waves2012 av USGS (Rohweder, et al., 2012) gjordes men då det inte fungerade valdes den 

genomförda metoden istället. Verktyg som Waves2012 hade troligtvis givit mer säkerhet i 

fetchdatan och kan rekommenderas vid vidare studier av fetch. Val av bakgrundskarta kan 

också påverka fetchdatan i den använda metoden. I denna rapport användes GSD-

Terrängkartan, raster © Lantmäteriet (2016) då den är detaljrik i förhållande till förmågan att 

arbeta med den över ett så stort område som Vänern är. Rasterkartor är förenklade bilder av 

verkligenheten och några felaktigheter kan antas i uträkningen.  

Slutsats 

Studien visar att det finns ett samband mellan förekomst av stormusslor och fetch i Vänern. 

Musseltätheten tenderar att minska med ökad fetch. Troligtvis är det flera variabler som 

påverkar musseltätheten och därför behöver fler studier göras för att få en så bra förståelse 

av stormusslornas fysiologi och livsmiljö som möjligt. Mer kunskap skulle ge ett bättre 

anpassat naturvårdsarbete och därmed hjälpa de musslor som i dagsläget är listade på 

rödlistan och/eller är fridlysta.  

Tack 
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hela arbetets gång fastän våren bestod av delvis sjukskrivning då skidsemestern slutade med 

brutna ben. Jag vill även tacka Mats Rydgård på länsstyrelsen i Mariestad som gav idén om 

att undersöka fetch samt bidragit med hjälp, inte minst genom kompletterade 

inventeringsutrustning. Tack också till min opponent Karl Mauritzson som bidragit med 
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Bilaga 1            Fältprotokoll: Inventering av Stormusslor 
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Antal skal med tänder: Antal skal utan tänder: 

  

 





 
 

Bilaga 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Outliers 

Plats Id Antal musslor Antal skal Total area m2  
Musseltäthet 
(musslor/m2)   fetch 

Juteviken 14 3 0 232 0,012931034 5272,793 

Mellåsen 13 0 36 111 0 1222,323 

*Hällekis 15 7 9 95 0,073684211 16535,1 

Almarsviken 16 4 30 390 0,01025641 17375,41 

Källby 17 4 2 290 0,013793103 12626,36 

Ekudden 11 1 2 174 0,005747126 59,76076 

Sandviken 12 14 32 1209 0,011579818 4013,009 

Filsbäcks Camping 19 6 8 1360 0,004411765 17875,03 

*Truvebadet 18 45 46 569 0,079086116 10823,71 

Sandbäcksbadet 20 0 4 1070 0 3715,203 

Framnäsbadet 21 1 1 800 0,00125 29370,03 

Villabadet 22 3 3 959 0,003128259 23918,75 

Svalnäs 23 1 0 1928 0,000518672 25371,89 

Balders hage Hindensrev 24 2 0 79 0,025316456 2640,88 

Snapen 10 6 30 586 0,010238908 1159,998 

Gåsskär sjötorp 5 2 23 317 0,006309148 10678,76 

Sundsörets camping 6 2 0 583 0,003430532 12478,5 

Sandvik 7 1 0 413 0,002421308 3694,391 

Hattarevik 9 0 2 245 0 4887,303 

Skräddaretorp 8 0 1 600 0 1003,639 


