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Sammanfattning
Storvuxna musslor i sötvatten (stormusslor) kan ha drabbats av en allvarlig tillbakagång i
såväl Sverige som hela världen. Tidigare undersökningar i Sverige och andra delar av världen
visar på en kraftig tillbakagång och brist på en fungerande föryngring hos arterna
flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) och tjockskalig målarmussla (Unio crassus). I
tidigare undersökningar i Sverige har fokus främst varit att försöka kartera arternas förekomst
och utbredning, men inte dess föryngring. Syftet med denna studie är att undersöka
föryngringen av samtliga arter stormusslor i vattensystemen Tidan, Lidan och Mariedalsån i
Västra Götalands län. Sju lokaler valdes selektivt ut för att representera några av de bästa i de
tre vattensystemen. Inventeringen utfördes främst med vattenkikare men även med lutherräfsa. Sedimentprov utfördes i lokalerna för undersökning av juvenila musslor. Musslorna
räknades, artbestämdes, mättes och åldersbestämdes utifrån räknade vinterringar på skalen.
Resultatet i studien pekar på att föryngringen är mycket dålig i flertalet lokaler även hos
vanligt förekommande arter i landet som allmän dammussla (Anodonta anatina) och spetsig
målarmussla (Unio tumidus). Förekomsten av arter stormusslor i lokalerna är dålig och tyder
på relativt artfattiga vatten i Tidan, Lidan och Mariedalsån. Då de inventerade lokalerna ska
representera några av de bästa i de tre vattensystemen är resultaten på föryngringen i
vattendragen mycket oroväckande. Fortsatta studier bör göras på föryngringen i vattendragen
för samtliga arter stormusslor i Västra Götalands län, nationellt och internationellt.

Abstract
Freshwater mussels (Unionoida) may have been substantially reduced in Sweden as well as
the whole world. Earlier studies show that the species Margaritifera margaritifera and Unio
crassus has been substantially reduced and there are several localities with no reproduction in
Sweden and in several other parts of the world. Other species of freshwater mussels in
Sweden have not been studied very much and the focus of studies in Sweden has been on the
species existence, not their reproduction. The purpose with this study is to examine the
existence of reproduction of different kind of freshwater mussels in the water systems Tidan,
Lidan and Mariedalsån in Sweden. Seven localities were choosing selective for the study to
represent some of the best localities in the water systems. The freshwater mussels were
studied on the bottom and in the sediment. The lengths of mussels were measured and the
winter rings were counted to estimate the age of the mussels. The result of this study point on
a very bad reproduction in several localities even with the most common species in Sweden
and the diversity of species are low in the water systems Tidan, Lidan and Mariedalsån. These
localities were supposed to represent some of the best localities in the water systems and
because of that the result of the bad reproduction is very concerning. More studies of the
reproduction of freshwater mussels even the more common species is recommended in
Sweden and other countries of the world.
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Föryngring av stormusslor (Unionoida) i tre vattensystem i
Västra Götalands län

1. Introduktion
Storvuxna musslor i sötvatten (stormusslor) kan ha minskat dramatiskt i såväl Sverige som
hela världen. Exempelvis har arten flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) under 1900talet försvunnit från omkring hälften av sina tidigare kända förekomster i Sverige och man har
starka misstankar om att även arten tjockskalig målarmussla (Unio crassus) har försvunnit
från ett flertal av sina tidigare förekomster (von Proschwitz et al 2006). Dessa arter har även
minskat kraftigt i övriga delar av världen (Hendelberg, 1960; Engel & Wächtler, 1989; San
Miguel et al 2004). Exempelvis har flodpärlmusslans (M. margaritifera) förekomst minskat
med mer än 90 procent i Centraleuropa under förra århundradet (Englund, 2006). För övriga
arter stormusslor har mycket få inventeringar gjorts och man vet inte om de har minskat i
förekomst, de kan dock ha påverkats såväl lokalt av anlagda vandringshinder, rensningar och
grävningar i vattendragen som av mer allmänt spridda föroreningar, men även av sjukdomar,
parasiter och predatorer (von Proschwitz et al 2006; Nekoro & Sundström, 2005; Bauer &
Wächtler, 2001; Henrikson & von Proschwitz, 2006; Hylander, 2004). I tidigare
undersökningar har fokus främst varit att försöka kartera arternas förekomst och utbredning,
men inte dess föryngring. Stormusslor kan leva mycket länge, flodpärlmusslan (M.
margaritifera) kan till exempel bli upp till 280 år gammal (von Proschwitz et al 2006). För att
bibehålla populationen är det viktigt att det finns små juvenila musslor i lokalen. Om det bara
finns stora, vuxna musslor i lokalen kan ju föryngringen i sämsta fall ha slutat fungera för
över 100 år sedan! Undersökningar som har gjorts i Sverige på föryngringen av arterna
flodpärlmussla (M. margaritifera) och tjockskalig målarmussla (U. crassus) visar att flertalet
lokaler saknar eller har mycket få juvenila musslor och därmed ingen fungerande föryngring
(Englund, 2006; Holst & Tapper, 2004; Berglund, 2006; Naturcentrum AB, 2006; Svensson
& Ekström, 2005).

1.1 Syfte
Syftet med studien är att undersöka föryngringen hos samtliga arter stormusslor i både sjöar
och vattendrag i de tre vattensystemen Tidan, Lidan och Mariedalsån som mynnar i Vänern i
Västra Götalands län. Syftet är att undersöka föryngringen i några av de lokaler som det finns
bäst förutsättningar för musslornas förekomst och föryngring. Frågeställningar som ska
besvaras i studien är:
• Finns det juvenila stormusslor i populationen, och i så fall hur stor andel av
populationen är juvenila musslor?
• Kan man få ett mått på populationens avdöende och se populationens historik genom
att iaktta förhållandet mellan levande och döda musslor?
• Går det att komplettera metoderna luther- räfsa och vattenkikare med ett liknande
resultat i inventeringen?
• Hur stort antal juvenila stormusslor finns nedgrävda i sedimenten?
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•

Syns det några samband mellan förekomst av musslor/föryngring och de faktorer i
omgivningen som ska påverka enligt tidigare studier som har genomförts?

1.2 Sveriges sötvattenslevande stormusslor
I Sverige finns det 35 sötvattenlevande arter musslor och de flesta är mycket små. Nio av
arterna är förhållandevis stora musslor och kallas gemensamt för stormusslor. Arterna som
finns är vandrarmussla (Dreissena polymorpha), kinesisk dammussla (Sinanodonta
woodiana), flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera), tjockskalig målarmussla (Unio
crassus), äkta målarmussla (Unio pictorum), spetsig målarmussla (Unio tumidus), flat
dammussla (Pseudanodonta complanata), större dammussla (Anodonta cygnea) och allmän
dammussla (Anodonta anatina). Vandrarmussla (D. polymorpha) och kinesisk dammussla (S.
woodiana) är relativt nyligen introducerade arter i landet från det kaspiska området och
Ostasien (von Proschwitz et al 2006; von Proschwitz, 2005). Flodpärlmussla (M.
margaritifera) och tjockskalig målarmussla (U. crassus) är fridlysta i Sverige och dessa arter
tillsammans med flat dammussla (P. complanata) finns med på Rödlistan 2005 (von
Proschwitz et al 2006). Arterna större dammussla (A. cygnea) och äkta målarmussla (U.
pictorum) är relativt sällsynta i Sverige, medan allmän dammussla (A. anatina) och spetsig
målarmussla (U. tumidus) är mer vanligt förekommande (von Proschwitz et al 2006).
Stormusslor är filtrerare, och med ett undantag, bottenlevande (Naturhistoriska museet och
Svenska naturskyddsföreningen, 2002). En mussla kan filtrera 50 liter vatten på ett dygn. Och
på så sätt får musslan i sig föda som består av plankton och mikroskopiska växter och djur
(Ulvholt, 2005) och förbättrar samtidigt vattenkvaliteten. Vissa arter av stormusslor lever
huvudsakligen i sjöar och lugnflytande vatten men samtliga kan påträffas i strömmande vatten
(Naturhistoriska museet och Svenska naturskyddsföreningen, 2002). Stormusslor är bra
miljöindikatorer då de har egenskaper som lång livslängd och en komplex reproduktion
(Bergengren et al 2002). Stormusslor med individer i alla storleksintervall kan tyda på ett
livskraftigt bestånd vilket ofta indikerar att förhållandena i det aktuella vattendraget eller sjön
är bra (von Proschwitz et al 2006).
Livscykel
Stormusslorna har en mycket komplicerad livscykel (figur 1) och det finns bristande
kunskaper om musslornas biologi. De är oftast skildkönade, men hermafroditism (byte av
kön) kan förekomma. Musslorna producerar stora mängder av så kallade glochidielarver och
de som överlever sätter sig i gälarna på en fisk och genomgår ett parasitiskt stadium (von
Proschwitz et al 2006). När musslorna släpper taget om sin värdfisk faller de ned till botten
och gräver ned sig i bottensubstratet med hjälp av sin fot (von Proschwitz et al 2006; Bauer &
Wächtler, 2001). När de har nått en storlek på cirka en centimeter sätter sig musslorna i
filtreringsposition med bakändan uppstickande och framändan förankrad i bottenmaterialet
(von Proschwitz et al 2006). Värdfiskart varierar mellan musselarterna, och i många fall är det
relativt okänt vilka arter som fungerar som värdfiskar till de olika musselarterna. Dödligheten
är stor fram till dess att musslan är vuxen och hot som kan förekomma är brist på
värdfiskarter, immuna värdfiskar, oönskade habitat och predation (Bauer & Wächtler, 2001).
Predatorer på juvenila stormusslor kan exempelvis vara kräftor som flodkräftan (Astacus
astacus) men främst signalkräftan (P. leniusculus) (Hylander, 2004). Musselarternas ålder och
storlek varierar kraftigt mellan olika populationer. I Sverige kan flodpärlmusslan (M.
margaritifera) bli så gammal som 80- 280 år (von Proschwitz et al 2006). Flodpärlmusslan
(M. margaritifera) blir könsmogen vid 18-20 års ålder (von Proschwitz et al 2006).
Målarmusslor (Unio spp.) blir normalt inte äldre än 20-30 år gamla. Dammusslor (Anodonta
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spp. och Pseudanodonta spp.) blir något yngre. Större dammussla (A. cygnea) och allmän
dammussla (A. anatina) kan bli 10-11 år gamla (Alridge, 1998). Enligt (Larsen & WibergLarsen, 2006) blir tjockskalig målarmussla (U. crassus) könsmogen vid cirka 4-6 års ålder.
Tillväxthastigheten varierar med åldern och enligt Alridge (1998) växer dammusslor
(Anodonta spp.) och målarmusslor (Unio spp.) 20 millimeter det första året, sedan minst fem
millimeter per år de första 10 åren, sedan saktar de av i tillväxten.

Figur 1 Stormusslorna har en komplicerad livscykel. De låter sina larver utvecklas
på fiskarnas gälar och kan på så sätt sprida sig till nya platser i vattendraget.

1.3 Bakgrund
Förekomst och utbredning
Ett projekt för en översiktlig kartering av stormusslor i Norden sker i samarbete mellan de
nordiska länderna sedan 1990- talet och i Sverige drivs ett projekt för exakt kartering av
samtliga kända fynd i landet (Bergengren et al 2002). Det finns ännu få inventeringar av
målarmusslorna spetsig- och äkta målarmussla (Unio spp) samt dammusslorna (Anodonta och
Pseudanodonta spp) (von Proschwitz et al 2006). Ett antal stormusselinventeringar har gjorts i
Sveriges olika län för att försöka få en uppfattning om arternas förekomst och utbredning
(Bergengren et al 2002; Berglund et al 2006) Det finns inte så många inventeringar som gjorts
längre bak i tiden så ofta är det svårt att jämföra om förekomsten har minskat eller inte. Flest
undersökningar har gjorts på flodpärlmusslan (M. margaritifera). I de flesta studier ligger
fokus på kartering av arternas förekomst och i flera fall finns endast längdmått på ett fåtal
musslor. I miljövervakningen ingår att titta på juvenila musslor från bottens yta och från
insamling med luther- räfsa. Sedimentprov med provrutor eller beräkning av årsringar utförs
däremot mycket sällan.
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Sedimentprov av juvenila musslor
Undersökning av sedimenten kan vara viktig då de juvenila musslorna ligger nedgrävda den
första tiden. Flodpärlmusslan (M. margaritifera) kan ligga nedgrävd i flera år (von Proschwitz
et al 2006) och i en metodstudie av flodpärlmusslor (M. margaritifera) har det visat sig att
cirka 20 procent av musslorna sitter helt nedgrävda i bottensubstratet samt att medellängden
för dessa är mindre än de musslor som syns på bottnens yta med vattenkikare (Bergengren,
2001). Metodstudien gick till så att en kvadratisk aluminiumram på en kvadratmeter lades ut
och fick sedan ligga orörd i cirka en timme. Därefter plockades först de synliga musslorna
inom ramen upp och sedan grävdes övriga musslor upp med hjälp av en kratta (Bergengren,
2001). En likadan metodstudie för sedimentprov av målarmusslor (Unio spp) och dammusslor
(Anodonta och Pseudanodonta spp) har utförts av Bergengren et al (2002). Samtliga individer
av allmän dammussla (A. anatina) återfanns på bottnens yta i en lokal och samtliga individer
av större dammussla (A. cygnea) nedgrävda i sedimenten. I en annan lokal visade det sig att
20 procent av tjockskalig målarmussla (U. crassus) och spetsig målarmussla (U. tumidus) var
nedgrävda, där flertalet musslor var juvenila (Bergengren et al 2002; Bergengren, 2001).
Beräkningar av årsringar
På musslornas skal kan man se mörka ringar som är vinterårsringar. Med viss variation mellan
lokalerna representerar den allra första ringen musslornas tredje levnadsår. Genom att räkna
antalet vinterringar på musslornas skal och addera med två kan musslornas ålder uppskattas
(Larsen & Wiberg-Larsen, 2006). Larsen & Wiberg-Larsen (2006) fick utifrån 15 stycken
tjockskaliga målarmusslor fram ett tydligt samband mellan längd och ålder,
tillväxthastigheten varierade däremot mellan de olika lokalerna. För en mer exakt
åldersbestämning av musslorna kan man snitta skalet och analysera årsringarna (Dunca et al
2005).
Gynnsamma lokaler för förekomst av stormusslor
Ett stormusselprojekt (Bergengren et al 2002) på arternas biotoper som undersökte
bottensubstrat och vattendjup visade att mjäla/ler dominerar som det mest prefererande
substratet för samtliga arter i vattendrag. Detta gäller även för samtliga arter i sjöar utom den
allmänna dammusslan (A. anatina) som föredrar sand som bottensubstrat. I vattendrag är de
subdominerande substraten huvudsakligen grus. I sjöar är det till största delen fraktioner med
sand och fin sten. Det substrat som uppvisar högst frekvens på lokalerna är grus och sten i
vattendrag och findetrius (fint organiskt material) i sjöar. De flesta arterna återfanns på ett
djup mellan 0,55- 0,75 meter i vattendragen. I sjöarna varierade medeldjupet som arterna
återfanns på i större utsträckning. Målarmusslorna (Unio spp) förekom i denna undersökning
på större djup än dammusslorna (Anodonta och Pseudanodonta spp). Man kunde finna
stormusslor ner till cirka fyra meters djup (Bergengren et al 2002).
Undersökningar i Västra Götalands län
I Västra Götalands län har man hittat totalt sex arter stormusslor allmän dammussla (A.
anatina), flat dammussla (P. complanata), större dammussla (A. cygnea), äkta målarmussla
(U. pictorum), spetsig målarmussla (U. tumidus)och flodpärlmussla (M. margaritifera) (von
Proschwitz et al 2006). Äkta målarmussla (U. pictorum) har påträffats på endast en lokal i
sjön Skärvalången. Sjön Skärvalången ligger i Valleområdet där fem arter stormusslor har
återfunnits (Kyrkander, 2006; von Proschwitz, 1982; von Proschwitz, T personlig kontakt
Naturhistoriska museet i Göteborg, 9 maj, 2007).
Det har inte gjorts någon omfattande stormusselinventering i Västra Götalands län, men
flertalet inventeringar av flodpärlmusslans (M. margaritifera) förekomst i Västra Götalands
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län har gjorts. En sammanställning av känd förekomst av flodpärlmusslan (M. margaritifera)
har gjorts av Naturcentrum AB (2006). Inom 15 avrinningsområden i Västra Götalands län
har flodpärlmusslan (M. margaritifera) konstaterats i 39 av vattendragen, och i elva av
vattendragen har juvenila musslor hittats. Flertalet bestånd är små och saknar föryngring och i
de lokaler där det förekommer juvenila musslor rör det sig oftast endast om ett fåtal. I Ätran
och Tidan förekommer dock lokaler med stora bestånd av flodpärlmussla (M. margaritifera)
och flertalet små musslor (Naturcentrum AB, 2006).
I Gärebäcken, Tibro som tillhör Tidans vattensystem har några juvenila musslor med en längd
av tre centimeter återfunnits på en viss sträcka vid grundliga inventeringar åren 1993 och
1998, vilket tyder på en viss reproduktion i lokalen (Miljövårdsgruppen åk2, 1998).

2. Metod

2.1 Områdesbeskrivning
Lidan har sitt källflöde knappt 200 meter över havet och mynnar ut i Vänern vid Lidköping.
Lidans avrinningsområde är 2265 kvadratkilometer. Mariedalsån mynnar ut i Vänern vid
Källby. Avrinningsområdet har en yta på 100 kvadratkilometer (ELK AB, 2004). Tidan har
sitt källområde i Strängseredssjön i Ulricehamns kommun, passerar genom Tidaholm och
Tibro och mynnar ut i Vänern vid Mariestad. Tidan har ett avrinningsområde på cirka 2230
kvadratkilometer (Tidans vattenförbund, 2005).
Lidan och Mariedalsån innehåller höga halter näringsämnen och organiskt material och
avrinningsområdena består av cirka hälften åkermark och en tredjedel skogsmark (ELK AB,
2004). Tidan innehåller ganska låga halter fosfor och kväve högt upp i systemet men ganska
höga halter längre nedströms. Nästan en tredjedel av Tidans avrinningsområde består av åker
och hälften av skog (Tidans vattenförbund, 2005).
Samtliga vattensystem rinner till stor del genom kalkrika områden och har därmed god
buffertkapacitet och relativt höga ph värden (pH 7-8, 5). Tidan, Lidan och Mariedalsån har
artrika vatten med en hög biologisk produktion (ELK AB, 2004; Tidans vattenförbund, 2005).
I ett av Lidans biflöde Flian har så mycket som 16 arter fiskar återfunnits (Terra- Limno
gruppen AB, 2003). I Tidan förekommer öring (S. trutta) och flodpärlmussla (M.
margaritifera) (Tidans vattenförbund, 2005).

2.2 Inventering av stormusslor
En artbeskrivning av de arter som återfanns i studien presenteras i bilaga 1.
Fältarbetet utfördes i tre olika vattensystem, Tidan, Lidan och Mariedalsån i Västra Götalands
län. Inventeringen utfördes i möjligaste mån så att jämförelser kan göras med andra
inventeringar i miljöövervakningen. Markägarna kontaktades och tillstånd för fiske av
musslor beviljades av fiskerättsägarna före undersökningen.
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Val av lokaler
Sju lokaler valdes selektivt ut, tre lokaler i Mariedalsån, två lokaler i Lidan och två lokaler i
Tidan vattensystem (figur 2). Lokalerna valdes selektivt ut för att öka chanserna att finna
musslor. Lokalerna valdes inom gamla Skaraborgs gränser. I första hand valdes lokaler kända
för förekomst av musslor. I andra hand valdes lokaler ut utifrån faktorer som anses lämpliga
för stormusslor enligt tidigare studier. Faktorerna och den turordning som de togs hänsyn till
illustreras i (figur 3).

Figur 2 Karta över lokaler som inventerades i tre vattensystem i Västra Götalands län. Lokalerna är sju
stycken till antalet och sex av dem är markerade med en grön kvadrat på kartan. TYÖ: Tidan, Ymsens
utlopp, Örlan MÄM: Mariedalsån, Ämtens utlopp MÄ: Mariedalsån, Ämten (ej markerad på kartan)
LVF: Lidan, Vingasjöns utlopp LSF: Lidan, Skärvalångens utlopp TG: Tidan, Gärebäcken MM:
Mariedalsån, Lundsbrunn.
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Områden med
skog valdes
Områden med häll
och torv togs bort

↓

Ordning för urval av lokaler

Områden med
lövskog valdes ut
Lokaler vid utlopp och
inlopp prioriterades

Rätade onaturliga
vattendrag valdes bort
Lokaler i sjöar och strömmande
vattendrag valdes ut

Grunda, tillgängliga lokaler med
ett bra siktdjup prioriterades

Figur 3 Flödesschema över faktorer och dess turordning som togs hänsyn till vid val av lokaler i andra
hand. I första hand valdes lokaler kända på förekomst av musslor.

En nära omgivning med skog gör att musslornas förekomst gynnas av beskuggning, medan
öppen mark som åker och betesmark missgynnar dem. Lokaler omgivna med skog ringades
därför in på en terrängkarta som erhölls digitalt från Lantmäteriet (Dnr 106 – 2004/ 188) och
finns tillgänglig i Länsstyrelsens databas. Efter jämförande studier på en geologisk karta
(Sveriges geologiska undersökning Ser Ah nr 9, specialkarta 2, Lantmäteriverket 87-04-30)
ströks sedan områden med häll eller torvbotten, då musslorna främst befinner sig på botten
med mjäla/ler, sand och grus (Bergengren et al 2002). Med hjälp av infraröda bilder (IR) som
finns tillgängliga på Länsstyrelsen i Mariestad (tabell 1) togs områden med barrskog bort, då
musslor missgynnas av mycket humus som ofta förekommer i vatten vid barrskog. Stora
mängder partiklar i vattnet försämrar habitaten för både musslorna och värdfiskarna och
påverkar därmed musslornas fortplantning negativt (Nekoro & Sundström, 2005). Sjöars inoch utlopp hyser ofta mycket arter (Bergengren et al 2002) och valdes därför. Nyligen grävda
vattendrag, till exempel rätade diken med återkommande rensningar, missgynnar musslornas
förekomst (Naturhistoriska museet och Svenska naturskyddsföreningen, 2002) och valdes
därför bort med hjälp av IR-bilder. Utöver sjöar valdes strömmande vatten som gynnar flera
arter (Berglund, 2006) utifrån IR-bilder och genom kontakt med fiskevårdsföreningar och
markägare. Till sist valdes lokaler med ett djup mindre än en meter, och om möjligt klart
vatten och som var tillgängliga att vada i för inventering med vattenkikare.
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Tabell 1 Referensnummer till de Infraröda flygbilderna som har studerats på Länsstyrelsen i
Mariestad. Bilderna är i skalan 1:30 000.

864
86-06-14
8C40, 8D35

834
83-06-19
7096, 9D12

86-06-17
86-06-18
8B09, 8B29, 9C07
8B59, 8C60,
8C85

83-06-20
7077, 7184

Insamlingsmetoder
De första tre besökta lokalerna (Figur 2, TYÖ, MÄM och MÄ) inventerades med en lutherräfsa. Två av dessa lokaler återbesöktes (Figur 2, TYÖ och MÄM) och för dessa två samt
ytterligare fyra lokaler (Figur 2, LVF, LSF, TG och MM) togs sedimentprov för undersökning
av juvenila musslor. För samtliga lokaler utom en (Figur 2, TYÖ) där sedimentprov togs
undersöktes även lokalerna med vattenkikare, alltså totalt fem lokaler. För alla sju lokaler
utfördes en lokalbeskrivning (Figur 2).
Två protokoll medfördes och fylldes i vid inventeringen ute i fält. Det ena protokollet
innehåller information om antalet musslor, arter och storlek vid inventeringen med lutherräfsa (bilaga 2) samt lokalbeskrivning (Naturvårdsverket, 2006). Det andra protokollet
innehåller information om antalet musslor, arter och storlek vid inventering med vattenkikare
samt antalet musslor, arter och storlek i sedimentproverna av juvenila musslor (bilaga 2).
Protokollen för undersökning med luther- räfsa, vattenkikare och sedimentprov har jag fått av
Eriksson, M (personlig kontakt, Länsstyrelsen i Skåne län, april, 2007). Protokollen har sedan
modifierats något för att passa min studie.
Alla funna levande musslor fotograferades och placerades sedan tillbaka på lokalen. Flertalet
tomma skal samlades in för artbestämning, och vissa även för åldersbestämning. I lokal TG,
LVF (figur 2) åldersbestämdes inte musslorna på grund av problem att se åldersringarna.
Musslorna åldersbestämdes dessutom inte i lokal MÄ (figur 2). Försiktighet iakttogs för att
inte trampa på eller klämma sönder någon mussla.
Luther- räfsa: En luther- räfsa är en dubbelsidig kratta som istället för ett skaft har ett rep som
man kastar ut räfsan med i vattnet (figur 4). Därefter dras krattan in efter botten och musslor
kan samlas in. För de lokaler luther- räfsan användes utfördes 18 drag med räfsan med ett
visst mellanrum (cirka en meter om inga hinder fanns) under en sträcka som antecknades.
Räfsan kastades i en rak linje och för varje kast uppskattades och noterades antal kastmeter. I
lokalen som var i en sjö (Figur 2, MÄ) användes en roddbåt där repet till krattan knöts fast i
båten och släpades en viss längd som noterades (cirka sex meter). Alla musslor som kom upp
med luther- räfsan räknades och artbestämdes. De levande musslorna mättes på längden,
höjden och bredden (figur 5).

Figur 4 Musslor upptagna med luther- räfsa vid Ymsens utlopp (Foto Ann Gustavsson).
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Vattenkikare: När lokalerna undersöktes med vattenkikare lades en 30 meter lång linje med en
bredd på cirka en meter ut med hjälp av fältpinnar och ett måttband. Linjen delades in i sex
dellokaler där varje lokal var fem meter lång. Längs linjen plockades skal och levande
musslor upp från bottnens yta med hjälp av en skräpplockare för varje dellokal. Antalet
fragment på bottnen uppskattades. Sedan artbestämdes och räknades alla insamlade musslor.
Upp till 50 stycken levande musslor av varje art mättes på längden höjden och bredden (figur
5). För de minsta och några av de större musslorna uppskattades dessutom ålder utifrån att
vinterringarna utanpå skalet räknades (figur 6). Första vinterringen representerar generellt
musslornas tredje levnadsår (Larsen & Wiberg-Larsen, 2006), därför adderades antalet
vinterringar med två vid åldersbestämningen. Sammantaget skulle helst 15 musslor
åldersbestämmas på varje lokal.

Figur 5 Till vänster illustreras vänster skalhalva av en stormussla och till höger illustreras skal av en
stormussla sedd ovanifrån. De insamlade musslorna i studien mättes på längden höjden och bredden.

Figur 6 Beräkning av ålder utifrån antal vinterringar. Första årsringen står för musslans tredje
levnadsår. Resterande vinterringar står för ett av varje levnadsår. Åldern uppskattas därför utifrån
antal vinterringar adderat med två. Denna dammussla (Anodonta anatina) uppskattas ha en ålder på
fem år (tre årsringar +2) (Foto Ann Gustavsson).

Sedimentprovtagning: I varje lokal undersöktes också sedimenten på tre ställen. Platserna
valdes ut där det fanns gott om musslor och en chans för föryngring. I första hand valdes
platser där det fanns grus på botten som är gynnsamt för juvenila musslor då de behöver gott
om syre när de grävt ned sig i bottenmaterialet (Ulvholt, 2005). Enligt studier av Geist (1997)
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bör halten av finsediment i ett sedimentprov inte överstiga 25 procent. I andra hand om inte
grusbotten var tillgänglig eller att det var omöjligt att ta ett prov på grund av för hård botten
valdes platser med sand som bottensubstrat. Sedimenten togs upp med en bytta på två och en
halv liter, 18,5 centimeter i diameter och med en kant på nio och en halv centimeter samt
sållades och vaskades. Sedimenten sållades först med en maskstorlek på en centimeter och
sedan med en maskstorlek på en halv millimeter. Därefter vaskades provet med hjälp av en
guldvaskarvanna för att få fram de riktigt små musslorna som flyter upp på ytan ovanpå
gruset. De funna musslorna artbestämdes, räknades och mättes.
Lokalbeskrivning: Lokalbeskrivningen utfördes enligt handbok för miljöövervakning
(Naturvårdsverket, 2006). I lokalbeskrivningen bedöms bland annat vattenhastigheten.
Vattenhastigheten mättes genom att en apelsin släpptes i mitten av vattenfåran, och tiden
mättes för hur fort apelsinen färdades en meter. Koordinaterna för lokalen mättes med
geografiskt positionssystem (Garmin GPS 12XL).

2.3 Analys och beräkning av data
Förekomst av sannolik föryngring bedömdes utifrån minsta funna mussla av varje art som
återfanns i lokalen och dess uppskattade ålder. Förutom flodpärlmussla (M. margaritifera) är
musslornas könsmognad inte känd i lokalen, därför antar vi i studien att de övriga arterna
musslor blir adulta (vuxna) efter minst sex år, vilket används som gräns för tjockskalig
målarmussla (U. crassus) (Larsen & Wiberg-Larsen, 2006). För att få en bild på om
föryngringen i lokalerna är gynnsam eller inte studerades populationernas storleksfördelning i
de lokaler som undersöktes med vattenkikare, då förekomst av musslor i samtliga
storleksklasser kan tyda på en livskraftig population (von Proschwitz et al 2006). Dessutom
gjordes en hypotetisk beräkning av andelen juvenila musslor i populationerna för de lokaler
där åldersbestämning utifrån vinterringar var möjlig. Olika arter och även populationer kan ha
olika tillväxthastighet (Larsen & Wiberg-Larsen, 2006; Bauer & Wächtler, 2001). Utifrån
data med musslornas längd och uppskattade ålder kan en regressionsanalys utföras. Man kan
då få ett mått på hur korrelerade längd och ålder är till varandra i lokalen. Värdena på
korrelation kan hamna mellan noll och ett, då ett står för hög korrelation. Utifrån
regressionsanalysen får man dessutom uppgifter om linjens lutning (k) och interceptet (m).
Om det finns en stark korrelation kan man med dessa uppgifter och utifrån åldern (x) räkna ut
längden (y) med formeln y= k*x+m. Om juvenila musslors maximala längd är känd (när de
blir könsmogna) kan andelen juvenila musslor i populationen beräknas. Om vi antar att
musslorna blir vuxna efter minst sex år, kan maximala längden för juvenila musslor
hypotetiskt räknas ut. Ett p-värde under 0,05 anses signifikant vid ett 95 procentigt
konfidensintervall. Andelen juvenila musslor i populationen får vi fram genom att dividera
antalet juvenila musslor (<y) med antalet adulta musslor (>y). Enligt Larsen & Wiberg-Larsen
(2006) bör minst 10- 20 procent av populationen tjockskalig målarmussla (U. crassus) bestå
av juvenila musslor för en gynnsam bevarandestatus. Vi antar i denna studie att samma
förhållanden gäller övriga arter stormusslor och bedömer föryngringen som god i populationer
där minst 10 procent består av juvenila musslor.
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3. Resultat
Totalt hittades fyra arter stormusslor (Unionoida) i inventeringen och de var, allmän
dammussla (A. anatina), större dammussla (A. cygnea), spetsig målarmussla (U. tumidus) och
flodpärlmussla (M. margaritifera) (bilaga 3). I samtliga undersökta lokaler kunde man finna
stormusslor, varav arten allmän dammussla (A. anatina) fanns levande i alla lokaler. Totalt
återfanns 12 populationer i de inventerade lokalerna då det återfanns juvenila musslor i sex
populationer varav en av dem bedöms ha en god föryngring (tabell 2). Av arten allmän
dammussla (A. anatina) finns det av allt att döma juvenila musslor och därmed föryngring i
fyra av de sju undersökta lokalerna (TYÖ 2 stycken, MÄM 2 stycken, LSF 9 stycken och MM
2 stycken). En god föryngring av allmän dammussla (A. anatina) bedöms i en av lokalerna
(lokal LSF). Större dammussla (A. cygnea) hittades levande endast i lokal TYÖ, där det
troligen finns juvenila musslor av arten (1 styck). Andelen föryngring bedöms inte i lokalen.
Föryngring av spetsig målarmussla (U. tumidus) förekommer sannolikt i en av lokalerna (LSF
1 styck), men föryngringen bedöms som dålig. Flodpärlmussla (M. margaritifera)
förekommer i en av lokalerna (TG), men där påträffades inte några juvenila musslor. I två av
lokalerna (SVF och TG) upptäcktes ingen föryngring för någon av arterna stormusslor.
Föryngringen i lokal MÄ bedömdes inte.
Flest arter hittades i Tidans vattensystem med samtliga fyra arter (tabell 2). Av dessa arter
fanns troligtvis föryngring hos två av dem, allmän dammussla (A. anatina) och större
dammussla (A. cygnea), men föryngringens bevarandestatus bedöms inte. I Lidans
vattensystem förekom två levande arter, allmän dammussla (A. anatina) och spetsig
målarmussla (U. tumidus). Föryngring hittades hos båda arterna, men bedöms som god endast
för allmän dammussla (A. anatina). I Mariedalsåns vattensystem hittades lägst antal arter. En
art hittades vilket var allmän dammussla (A. anatina), där förmodligen föryngring förekom,
men bedöms som dålig.
Tabell 2 Antal funna levande arter, antal arter med upptäckt föryngring och antal populationer med en
god föryngring i de tre olika vattensystemen i Västra Götalands län som inventerades i studien. En god
föryngring bedöms om andelen juvenila musslor i populationen överskrider 10 procent.

Vattensystem

Lokal

Antal arter

Tidan

TYÖ,TG

4

Antal arter med Antal
juvenila
populationer
musslor
med god
föryngring
2
0

Lidan

LVF,LSF

2

2

1

Mariedalsån

MÄM,MÄ,MM

1

1

0

Minsta funna mussla
Minsta funna mussla i lokalerna visar på eventuell förekomst av föryngring och presenteras i
tabell 3. Minsta funna mussla av allmän dammussla (A. anatina) var 20 millimeter lång med
en uppskattad ålder på tre år. Av spetsig målarmussla (U. tumidus) var den minsta funna
musslan 25 millimeter lång med en uppskattad ålder på sex år. De minsta musslorna återfanns
i lokal LSF. Endast två levande större dammusslor (A. cygnea) återfanns (lokal TYÖ), där den
minsta var 75 millimeter lång. I lokal TG där flodpärlmussla (M. margaritifera) förekom, var
den minsta funna musslan 60 millimeter lång.
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Tabell 3 Minsta funna mussla för varje inventerad lokal mätt i längd (mm) samt uppskattad ålder i
parentes beräknad utifrån antal vinterringar (antal vinterringar +2).

Lokal

TYÖ

MÄM MÄ

LVF

LSF

TG

MM

Art
A. anatina

75(6år) 45

50

65

20(3år) 60

50(7år)

A. cygnea

75

-

-

-

-

-

-

U. tumidus

55

-

-

50(8år) 25(6år) -

-

M. margaritifera

-

-

-

-

-

-

60

3.1 Undersökning med vattenkikare
Levande musslor indelade i storleksklasser
Förekomst av musslor i samtliga storleksklasser kan tyda på en livskraftig population (von
Proschwitz et al 2006). Storleksfördelningen av allmän dammussla (A. anatina) och spetsig
målarmussla (U. tumidus) presenteras i figur 7. Inte någon av de undersökta lokalerna har
musslor med jämn storleksfördelning, det vill säga samma art i samtliga storleksklasser. I
lokal MÄM förekommer allmän dammussla (A. anatina) i samtliga storleksklasser, utom i
den minsta storleksklassen (10-25 millimeter) (figur 7 a). I lokal LSF finns spetsig
målarmussla (U. tumidus) i samtliga storlekar utan i den största storleksklassen (90-105
millimeter) (figur 7 e). Lokal LSF är den enda lokalen med förekomst av allmän dammussla
(A. anatina) och spetsig målarmussla (U. tumidus) i den minsta storleksklassen (10-25
millimeter) (figur 7 d och e). Den storleksklass som var mest frekvent förekommande
varierade mellan lokalerna, men hos samtliga lokaler utom en hade den näst största klassen
med funna musslor den högsta frekventa förekomsten. I lokal LVF (figur 7 b) hade dock den
största klassen med funna musslor högsta frekventa förekomsten.
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Figur 7 a-e Storleksfördelning av olika arter
musslor
i
lokalerna
undersökta
med
vattenkikare: a) Allmän dammussla (A. anatina)
i lokal MÄM, b). Allmän dammussla (A.
anatina) i lokal LVF, c) Spetsig målarmussla
(U. tumidus) i lokal LVF, d) Allmän dammussla
(A. anatina) i lokal LSF, e) Spetsig
målarmussla (U. tumidus) i lokal LSF, f)
Flodpärlmussla (M. margaritifera) i lokal TG, g)
Allmän dammussla (A. anatina) i lokal MM.
Storleksfördelning av allmän dammussla (A.
anatina) i lokal TG presenteras inte, då endast
tre levande musslor var funna.
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Förhållande mellan musslornas ålder och längd
Vid en jämförelse av förhållandet mellan musslornas uppskattade ålder och mätta längd (figur
8 och 9) finns en korrelation (tabell 4). I figur 8 ser man en viss skillnad i tillväxt för allmän
dammussla (A. anatina) mellan lokalerna i de olika vattensystemen. Tillväxten för lokal MM
och LSF ser mycket lika ut där trendlinjerna för dessa två lokaler följer varandra mycket väl i
figur 8. Tillväxten för lokal MÄM skiljer sig något, då trendlinjen i figur 8 skiljer sig från de
övriga lokalerna i lutning. Figur 9 visar endast förhållandet mellan ålder och längd i en lokal
för spetsig målarmussla (U. tumidus). Men tillväxten skiljer sig tydligt från arten allmän
dammussla (A. anatina) (figur 8 och 9).
Förhållande mellan längd och ålder hos Anodonta anatina
120
y = 61,08Ln(x) - 59,329
R2 = 0,661
100
y = 44,365Ln(x) - 25,585
R2 = 0,5826

Längd (mm)

80

Lokal LSF
y = 44,053Ln(x) - 25,392
R2 = 0,879

Lokal MÄM
Lokal MM

60

Logg. (Lokal MM)
Logg. (Lokal MÄM)
Logg. (Lokal LSF)

40

20

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Uppskattad ålder

Figur 8 Förhållandet mellan längd (mm) och uppskattad ålder (antal vinterringar +2) hos allmän
dammussla (A. anatina) i lokalerna som är undersökta med vattenkikare. Lokal LVF och TG är inte
med då vinterringar inte räknades vid inventeringen och i lokal TG förekom alldeles för få individer av
arten.
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Förhållande m ellan längd och ålder hos Unio tum idus
70

60
y = 50,509Ln(x) - 58,387
R2 = 0,6938
50

40
Lokal LSF
Logg. (Lokal LSF)
30

20

10

0
0

2

4

6

8

10

12

U p p skat t ad ål d er

Figur 9 Förhållandet mellan längd (mm) och uppskattad ålder (antal vinterringar+2) hos spetsig
målarmussla (U. tumidus) som återfanns i lokal LSF. Lokal LVF är inte med då vinterringar inte
räknades vid inventeringen i lokal LVF (svårt att se vinterringarna på grund av en kraftig algpåväxt).

Det finns även en stark korrelation mellan musslornas längd och bredd samt längd och höjd i
lokalerna (alla korrelationsvärden större än 0,81).
Beräkningar av andelen juvenila musslor i populationen
Eftersom det finns en tydlig korrelation mellan musslornas längd och ålder i lokalerna
beräknades juvenila musslors maximala längd hypotetiskt utifrån formeln y= k*x+m (tabell
4), då y= längd (mm), k= regressionslinjens lutning, m= interceptet och x= juvenil ålder. I
beräkningarna antas musslorna vara juvenila upp till sex års ålder (x= 6).
Tabell 4 Hypotetisk beräkning av de juvenila musslornas maximala längd i lokalen utifrån ekvationerna
i figur 8 och 9, där y= längd (mm) och x= ålder. Lokalerna som beräknas är MÄM, LSF och MM som är
undersökta med vattenkikare. Lokalerna TG och LVF är inte med i tabellen då åldern inte bestämdes
för musslorna i lokalerna (svårt att se vinterringarna).

Lokal

Art

Korrelation

Antal, N

MÄM

A.anatina

0,82

16

p- värde för y om x=6
F
0,000112
50

LSF

A.anatina

0,94

15

0,000000196

54

LSF

U.tumidus

0,83

16

0,000067

32

MM

A.anatina

0,76

17

0,000367

54

Utifrån den hypotetiskt beräknade maximala längden för juvenila musslor i lokalerna förekom
3 procent juvenila musslor av allmän dammussla (A. anatina) i lokal MÄM, 0 procent i lokal
LVF, 17 procent i lokal LSF och 4 procent i lokal MM. Av spetsig målarmussla (U. tumidus)
förekom 3 procent juvenila musslor i lokal LSF.
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Fördelning av musslor och förhållande mellan levande och döda musslor i lokalerna
Antalet musslor per kvadratmeter låg mellan 2,0 och 22,4 i de undersökta lokalerna med
vattenkikare. Antalet individer per kvadratmeter för varje art låg mellan 0,1 och 15,2. Totalt
fanns flest levande musslor per kvadratmeter i lokal LVF, där det fanns 22,4 musslor per
kvadratmeter. Av arten allmän dammussla (A. anatina) fanns det 15,2 individer per
kvadratmeter och av arten spetsig målarmussla (U. tumidus) fanns det 7,2 individer per
kvadratmeter i lokalen. Flodpärlmussla (M. margaritifera) som återfanns i lokal TG förekom
med en täthet på 8,7 individer per kvadratmeter. Ingen korrelation (0,3) syns mellan antalet
musslor per kvadratmeter och förekomst av föryngring.
Antalet funna juvenila musslor i lokalerna är så få (som mest nio stycken) att det inte är
möjligt att jämföra fördelningen av föryngring inom lokalerna. Antalet juvenila musslor är
mycket få i samtliga dellokaler inom de inventerade lokalerna.
Förhållandet mellan antalet funna levande och döda musslor varierar mellan lokalerna och
arterna. Störst andel levande musslor av allmän dammussla (A. anatina) återfanns i lokal LVF
(92 procent) och störst andel döda återfanns i lokal LSF (68 procent) (figur 10).
Förhållande m ellan levande/döda m usslor av arten
Anodonta anatina

Andel levande/döda
musslor (%)

100
80
60

Döda

40

Levande

20
0
MÄM

LVF

LSF

TG

MM

Totalt

lokal

Figur 10 Förhållande mellan levande och döda musslor av allmän dammussla (Anodonta anatina).

Av arten flodpärlmussla (M. margaritifera) återfanns 99, 5 procent av dem levande i lokalen
I lokal LVF återfanns 86 procent levande musslor av spetsig målarmussla (U. tumidus),
medan 96 procent av musslorna var döda i lokal LSF.

3.2 Förekomst med luther- räfsa
Luther- räfsan användes i tre lokaler (Figur 2 TYÖ, MÄM och MÄ) och i en av dem användes
dessutom vattenkikare (lokal MÄM). I lokal TYÖ återfanns två levande musslor (0,11
stycken per kvadratmeter) av spetsig målarmussla (U. tumidus) och sex skal (0,33 st/m2). Det
återfanns dessutom 14 skal (0,78 st/m2) av allmän dammussla (A. anatina) i lokalen. I lokal
MÄM återfanns en levande mussla (0,07 st/m2) och ett skal (0,07 st/m2) av allmän
dammussla (A. anatina). I lokal MÄ återfanns två levande (0,06 st/m2) och 14,5 skal (0,45
st/m2) av allmän dammussla (A. anatina).
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Metoderna luther- räfsa och vattenkikare kompletterade inte varandra på ett tillfredställande
sätt. Vid jämförelse med insamlade musslor med luther- räfsan och vattenkikaren i lokal
MÄM, hittades med båda metoderna arten allmän dammussla (A. anatina). Men antalet
musslor per kvadratmeter skilde sig åt, med vattenkikare återfanns 2,4 stycken levande
musslor per kvadratmeter medan det återfanns 0,07 stycken levande musslor per kvadratmeter
med luther- räfsan. Vid sedimentprov i lokal TYÖ återfanns arterna allmän dammussla (A.
anatina), större dammussla (A. cygnea) och spetsig målarmussla (U. tumidus). Med lutherräfsa i samma lokal återfanns endast levande musslor av arten spetsig målarmussla (U.
tumidus) samt skal återfanns av arten allmän dammussla (A. anatina).

3.3 Sedimentprov
Sedimentprov utfördes i samtliga lokaler utom en (sjön Ämten, MÄ). I lokal TG och MM
återfanns inte några levande musslor, hela eller halva skal (tabell 5). Flest musslor av
individer och arter återfanns i lokal TYÖ, tio levande musslor och ett skal av arterna allmän
dammussla (A. anatina) större dammussla (A. cygnea) och spetsig målarmussla (U. tumidus).
Där sedimentproven togs i lokal TYÖ hade dock inte musslorna på bottnens yta plockats bort
innan proven på grund av grumligt vatten och därmed dålig sikt. Vid en uppskattning av
musslornas ålder hittades musslor i lokal TYÖ med en ålder från 6 till 12 år. Två stycken av
musslorna var sex år gamla, en av arten allmän dammussla (A. anatina) och en större
dammussla (A. cygnea). I de övriga undersökta lokalerna (lokal MÄM, LVF och LSF) var
musslorna mellan 7 och 18 år gamla. Resultatet visar att det finns musslor i sedimenten, men
inte att majoriteten är juvenila musslor.
Tabell 5 Funna musslor i de lokaler som undersöktes med sedimentprov. Tre sedimentprov togs i
varje lokal med olika djup beroende på substratets hårdhet.

Lokal

Medeldjup
(cm)

A. anatina

A. cygnea

U. tumidus

Levande Skal

Levande Skal

Levande Skal

2

1

1

6,5

7

2

8

1

4
5

9,5

6

1,5

7

4

1

1

1

1

1

2

3.4 Lokalbeskrivning- faktorer som kan påverka förekomst och föryngring
Ingen korrelation kunde hittas mellan vattenhastighet (bilaga 4) och antal musslor per
kvadratmeter eller antal arter i de sju lokalerna (-0,14 samt 0,11). Vattenhastigheten var
dessutom väldigt lika mellan lokalerna och förekom i antingen klass 1 (lugnt flytande) eller
klass 2 (strömmande). Samtliga lokaler utom en (lokal TG) hade findetrius som dominerande
organiskt material. Lokalerna hade beskuggning och krontäckning i klass 2 (5-50 procent)
eller 3 (>50 procent). Inget tydligt samband syns mellan dominerande oorganiskt material
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(bilaga 4) och antal musslor per kvadratmeter. Ofta var det moränbotten med en variation av
oorganiskt material i lokalerna, då grus förekom i samtliga lokaler och häll förekom inte i
någon lokal. Det syns inget samband mellan förekomst av föryngring och grusbotten som
dominerande oorganiskt material. Det syns inget samband mellan klart eller färgat vatten
(bilaga 4) mot antalet arter, men i dessa lokaler finns fler musslor per kvadratmeter i de
lokalerna med färgat vatten. En av lokalerna (TYÖ) klassas som grumlig. Lokal TG är den
enda lokal som har blandskog som dominerande närmiljö med gran (Picea abies) som
dominerande art.

4. Diskussion

4.1 Förekomst av föryngring i lokalerna
Allmän dammussla (A. anatina) är den mest allmänt förekommande arten i Sveriges
vattendrag (von Proschwitz et al 2006) vilket även denna studie visar på då levande musslor
av allmän dammussla (A. anatina) kunde hittas i samtliga undersökta lokaler. Förekomst av
sannolika juvenila musslor av allmän dammussla (A. anatina) återfanns endast i fyra av sju
lokaler. Detta är mycket oroväckande om dessa lokaler ska representera några av de bästa i de
inventerade vattensystemen då arten ska vara mycket vanligt förekommande i vattensystemen.
Spetsig målarmussla (U. tumidus) är även den en art som ska vara vanligt förekommande i
vattensystemen. För endast en av de inventerade lokalerna förekom sannolik föryngring. I
dessa inventerade lokalerna är det dessutom mycket osäkert att andelen juvenila musslor är
tillräckligt stor för att anses vara en livskraftig population. Om populationerna är livskraftiga
och har en tillräckligt stor andel juvenila musslor är mycket svårt att säga i nuläget på grund
av bristfälliga kunskaper om musslornas biologi. Exempelvis skulle det behövas vidare
kunskap om musslornas dödlighet i de olika livsstadierna och ålder för könsmognad hos de
olika arterna.
Eftersom tillväxten varierar mellan arter och individer har denna studie försökt att utgå från
musslornas ålder istället för längd. Enligt Naturvårdsverket (2004) är den övre gränsen för
juvenila flodpärlmusslor (M. margaritifera) 50 millimeter. I denna studie var beräkning av
årsringar på flodpärlmussla (M. margaritifera) inte möjlig, men utifrån gränsen 50 millimeter
så förekom det inte några juvenila musslor i lokalen (figur 2, TG). I samma lokal återfanns tre
levande musslor av allmän dammussla (A. anatina), vilket sannolikt är ett alltför litet bestånd
för att föryngring ska förekomma i lokalen. Det finns ingen nämnd gräns för juvenil ålder av
de vanligare förekommande arterna som allmän dammussla (A. anatina), större dammussla
(A. cygnea) och spetsig målarmussla (U. tumidus). Men Eftersom Larsen & Wiberg (2006)
har föreslagit en juvenil ålder på 4-6 år för tjockskalig målarmussla (U. crassus) har samma
övre gräns satts i denna studie för samtliga arter.
Genom att fördela de funna musslornas längd i storleksintervall (figur 7) kan man se
musslornas fördelning och utifrån det analysera musslornas bevarandestatus. Enligt von
Proschwitz et al (2006) kan förekomst av musslor inom alla storleksintervall tyda på ett
livskraftigt bestånd. Enligt Larsen & Wiberg-Larsen (2006) ska andelen musslor av
tjockskalig målarmussla (U. crassus) vara som störst inom klassen 5-10 år för en gynnsam
bevarandestatus. Det kan vara svårt att jämföra storleksintervallet med andra arter då de har
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olika maximal ålder, men studeras spetsig målarmussla (U. tumidus) på detta vis som dock
blir något yngre har åldern 5-10 år en längd på cirka 20-60 millimeter. I lokal LSF (figur 2)
finns störst andel av spetsig målarmussla (U. tumidus) i dessa storleksintervall (figur 7 e). I
lokal LVF (figur 2) där visserligen inget samband mellan ålder och längd har tagits fram fanns
inte störst andel musslor inom detta intervall (figur 7 c). Ingen av lokalerna har musslor av
samma art i samtliga storleksklasser (figur 7). Men normalt blir spetsig målarmussla (U.
tumidus) 5-8 centimeter lång och varierar i tillväxten för olika populationer och lokaler. Att
den i lokal LSF inte finns i storleksklassen 9-10,5 centimeter kan vara av förklaringen att den
inte blir så stor i denna population som i lokal LVF. Lokal MÄM (figur 2) har inte någon
allmän dammussla (A. anatina) i den minsta storleksklassen (<30 millimeter) men i
storleksintervallet mindre än 50 millimeter och är den lokal som har jämnast fördelning över
storleksklasserna (figur 7 a). Lokal LSF hade musslor av allmän dammussla (A. anatina) och
spetsig målarmussla (U. tumidus) i storleksintervallen mindre än 30 millimeter, men det var
väldigt få musslor. Eftersom stormusslor kan bli mycket gamla skulle det kunna vara så att de
inte behöver så mycket rekryter varje år. Musslorna kanske till och med kan hoppa över vissa
år med reproduktion. Då skulle det kunna vara normalt med endast ett fåtal musslor i de
minsta storleksklasserna. Att det helt saknas musslor i den minsta och i många fall även den
näst minsta storleksklassen (figur 7) verkar till synes onormalt då det finns musslor i samtliga
övriga storlekar i de större klasserna i de inventerade lokalerna. Små musslor mindre än 30
millimeter har återfunnits i lokaler i tidigare inventeringar (Tapper & Lundberg, 2006;
Svensson & Ekström, 2005).
Eftersom dödligheten är större hos juvenila musslor än hos adulta (vuxna) (Bauer & Wächtler,
2001) skulle det istället kunna vara så att andelen juvenila musslor bör vara större än andelen
adulta. Exempelvis har det återfunnits så mycket som 60 procent juvenila musslor av
flodpärlmussla (M. margaritifera) i en lokal i Sverige (Bergengren, J personlig kontakt
Länsstyrelsen i Jönköpings län, maj, 2007). Med tanke på att flertalet juvenila musslor kan
missas vid inventeringen på grund av nedgrävda musslor har tidigare studier på tjockskalig
målarmussla (U. crassus) bedömt att minst 10 – 20 procent juvenila musslor bör återfinnas för
att en population ska ha en gynnsam bevarandestatus (Larsen & Wiberg-Larsen, 2006).
Tidigare undersökningar visar på att det finns populationer med mer än 10 procent juvenila
musslor (Bergengren, 2001; Nekoro & Sundström, 2005). Enligt beräkningar av andelen
juvenila musslor i denna studies inventerade lokaler fanns det en lokal (figur 2, LSF) av de sju
undersökta lokalerna med en andel juvenila musslor större än 10 procent (17 procent). Utgår
vi ifrån att gränsen på minst 10-20 procent juvenila musslor gäller samtliga arter så har endast
en lokal av de inventerade lokalerna en föryngring med gynnsam bevarandestatus. Och då
gäller det endast den vanligaste arten allmän dammussla (A. anatina). Föryngring av spetsig
målarmussla (U. tumidus) finns sannolikt endast i en av lokalerna (LSF) och beräknas då
endast stå för tre procent av populationen. Föryngring av större dammussla (A. cygnea) finns
troligen i lokal TYÖ (figur 2), men andelen juvenila musslor i lokalen är inte bedömd
eftersom lokalen inte undersöktes med vattenkikare. I en av de undersökta lokalerna (figur 2,
TG) förekom flodpärlmussla (M. margaritifera). Vid tidigare undersökningar som gjorts
(Miljögruppen, 1998) hade juvenila musslor på cirka 30 millimeter hittats i samma lokal som
denna studie. I denna studie hittades inga musslor mindre än 50 millimeter.
Denna enstaka undersökning i lokalerna räcker dock inte för att bedöma populationernas
bevarandestatus. Populationsstorleken varierar ofta under en följd av år samt under året. Efter
vårens reproduktionsperiod tillkommer en stor andel juvenila individer, på våren är därför alla
individer minst ett år medan på hösten har det tillkommit en stor andel juvenila individer
(Hjorth, 2002). Därför krävs det en uppföljning och ytterligare undersökningar att jämföra
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med i en tidsserieövervakning. Resultaten av föryngringen i denna studie pekar ändå på en
dåligt fungerande föryngring av stormusslor vilket även flertalet tidigare undersökningar visar
på i andra lokaler, då gäller det dock arterna tjockskalig målarmussla (U. crassus) och
flodpärlmussla (M. margaritifera) (Englund, 2006; Holst & Tapper, 2004; Berglund, 2006;
Naturcentrum AB, 2006; Svensson & Ekström, 2005).

4.2 Antalet funna arter och individer i lokalerna
Att man i denna studie fann musslor i samtliga lokaler säger inte att det är vanligt
förekommande med musslor i hela vattendragen, då dessa lokaler tros vara några av de mest
gynnsamma. Gynnsamma lokaler är tämligen sällsynta om man ser över hela vattensystemen
vilket tyder på att musslorna istället borde vara relativt sällsynta i vattendragen. Då det
förväntades finnas musslor i de lokaler som undersöktes såg det istället förhållandevis dåligt
ut vad det gäller diversitet av arter och särskilt förekomst av föryngring.
Av de tre inventerade vattensystemen i Västra Götalands län återfanns flest levande arter i
Tidans system med fyra arter. Minst antal levande arter hittades i Mariedalsån vattensystem,
endast allmän dammussla (A. anatina). Men skal och fragment från större dammussla (A.
cygnea) fanns även i Lidan och Mariedalsån vattensystem. Att det finns skal och fragment av
större dammussla (A. cygnea) i vattensystemen visar på att arter i alla fall en gång i tiden har
funnits där, men kan också tyda på att arten finns längre uppströms i systemet. Större
dammussla (A. cygnea) lever främst i sjöar och skal ifrån sjöarna kan ha sköljts med ut i
utloppen. Fragment, skal eller levande musslor av arten större dammussla (A. cygnea) hittades
samtliga i utloppen.

4.3 Inventering med luther- räfsa
Syftet med luther- räfsan i studien var att metoden skulle fungera som ett komplement till
vattenkikaren vid svårtillgängliga lokaler. Där vattenkikaren användes skulle räfsan först
användas för att man sedan med vattenkikaren kunde kontrollera hur säker metoden med
luther- räfsan var. I lokalerna som studerades fungerade metoden med luther- räfsan mycket
dåligt. Detta på grund av att botten inte endast bestod av sand utan var moränbotten med
inslag av grus och sten. Botten blev därför för hård och räfsan grävde inte ned sig i substratet.
I dessa lokaler kunde inte räfsan representera antalet musslor för en särskild yta, förekomst av
juvenila eller vuxna nedgrävda musslor, utan endast förekomst av levande och döda arter på
bottnens yta.

4.4 Sedimentprov av juvenila musslor
Viss föryngring hittades i en del av lokalerna, men mycket få juvenila musslor. Enligt Larsen
& Wiberg-Larsen (2006) är individer yngre än 5 år mycket svåra att finna och är med
metoden vattenkikare alltid starkt underrepresenterat. I denna undersökning togs viss hänsyn
till att de juvenila musslorna kan sitta nedgrävda i sedimenten. I sedimentproven fann man
nedgrävda musslor, men endast i en av lokalerna fann man juvenila musslor i sedimentproven
(figur 2, TYÖ). I denna lokal är det dessutom osäkert om musslorna satt på ytan eller var
nedgrävda. Att så få juvenila musslor återfanns i sedimentproven kan bero på att det faktiskt
inte fanns någon eller mycket dålig föryngring i de undersökta lokalerna. När proverna
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vaskades kom flertalet ärtmusslor (Sphaeriidae spp) fram vilket visar att metoden fungerar.
Ett problem var dock att få ned byttan i grusbotten, där botten oftast var mycket hård. Därför
blev sedimentproverna överrepresenterade i sandbotten som troligtvis inte är de mest
gynnsamma platserna för juvenila musslor.

4.5 Mätning av musslornas längd, höjd och bredd
Det finns en stark korrelation mellan längd, höjd och bredd hos musslorna. Då det finns en så
tydlig korrelation mellan längd och ålder i populationerna räcker det antagligen att mäta
musslornas längd i fortsatta studier. Det är däremot viktigt att även försöka bestämma
musslornas ålder utifrån årsringar i en ny lokal då tillväxten varierar mellan olika
populationer, även inom samma vattensystem. När man väl har fått fram hur korrelationen ser
ut mellan längd och ålder i populationen kan det sedan räcka med att mäta musslornas längd
för att få ett mått på deras ungefärliga ålder i kommande återinventeringar.
Tillväxtkurvorna i studien på förhållandet mellan ålder och längd stämmer inte helt överens
med verkligheten vilket man kan se på exempelvis tillväxten för spetsig målarmussla (U.
tumidus) (figur 9) där musslornas längd enligt ekvationen får negativa värden vid beräkningar
av musslor yngre än fyra års ålder. När stormusslor föds ska de vara någon millimeter stora
(Bauer & Wächtler, 2001). Att detta inte stämmer helt kan vara att tillväxthastigheten varierar
med åldern då tillväxten är som störst det första året (Alridge, 1998). Trots en viss osäkerhet i
musslornas åldersbestämning är det troligen ändå bra att komplettera längdmätningarna med
åldersbestämning eftersom musslornas tillväxt varierar mellan olika populationer.

4.6 Fördelning av musslor och föryngring i lokalen samt förhållande mellan levande och
döda musslor
I de flesta lokaler fanns en hög täthet med antalet musslor per kvadratmeter (upp till 22,4
stycken per kvadratmeter). Man får se dessa lokaler som de med högst täthet av musslor i
vattendraget. Lokalerna är subjektivt utvalda. Utloppen som inventerades består ofta av en
högre täthet musslor och större antal arter (Naturvårdsverket, 2004). Musslorna sitter oftast
inte jämnt fördelade i vattendragen utan tätt i fragment. I lokalen var uppfattningen vid
inventeringen att musslorna var jämnt fördelade i hela vattenfåran utom i lokal MÄM (figur
2). I lokal MÄM var det större stenar i kanterna av bäcken och sand i mitten av fåran.
Musslorna satt då i mitten av fåran där tätheten blev större.
Eftersom musslorna inte sitter jämnt fördelade i vattendraget kan det vara svårt att få fram ett
mått av antal musslor per kvadratmeter för ett helt vattendrag utifrån stickprov. Eventuellt
fungerar föryngringen bra även i mindre bestånd som sitter tätt i vattendraget. Hur täta och
stora bestånd som måste finnas för en fungerande föryngring är en intressant frågeställning för
fortsatta studier.
Förhållandet mellan döda och levande musslor varierade i lokalerna. Det finns en osäkerhet i
att använda sig av skal för att dra några statistiska slutsatser. Denna osäkerhet grundar sig på
flertalet felkällor som finns, exempelvis att skalen ofta följer med strömmarna i vattnet och
samlas i högar vid lugnare vatten och stockar och stenar i vattendraget. Beroende på vattnets
kvalitet som kalkhalt och ph värde bevaras skalen olika länge i olika lokaler. I kalkfattiga och
försurade områden försvinner skalen fortare än i kalkrika områden. Vad de insamlade skalen
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kan vara bra att använda till i fortsatta studier är att mäta skalen och se om avdöendet är lika i
alla storleksklasser eller inte. Detta går bra att studera om man vet hur länge skalen ligger
kvar i lokalen innan de försvinner. De insamlade skalen kan komma till användning vid
jämförelser av större material. I denna studie kom skalen mest till användning för
artbestämning och fynd av ytterligare arter utöver de levande.

4.7 Faktorer som påverkar musslornas förekomst och föryngring
Dataunderlaget från lokalbeskrivningen var mycket liten med endast sju lokaler. Syftet med
lokalbeskrivningen var främst att den kan komma till stor användning i fortsatta studier då
resultaten kan ha betydelse när fler lokaler finns att jämföra med. Lokalbeskrivningen är en
viktig del vid miljöövervakningen av stormusslor (Naturvårdsverket, 2004). Det var också
meningen att få en uppfattning om vilka faktorer som kunde ha betydelse för musslornas
föryngring. En jämförelse av resultaten kan göras mot de faktorer som man tidigare har sett
har betydelse, men inget tydligt samband kunde ses i de få lokalbeskrivningar som gjordes.
Lokalerna var dessutom mycket lika varandra och det var svårt att jämföra skillnader. Den
lokal som skiljde sig mest åt var lokal TG (figur 2) som hade bestånd av flodpärlmussla (M.
margaritifera), som har andra habitatkrav än de övriga arterna stormusslor. Här var vattnet
näringsfattigare och var omgiven av blandskog (bilaga 4), dominerande av gran (Picea abies).
Det fanns flera noteringar om olika påverkan av lokalerna som exempelvis grävning,
jordbruk, avverkning och förekomst av mink (Mustela vison), bäver (Castor fiber) och
signalkräfta (P. lenisculus). Men eftersom föryngringen troligen inte fungerade optimalt för
samtliga arter i någon lokal fanns det ingen referens lokal att jämföra med och det är svårt att
se något samband.
I andra studier har man däremot kommit fram till många eventuella orsaker till minskad
föryngring, men ingen vet säkert vad utesluten föryngring kan bero på. Eftersom de adulta
musslorna överlever kan det inte bero på några akut giftiga ämnen i vattnet. Det måste vara
orsaker som endast påverkar musslornas tidigare stadium. Orsaker som nämnts är exempelvis
rensningar och grävningar i vattendragen, spridda föroreningar, igenslammade bottnar,
sjukdomar, parasiter och predatorer (von Proschwitz et al 2006; Nekoro & Sundström, 2005;
Bauer & Wächtler, 2001; Henrikson & von Proschwitz, 2006; Hylander, 2003). Musslorna är
beroende av sina värdfiskarter för en fungerande livscykel och det är viktigt att undersöka
eventuella hot även för dem som exempelvis anläggande av vandringshinder. Ytterligare
undersökningar på vad som påverkar musslornas föryngring bör göras för att få en bild på
problemet och en möjlighet att kunna sätta in rätt åtgärder.

4.8 Jämförande resultat från andra studier
Om denna studie har lyckats välja ut några av de tre vattendragens bästa lokaler i Västra
Götalands län utifrån förekomst av stormusslor och föryngring så ser både artdiversitet och
föryngring relativt dålig ut. Det förekommer dock musslor i samtliga lokaler och antalet
individer är stort i lokalerna. Vid jämförelse med andra studier som har undersökt stormusslor
i lokaler som bedömts som gynnsamma återfanns exempelvis stormusslor endast i en tredjedel
av lokalerna i stormusselinventeringen som gjordes i Uppsala län (Berglund et al 2006).
Undersökningar som har gjorts på förekomst av föryngring av tjockskalig målarmussla (U.
crassus) och flodpärlmussla (M. margaritifera) visar på att det endast finns ett fåtal lokaler
med föryngring. I exempelvis Skåne län återfanns endast juvenila musslor (< 30 millimeter)
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av tjockskalig målarmussla (U. crassus) i en av 14 inventerade kända lokaler (Svensson &
Ekström, 2005). Och i fyra vattendrag kända på förekomst av flodpärlmussla (M.
margaritifera) återfanns endast en juvenil mussla (< 50 millimeter) i en av lokalerna (Ulvholt,
2005). Vid en återinventering 2005 i Bräkneån, Blekinge län som tidigare, 1999 var känd för
en andel på 10 procent juvenila musslor av flodpärlmussla (M. margaritifera) fanns det inte
några juvenila musslor i lokalen (Ulvholt, 2005). Mycket få inventeringar på föryngringen har
som nämnts tidigare inte gjorts på övriga arter stormusslor. Föryngringen på samtliga arter
stormusslor har dock gjorts i exempelvis Edsån, Stockholms län. I flera lokaler i Edsån
återfanns juvenila musslor (<20 millimeter) av arterna spetsig målarmussla (U. tumidus),
allmän dammussla (A. anatina) och större dammussla (A. cygnea) (Tapper & Lundberg,
2006). Föryngringen fungerar i vissa lokaler som inventerats i Sverige, men på flertalet
lokaler i Sveriges vattendrag finns problem med föryngringen. Enligt denna studie kan det
även finnas problem med föryngringen hos de arter som sägs vara allmänt förekommande i
landet, exempelvis allmän dammussla (A. anatina) och spetsig målarmussla (U. tumidus).

4.9 Slutsats
Att det inte har återfunnits några juvenila musslor för flertalet arter i lokalerna vid
inventeringen behöver inte betyda att det inte finns någon föryngring i hela vattendraget.
Detta gäller även antalet funna arter i lokalerna, vilket har visat sig i tidigare inventeringar
(Kyrkander, 2006; von Proschwitz et al 2006; Naturcentrum AB, 2006). Men det finns endast
ett fåtal fynd av juvenila musslor och resultatet i studien pekar på att föryngringen är mycket
dålig i flertalet lokaler. Studien tyder också på att förekomsten av arter stormusslor är dålig i
vattensystemen Tidan, Lidan och Mariedalsån. Då de inventerade lokalerna ska representera
några av de bästa i de tre vattensystemen är resultaten på föryngringen i vattendragen mycket
alarmerande. Fortsatta studier bör göras på föryngringen i vattendragen för samtliga arter
stormusslor i Västra Götalands län, nationellt och internationellt.
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Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)

Figur 1 Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)
från Gärebäcken i Västra Götalands län (Foto Ann Gustavsson).

Flodpärlmusslan (M. margaritifera) lever i kalkfattiga och klara, rinnande vatten med ett
bottensediment av sand, grus och sten. Flodpärlmusslans (M. margaritifera) värdfiskarter är
lax (Salmo salar) och öring (Salmo trutta). (Naturhistoriska museet och Svenska
naturskyddsföreningen, 2002). Flodpärlmusslan (M. margaritifera) förekommer
ursprungligen i hela landet, med betydande utbredningsluckor. Särskilt finns luckor i södra
och östra Sveriges jordbruksbygder och kalkrika trakter (von Proschwitz et al 2006).
Flodpärlmusslan (M. margaritifera) är fridlyst i Sverige och är placerad i kategori VU
(sårbar) på rödlistan (Naturhistoriska museet och Svenska naturskyddsföreningen, 2002).
Arten är också upptagen i EU: s art- och habitatdirektiv Natura 2000 (von Proschwitz et al
2006). En stark orsak för flodpärlmusslans (M. margaritifera) tillbakagång var det tidigare
omfattande pärlfisket (Naturhistoriska museet och Svenska naturskyddsföreningen, 2002; von
Proschwitz et al 2006).
Till utseendet är flodpärlmusslans (M. margaritifera) skal avlångt, njurformigt och tämligen
platt jämfört med tjockskalig målarmussla samt mycket tjockt och tungt (figur 1). Skalet kan
bli 10-15 centimeter långt och 5-7,5 centimeter högt. Färgen på skalet är brunsvart till svartblåsvart. Låsapparaten har endast huvudtänder, en i höger och två i vänster skalhalva.
Förutom hos mycket unga individer är umbo ofta starkt korroderad. Skadorna blir ofta gula av
inlagrat hornämne (Naturhistoriska museet och Svenska naturskyddsföreningen, 2002; von
Proschwitz et al 2006).
Spetsig målarmussla (Unio tumidus)

Figur 2 Spetsig målarmussla (Unio tumidus) från
Skärvalångens utlopp i Västra Götalands län (Foto Ann Gustavsson).

Spetsig målarmussla (U. tumidus) förekommer i både sjöar och vattendrag, men inte i starkt
strömmande vatten. Arten föredrar bottnar med mjäla/ler men återfinns även på hårdare
bottnar med grus och fin sten. Den föredrar näringsrika vatten men finns även i något mindre
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näringsrika vatten. Arten kan gå ner till 9-10 meters djup. Kunskaper om artens värdfiskarter
är dålig, men troligtvis har den mer allmänna fiskarter som abborre, mört med flera (von
Proschwitz et al 2006).
Spetsig målarmussla (U. tumidus) förekommer relativt allmänt från Skåne till södra Värmland
i väster och mellersta Medelpad i öster (Naturhistoriska museet och Svenska
naturskyddsföreningen, 2002; von Proschwitz et al 2006).
Till utseendet är skalet av spetsig målarmussla (U. tumidus) ungefär dubbelt så långt som
högt, och har vanligtvis en kilformigt spetsig bakända (figur 2). Skalet blir 5-8 centimeter
(sällan upp till 12 centimeter) långt. Skalets färgskala är gulgrön- olivgrön, äldre exemplar är
ofta mörkbruna. I rinnande vatten kan arten bli mycket tjockskalig. Umbonalskulpturen består
av veckade, vågformiga, något oregelbundna åsar. Spetsig målarmussla (U. tumidus) kan lätt
förväxlas med äkta målarmussla (U. pictorum). Tydliga karaktärer som spetsig målarmussla
(U. tumidus) skiljer sig åt är att skalets över- och underkanter inte är parallella utan
underkanten är oftast tydligt bågformigt böjd i hela sin sträckning, samt att den främre
huvudtanden i vänster skalhalva är relativt långsträckt och lägre än den bakre, vilket oftast är
kortare. Huvudtänderna kan överlappa något, men inte helt. Jämfört med den äkta
målarmusslan (U. pictorum) är den främre slutmuskelns fäste beläget relativt långt från
skalkanten. (Naturhistoriska museet och Svenska naturskyddsföreningen, 2002).
Allmän dammussla (Anodonta anatina)

Figur 3 Allmän dammussla (Anodonta anatina) från
Skärvalångens utlopp i Västra Götalands län (Foto Ann Gustavsson).

Allmän dammussla (A. anatina) förekommer i alla typer av vatten, utom de mest
näringsfattiga. Den är mindre krävande vad det gäller bottensubstrat och förekommer även på
slambottnar. Arten finns även på relativt stora djup. Den är nästan alltid hermafrodit
(Naturhistoriska museet och Svenska naturskyddsföreningen, 2002). Allmän dammussla (A.
anatina) är vår vanligaste stormusselart och den förekommer allmänt i hela Sverige, förutom i
de inre delarna av Norrland där den är ovanligare och i fjällkedjan där arten saknas (von
Proschwitz et al 2006).
Allmän dammussla (A. anatina) har ett rombiskt till äggformat skal som är tämligen stort i
omkrets. Skalets över- och underkant konvergerar ofta bakåt (figur 3). Överkanten övergår
ofta tvärt i bakkanten. Tjockleken hos skalhalvorna tilltar ofta nedåt, speciellt i framändan
(Naturhistoriska museet och Svenska naturskyddsföreningen, 2002). Flera individer av arten
har en utsträckt bakdel som en näbb så kallat rostrum (von Proschwitz, T personlig kontakt
Naturhistoriska museet i Göteborg, 4 april, 2007). Allmän dammussla (A. anatina) blir
vanligen 7-10 centimeter stor (i undantagsfall upp till 14 centimeter). Skalets färg är oftast gul
till gulgrön med livliga gröntoner. Umbonalskulpturen består av 8-10 vågformiga åsar, vilka
överkorsar skalets tillväxtlinjer. Inströmningssifonen är bred med korta papiller. Mjukdelarna
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har ofta en grå till grågul färg (Naturhistoriska museet och Svenska naturskyddsföreningen,
2002).
Större dammussla (Anodonta cygnea)

Figur 4 Större dammussla (Anodonta cygnea) från
Ymsens utlopp i Västra Götalands län (Foto Ann Gustavsson).

Större dammussla (A. cygnea) lever huvudsakligen i sjöar och dammar men påträffas även
ibland i lugna delar av vattendrag. Den föredrar näringsrikare vatten och är mer krävande än
allmän dammussla (A. anatina). Arten föredrar mjukbottnar med slam och finns även på
relativt stora djup, ner till 20 meter (Naturhistoriska museet och Svenska
naturskyddsföreningen, 2002). Arten är tämligen sällsynt och har spridda förekomster från
Skåne till norra Uppland och sydöstra Dalarna. I Västsverige är arten ovanligare (von
Proschwitz et al 2006).
Större dammussla (A. cygnea) har ett långsträckt till äggformat skal med tämligen stor
omkrets. Skalets över- och underkanter är ofta nästan parallella (figur 4). Överkanten är rak
och övergår mjukt i bakkanten. Skalet är lika tunt i både över- och underdelen. Skalet blir
vanligtvis 12-16 centimeter långt, men kan överstiga 20 centimeter. I strömmande vatten är de
ofta relativt små. Skalets färg är oftast gul- olivbrun, ibland med matta gröntoner. Skulpturen
på umbo består av åsar som löper parallellt med skalets tillväxtlinjer och sammanfaller delvis
med dessa. Inströmningssifonen är smal med långa papiller. Mjukdelarna har ofta en färg i
rosa till orange (Naturhistoriska museet och Svenska naturskyddsföreningen, 2002).
Allmän dammussla (A. anatina) och större dammussla (A. cygnea) kan vara svåra att skilja åt.
Något som skiljer dem åt är att allmän dammussla (A. anatina) har större omkrets än större
dammussla (A. cygnea), särskilt som juvenila. Större dammussla (A. cygnea) är plattare och
mer avlång än allmän dammussla (A. anatina). Allmän dammussla (A. anatina) har ofta en
mer buktig yta mitt på skalet. På vuxna exemplar kan man titta på musslornas första årsring
för att se hur musslan såg ut som juvenil och därmed skilja arterna åt (von Proschwitz, T
personlig kontakt Naturhistoriska museet i Göteborg, 4 april, 2007).

29

Bilaga 2

Protokoll för musselinventering med luther- räfsa
Antal musslor
Art
U.c.

U.p.

U.t.

A.c.

A.a.

P.c.

M.m.

Kastnr
1
Kastmeter
Levande
Hel
Halv
Fragment
Levande
Hel
Halv
Fragment
Levande
Hel
Halv
Fragment
Levande
Hel
Halv
Fragment
Levande
Hel
Halv
Fragment
Levande
Hel
Halv
Fragment
Levande
Hel
Halv
Fragment

2

3

4

5

6

30

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Längdmätning
Art

Längd

Höjd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

31

Bredd

Kommentar
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Protokoll för musselinventering med vattenkikare
Datum: ……………………....…………………..…….
Vattendrag: …………………..…………………..
Lokal nr: …………………….....………………………

X-koordinat:
………………………….………….
Y-koordinat:
……………………………………..

Antal musslor
Art:
U.c.

U.p.

U.t.

A.c.

A.a.

P.c.

M.m.

0-4, 9 5-9,
m
Sträcka: m
Levande
Hel
Halv
Fragment
Levande
Hel
Halv
Fragment
Levande
Hel
Halv
Fragment
Levande
Hel
Halv
Fragment
Levande
Hel
Halv
Fragment
Levande
Hel
Halv
Fragment
Levande
Hel
Halv
Fragment

9 10-14,9
m

15-19,9
m

20-25 m

Totalt:

Minsta funna levande mussla (längd i mm) på provlokalen:……………………..
Foto…………… Id:……..
Samlat skal:…………….. Markering:…………………..
Konserverat:…………… Markering……………………..
Övrigt:
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Längdmätning
Art

Längd

Höjd

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

33

Bredd

Kommentar
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Småmusslor i sedimenten
Vattendrag:
Datum: ………………
…………………………….….
Läge i lokalen: ……………………………….
Xkoordinat: Y-koordinat:
……………………….
…………………....
Lokalnr: ………………………… Dellokal nr: ……………………..
Antal musslor
Art
U.c.
Levande
Hel
Halv
Fragment

U.p.

U.t.

A.c.

A.a.

Längd

Höjd

Bredd

Längdmätning
Art
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Medtaget sedimentprov:……… Markering:…………..
Foto:………….. Id:………..
Övrigt:
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U. tumidus

Art

A. cygnea

A. anatina

M. margaritifera

Totalt

Lokal
L

H

Hl

L

H

Hl

L

H

Hl

L

H

Hl

L

H

Hl

MÄM

0

0

0

0

2

4

72

91

43

0

0

0

72

93

47

LVF

36

5

2

0

0

0

76

7

0

0

0

0

112

12

2

LSF

35

670

204

0

0

1

103

175

78

0

0

0

138

845

282

TG

0

0

0

0

0

0

3

2

0

262

1

0

265

3

0

MM

0

0

0

0

0

0

60

15

11

0

0

0

60

15

11

Totalt

71

675

206

1

2

5

314

290

132

262

1

0

647

968

342

Antalet funna levande (L), hela tomma skal (H) och halva tomma skal (Hl) av musslor i de lokaler som har inventerats med vattenkikare.
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TYÖ
Sjö/vattendrag

Tidan,
utlopp

Ymsens

MÄM

MÄ

LVF

LSF

TG

MM

Mariedalsån, Ämtens

Mariedalsån,

Lidan, Vingasjöns

Lidan,

Tidan, Gärebäcken

Mariedalsån,

utlopp

Ämten

utlopp

Skärvalångens

Lundsbrunn

utlopp
X- koordinat

1391243

1374098

1370079

1373009

1409884

6478368

Y- koordinat

6503795

6481360

6474822

6478368

6477529

6485785

Metod

Räfsa

Vattenkikare/räfsa

Vattenkikare

Vattenkikare

Vattenkikare

Vattenkikare

Lokalens längd (m)

100

30/60

5

30

30

30

Vattendragsbredd(m)

4

4,5

10

4,5

4,5

8,5

Medeldjup (m)

1

1

0,9

0,85

0,25

0,45

Vattenhastighet(m/s)

0,36

0,15

0,16

0,21

0,19

0,15

Grumlighet

Grumligt

Klart

Klart

Klart

Klart

Klart

Klart

Färg

Färgat

Klart

Klart

Klart

Klart

Färgat

Färgat

Sand

Grus

Sten

Grus

Sand

Grus

Lövskog

Lövskog

Lövskog/Äng

Åker

Lövskog

Blandskog

Äng

2

2

2

2

2

3

2

Dominerande

Räfsa

oorganiskt material
Dominerande
närmiljö (0-30 m)
Beskuggning

Del av resultat från lokalbeskrivningen. Bedömningen av beskuggning är indelad i tre klasser. Klass 1: < 5 %, klass 2: 5-50 % klass 3: > 50 % beskuggning.
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