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Sammanfattning

Av Sveriges åtta stormusselarter är tre (Margaritifera margaritifera, Unio crassus och
Pseudanodonta complanata) hotade (Lundberg & Tapper 2005). Om de övriga fem är 
kunskapen knapp (Gustavsson 2007) men studier som har gjorts i bl.a. Västra Götalands län 
tyder på att det råder underskott av individer i de yngre åldersklasserna och av juveniler i 
musselpopulationerna. Detta kan leda till att musselpopulationer kommer att dö ut 
(Bergengren & Lundberg 2008). Faktorer som stör musslorna och som gör att de minskar i 
antal är bl.a. eutrofiering, parasiter och försurning.
Allmän dammussla (Anodonta anatina) är den vanligaste arten av stormusslor och den hittas i 
större delen av Sverige (Bergengren et al 2002). Denna art är mest tålig och klarar av att leva i 
de flesta vatten utom de mest näringsfattiga (Eckhard & Weber 2005).

Detta arbete har utförts under april och maj 2009 vid Östads badplats i Bullarebygden i Norra 
Bohuslän. Platsen har tidigare (2008) inventerats av länsstyrelsen och då lades det en provyta 
på 30 kvadratmeter där musseltillgången var synbart god (Ingvarsson et al 2009). Det hittades 
då 33 individer av arten allmän dammussla och viss föryngring förekom. Under 2009 
undersöktes 150 kvadratmeter och då inte enbart områden där tillgången på musslor var 
synbart god. Detta beroende på möjligheten att juvenila individer kan uppehålla sig på andra 
platser än adulter. 

Inventeringen utfördes på tre olika djup ( 20 cm, 60 cm och 100 cm) med hjälp av 
vattenkikare och sedimentprovtagare. Endast musslor av arten allmän dammussla hittades.
För att föryngringen av musslorna skulle räknas som god krävdes det att 10 % av 
populationen var juvenil. Fanns det juveniler med andelen var färre än 10 % bedömdes 
populationen ha viss föryngring. För att musslorna som påträffades skulle räknas som 
juveniler fick de vara högst 50 mm. 

Antalet musslor som hittades i provrutorna var 60 varav de flesta påträffades på 100 cm. De 
flesta juveniler befann sig dock på 60 cm. På 20 cm fanns det inga musslor. 
Ett överskott på individer i de äldre åldersklasserna kunde ses medan det rådde brist på yngre 
musslor. Endast 8 % av musslorna var juveniler vilket innebär att det fanns viss föryngring. 
Risken att musselpopulationen vid Östads badplats ska dö ut är dock ganska stor då 
reproduktionen är sämre än vad den behöver vara för att musselbeståndet ska vara livskraftigt.

De juvenila individer som hittades befann sig i anslutning till de adulta. Att juvenilers 
habitatval skiljer sig från adulters är alltså inget som kan styrkas av denna studie.  
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Abstract

There is eight species of Unionidae. Three of this is endangered (Lundberg & Tapper 2005). 
The knowledge of the other five species is scarce (Gustavsson 2007). Thoug, there has been 
studies in Västra Götalands län that reveals an deficit of young mussels and juveniles in 
musselpopulations. This reduction can lead to extinction of freshwater mussels. Factors that 
threaten the mussels is eutrophication, parasites and acidification etc.  
Anodonta anatina is the most common species among Unionidae and it is capable of living in 
most type of water except the least nutrient (Bergengren et al 2002).

This study has been performed in april – may in 2009. It took place at Östads badplats in 
Bullarebygden . This area has previously been investigated over an area of 30 square meters 
(Ingvarsson et al 2009). The testarea was placed were the presence of mussels was good. 
During this study 33 mussels was found. All 33 were of the species Anodonta anatina and 
some juveniles were found. During 2009 an area of 150 square meters were studied and not 
only areas where adult mussels could bee seen. This depends on the ability that juveniles may 
prefer other habitat than adults. 

The study was conducted at three different depths (20 centimeters, 60 centimeters and 100 
centimeters). The equipment used for the study was water binocular and sampler for sediment. 
It was found only mussels of the species Andante anatina. It was required that 10 % of the 
mussels was juveniles for a viable population. To be a juvenile the mussels had to be 50 mm 
or less. 

60 mussels were found at Östads badplats. Most of them lived at the depth 100 cm. At a depth 
of 20 cm, no mussels were found. Of the 60 mussels, most belonged to older age classes and a 
lack of juveniles could be noted. Only 8 % were juveniles. It is a risk that the mussel 
population at Östads badplats will go extinct. 

The juveniles found at Östads badplats lived closed to the adults. So the theory that juveniles 
choice of habitat differs from the adults can not be substantiated by this study.
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1. Introduktion

1.1 Stormusslor
Av Sveriges 34 sötvattensmusselarter tillhör åtta stormusslorna (Lundberg & Tapper 2005). 
Dessa stormusslor är spetsig målarmussla (Unio tumidus), tjockskalig målarmussla (Unio 
crassus), äkta målarmussla (Unio pictorum), allmän dammussla (Anodonta anatina), större 
dammussla (Anodonta cygnea), flat dammussla (Pseudanodonta complanata), flodpärlmussla 
(Margaritifera margaritifera) och vandrarmussla (Dreissena polymorpha). Flodpärlmussla, 
tjockskalig målarmussla och flat dammussla räknas som hotade arter och finns upptagna i 
Internationella Naturvårdsunionens (IUCN) rödlista. Vandrarmussla tillhör inte Sveriges 
naturliga fauna utan härstammar från Asien. Oavsiktligt har den förts hit med fartygstrafiken. 

Stormusslor hittas i rinnande vattendrag och i sjöar (Lundberg & Tapper 2005). De sitter med 
framändan nedgrävd i bottensedimentet och med bakändan upp mot det strömmande vattnet. 
För att få i sig näring har de sifoner. Genom dessa förs vatten in till gälarna där det filtreras 
från småpartiklar som t.ex. alger. Efter filtreringen förs vattnet ut via utströmningssifoner. 
Stormusslor har en komplicerad livscykel då de under sin utveckling genomgår flera olika 
stadier (Berglund 2006). När de har passerat det första äggstadiet blir de glochidielarver. 
Dessa larver lever under en viss tid som parasiter på fiskar där de t.ex. kan sätta sig fast på 
fiskens gälar eller fenor. Kunskapen om glochidiernas val av värdfisk är ganska dålig men det 
är känt att valet varierar mellan olika musselarter (Bergengren & Lundberg 2008). För 
dammusslorna är troligtvis abborre (Perca fluviatilis) en viktig värdfisk. Undersökningar har 
visat att i de vatten där abborre saknas, saknas även allmän dammussla (Bergengren & 
Lundberg 2008). Glochidierna lämnar fiskens gälar efter några veckor upp till månader och 
faller då ner till botten för att leva i sedimentet i ytterligare någon månad, förutom 
flodpärlmusslan som lever i sedimentet i flera år. Då de vuxit till cirka en centimeter tar 
musslorna sig upp till bottenytan för att leva som filtrerare. En känslig period under musslans 
livscykel är då de lever som glochidielarver (Neves & Widlak 1987). Det kan då bli problem 
för larverna att hitta rätt fisk att parasitera på. En annan orsak till hög dödlighet i detta 
livsstadie är att då de lämnar fisken och faller till botten kan de hamna i ogynnsamma habitat. 

Tjockskalig målarmussla och flodpärlmussla är de arter av stormusslor som det finns bäst 
kunskap om och undersökningar visar att de är på tillbakagång (Gustafsson 2007). Om övriga 
stormusslor är kunskapen knapp. Studier som gjorts i bl.a. Västra Götalands län visar dock att 
föryngringen för närvarande hos alla stormusslor troligtvis är för dålig för att det i framtiden 
ska finnas livskraftiga bestånd. Vad en trolig minskning kan beror på är dåligt känt men 
möjliga orsaker är igenslamning av bottnar, försurning, parasiter, brist på värdfiskar och 
eutrofiering. Förutom att dessa aktiviteter stör adulta individer kan de även avbryta 
reproduktionscykeln (Bergengren & Lundberg 2008).

Stormusslor fungerar bra som miljöindikatorer bl.a. p.g.a. deras långa livslängd (Lundberg & 
Tapper 2005). Då antropogena ämnen ackumuleras i musslorna under deras livstid kan även 
utsläpp av miljöfarliga ämnen spåras långt tillbaka i tiden genom analyser av mjukdelarna och 
skalen (Lundberg & Tapper 2006). Andra orsaker till att musslor fungerar bra som 
miljöindikatorer är att de är stationära och därmed lätta att studera under en längre tid 
(Gustafsson 2007). 
Stormusslorna får problem då förändringar, som t.ex. vattenkraftsutbyggnad, sker i deras 
livsmiljö (Bergengren & Lundberg 2008). Undersökningar har visat att andelen juvenila 
musslor minskar (Bergengren & Lundberg 2008). Detta kan så småningom leda till att 
populationer dör ut. Det är därför av stor vikt att det vid inventeringar av stormusslor tas 
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hänsyn till andelen juvenila individer och till hur åldersstrukturen hos musselpopulationen ser 
ut (Eckhard & Weber 2005). Att enbart ta hänsyn till antalet musslor utan att åldersbestämma 
dem kan ge fel bild av hur livskraftig populationen är. Avsaknad av åldersklasser i en 
population kan tyda på att den håller på att minska, särskilt då det rör sig om yngre 
åldersklasser (Primack 2006). Är däremot andelen juveniler och unga adulter god är 
populationen stabil eller expanderar den. Det är vanligt att populationer förändras över tiden 
(Primack 2006). Så länge individerna är många är oftast inte detta ett problem då det finns 
möjlighet för populationen att återhämta sig. Sker det i en lite population finns det dock risk 
för att populationen ej återhämtar sig och risken för utdöende blir då stor.  

Sveriges stormusslor hittas i de flesta sötvatten i landet, förutsatt att fiskförekomsten är god 
(Bergengren & Lundberg 2008). Olika arter väljer dock olika typer av habitat. I vatten med 
oligotrofa till mesotrofa förhållanden hittas oftast enbart allmän dammussla, medan måttligt 
eutrofa vatten kan fungera som habitat för flera olika musselarter.

Stormusslor påträffas oftast tätt samlade på specifika lokaler (Bergengren & Lundberg 2008). 
Anledningen till denna aggregering är ännu dåligt känd. Det har föreslagits att detta fenomen 
beror på att musslorna samlas vid lokaler med specifika förutsättningar som t.ex. ett visst 
vattendjup, strömhastighet och typ av bottensediment. Andra teorier är att musslorna söker sig 
till stabila lokaler där chansen för överlevnad ökar eller att musslorna hittas där förekomsten 
av värdfiskar är stor.

Musslornas tillväxt påverkas av födotillgång, bottensubstrat, syrehalt och sikt (Muller & 
Patzner 1996). De kan även påverkas av djupet som de lever på enligt en studie gjord på 
musslor i en Österrikisk sjö. Då musslor i samma ålder men från olika djup jämfördes visade 
det sig att individer på grunt vatten var större än de på djupare vatten. Denna skillnad kan 
bero på att det är kallare på djupare vatten och att de metaboliska processerna då blir 
långsammare. Andra anledningar kan vara att syrehalten minskar med ökat djup och att 
vattenrörelserna är mindre på djupare vatten vilket ger minskad näringstillförsel. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har under både 2007 och 2008 utfört undersökningar av 
musselförekomsten i olika vattendrag och sjöar i länet (Gustavsson 2007; Ingvarsson et al 
2009). Dessa studier antyder att alla stormusselarter i Västra Götalands län riskerar att dö ut 
därför att det verkar råda brist på små unga individer. Metoden som användes vid 
länsstyrelsens arbete innebar att provrutor lades ut där musseltillgången var synbart god eller 
där miljön ansågs lämplig för god musseltillgång. Det diskuteras nu om anledningen till att få 
juveniler hittades kan vara att dessa uppehåller sig på andra platser än vad adulterna gör. En 
undersökning som gjorts i ett vattendrag i Virginia t.ex. avslöjar att juvenilerna föredrog att 
tillbringa sina första levnadsår intill stenar (Neves & Widlak 1987). Anledningen tros vara att 
det vid stenarna bildas en strömvirvel och att det i denna strömvirvel finns god tillgång på 
näringsrikt material. 
För att reda ut om juveniler och adulter föredra olika typer av habitat krävs det nya 
undersökningar på utökade undersökningsområden. Då bör även lokaler där inga adulter hittas 
studeras. 

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


7

1.2 Syfte
Syftet med arbetet är att ta reda på följande:

1. Hur ser föryngringen av allmän dammussla ut vid Östads badplats?
2. Hur ser ålders – och storleksfördelningen av allmän dammussla ut?
3. Hittas det juveniler där adulter ej finns?

2. Metod

2.1 Undersökningsområde
Undersökningen av allmän dammussla ägde rum i Bullarebygden i Södra Bullaresjön vid 
Östads badplats. Södra Bullaresjön är, via ett vattendrag, sammanbunden med Norra 
Bullaresjön (Tanums Hamn och turism). Tillsammans sträcker sig sjöarna från Hällevadsholm 
i söder till Vassbotten i norr, en sträcka på 30 km. Avrinningen sker norrut via 
Enningdalsälven till Idefjorden. Norra Bullaresjön har ett djup på 39 meter och är därmed en 
av de djupaste sjöarna i Västra Götalands län. Det största djupet i Södra Bullaresjön är 26 
meter. 

Vegetationen runt Bullaresjöarna består till störst del av barrskog men inslag av lövskog 
förekommer (Enningdalsälvens vattenråd). Även en del jordbruksmark finns runt sjöarna. Den 
omgivande barrskogen gör att Bullaresjöarna är ganska näringsfattiga och humusämnen ger 
vattnet en brunaktig färg.
I sjöns avrinningsområden förekommer det kalkning för att hindra försurning och för att 
sjöarna ska återfå sin ursprungliga karaktär (Enningdalsälvens vattenråd). 

I Bullaresjöarna hittas fiskarter som t.ex. abborre, gädda, mört, nors och sik (Tanums hamn 
och turism).

Vid Östads badplats består vegetationen vid sjöns östra kant till stor del av barrskog men 
inslag av lövskog förekommer. I övrigt domineras området runt badplatsen av lövskog. I 
strandkanten strax öster om själva badplatsen växer det ganska rikligt med vass. Vass hittas 
även ute i vattnet och vissa områden av bottnen är täckt med vassrötter. Även väster om 
badplatsen finns det en del vass. Vid badplatsen består botten av sand men vid sidan om är det 
dybotten som dominerar. 
Östads badplats har tidigare undersökts av länsstyrelsen men då inom ett mindre område. 

2.2 Allmän dammussla
Allmän dammussla är den vanligaste arten av alla stormusslor och den hittas i större delen av 
Sverige (Bergengren et al 2002). Alla vatten utom de mest näringsfattiga passar som habitat 
för denna musselart och den klarar förorenat vatten bättre än andra stormusslor. Det finns 
teorier om att allmän dammussla är tåligare än andra stormusslor p.g.a. att många av dem 
lever i små vatten där god anpassningsförmåga är ett måste (Eckhard & Weber 2005). Detta 
beror på att förändringar märks mer och ger större effekt i små vatten. Allmän dammussla blir 
oftast inte äldre än 10 år och sällan längre än 95 mm (Negus 1966).  Unga exemplar lever 
helst på ler – eller sandbottnar medan äldre individer inte har några större krav på 
bottensubstrat.
Den allmänna dammusslan känns igen på skalets gulgröna färgtoner (von Proschwitz 2006). 
Formen på skalen är rombisk till äggformad (Bergengren et al 2002). 
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2.3 Inventering
Längs med strandkanten vid Östads badplats märktes en 100-meters sträcka ut med hjälp av 
en lina som spändes upp vid sjökanten. Varannan meter på linan var märkt med svart tejp då 
det vid varannan meter längs sträckan gjordes tre provrutor. Provrutorna var en gånger en 
meter och märktes ut med hjälp av en metallram. Metallramen beställdes, för just detta 
ändamål, hos en svetsare. För att lättare kunna hantera ramen sattes det gångjärn på den vilket 
gjorde att den gick att vika ihop. Provrutorna gjordes på 20 cm djup, 60 cm djup och 100 cm 
djup. Totalt gjordes det alltså 150 rutor. 
Protokoll fördes över de musslor som hittades. I protokollet antecknades musslornas storlek, 
ålder och art (om det hittades annan art än allmän dammussla). 
En beskrivning av lokalen och av bottensubstraten gjordes.
Vid inventeringen av musslorna användes vadning med vattenkikare och sedimentprovtagning 
för att finna juvenila individer.

2.4 Vadning med vattenkikare
Samtliga provrutor undersöktes med hjälp av en vattenkikare. Då musslor hittades i en 
provruta plockades dessa upp med hjälp av en skräpplockare och lades i en nätpåse för att 
sedan tas in till land där de längd – och åldersbestämdes. Vid åldersbestämningen räknades 
antalet årsringar och dessa adderades sedan med två. Detta p.g.a. att den första ringen visar 
musslans tredje levnadsår (Gustavsson 2007).Vid mätningen användes det en träplatta där ett 
inplastat papper med millimeterrutor hade häftats fast. Då musslorna var upplockade togs det 
sedimentprover, sedan placerades de upptagna musslorna i vattnet igen, på samma ställe som 
de hittades. Då tomma skal hittades plockades dessa upp och även de mättes och 
åldersbestämdes. De tomma skalen sparades sedan i plastpåsar. 

2.5 Sedimentprovtagning
I varje provruta togs det två sedimentprover då detta var möjligt. Ett av proverna togs i mitten 
av varje provruta medan det andra togs nere i vänstra hörnet. Sedimentproverna togs med 
hjälp av en sedimentprovtagare med måtten 10*12,5*20 cm. Provtagaren rymde 2,5 liter och 
var utrustad med en stång med handtag. Stången och handtaget gjorde att det var lättare att ta 
sedimentprover utan att behöva bli blöt om armarna. Det sediment som togs upp sållades först 
genom en cykelkorg där diametern på maskorna var 5,5 mm och sedan genom ett finmaskigt 
nät där diametern på maskorna var en mm. Slutligen så vaskades kvarvarande sediment i en 
frisbee med en diameter på 22 centimeter för att juvenilerna lättare skulle hittas då dessa flöt 
upp till ytan. 

2.6 Analys av insamlad data
Då fältarbetet var klart sammanställdes all data. Det räknades då hur många musslor som 
hittades, och hur många de var på de olika djupen. Andelen adulter och juveniler räknades ut 
för att se hur livskraftig populationen vid Östads badplats var. För att musslorna i 
undersökningen skulle räknas som juveniler fick de vara högs 50 mm och för att föryngringen 
skulle räknas som god krävdes det att 10 % av populationen bestod av juveniler. Dessa 
kriterier använde även Länsstyrelsen vid sin undersökning under 2008. Resultaten från de 
olika arbetena går därför lätt att jämföra.
Det studerades även vilket eller vilka bottensubstrat som allmän dammussla verkar preferera.
Medelvärde +/-95 % konfidensintervall för ålder och längd räknades ut för det totala antalet 
musslor som hittades och även för de olika djupen. 
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3. Resultat

3.1 Musselförekomst i provrutorna
Det sammanlagda antalet musslor som hittades var 60. På djupet 20 cm fanns det inga 
musslor. På 60 cm djup fanns det totalt 23 musslor i 14 provrutor och på 100 cm djup totalt 37 
individer i 19 provrutor. Individtätheten på 60 cm var 0,46 ind./kvm och på 100 cm var den 
0,74 ind./kvm. Av alla 60 musslor levde sju på sandbotten och resten på dybotten (Figur 1).

Figur. 1 Individer per kvadratmeter på olika bottentyper. Diagrammet gäller
musslor på bottenytan.

3.2 Ålders - och storleksfördelning

Av alla de 60 musslor som åldersbestämdes var typvärdet för ålder sju år (Figur 2). De yngsta 
musslorna som hittades var fyra år och den äldsta musslan var 10 år. Fyraåriga musslor fanns 
på både 60 cm djup och på 100 cm djup. En tioårig individ hittades. Denna levde på 60 cm 
djup. 

               

Figur 2 Åldersfördelning hos allmän dammussla vid Östads badplats.
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För de musslor som mättes vid Östads badplats låg den vanligaste storleken mellan 75 mm 
och 85 mm (Figur 3). Den minsta individen som hittades var 42 mm. Denna fanns på 60 cm 
djup. Den största var 95 mm och påträffades på 100 cm djup.

                   

Figur 3 Storleksfördelning för allmän dammussla vid Östads badplats.

Medelvärde och konfidensintervall räknades ut för musslorna på de olika djupen samt för hela 
populationen (Tabell 1).

Djup 60 cm 100 cm Totalt
Antal musslor 23 37 60
Antal adulter, dy 17 31 48
Antal adulter, sand 2 5 7
Antal juveniler, dy 4 1 5
Antal juveniler, sand 0 0 0
Medelålder +/- 95 % 6,5 ± 0,99 7,4 ± 0,3 7,05 ± 0,4
Medelålder, dy +/-95% 6,7 ± 0,7 7,3 ± 0,4 7,06 ± 0,4
Medelålder, sand +/-95% 7,0 ± 4,02 7,6 ± 1,03 7,4 ± 0,8
Medellängd +/- 95 % 67 ± 6 75 ± 3 72 ± 3
Medellängd, dy +/-95% 67 ± 7 75 ± 4 72 ± 3
Medellängd, sand +/-95% 69 ± 203 77 ± 12 75 ± 15
Tabell 1 Medelvärde och konfidensintervall för 
längd i mm och ålder i år. Tabellen visar även 
antal adulter och juveniler på de olika djupen.           

3.3 Förekomst av juveniler
Vid Östads badplats hittades det fem juvenila individer. Detta innebär att av den totala 
populationen var 8 % juveniler och därmed fanns det viss föryngring. 
Sammanlagt undersöktes det 150 kvadratmeter av Södra Bullaresjöns botten. I genomsnitt 
fanns det 0,03 juveniler/kvm.
Av det fem funna juvenilerna påträffades fyra på 60 cm vilket gav en täthet på 0,08 
juveniler/kvm. En juvenil hittades på 100 cm djup vilket innebar 0,02 juveniler/kvm.
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3.4 Döda tomma skal
Alla tomma skal som hittades togs upp, även om de fanns utanför provrutorna. Under 
fältarbetet vid badplatsen i Östads hittades nio tomma musselskal. Ett av skalen var 26 mm 
och kom från en individ på tre år. Två skal var från sjuåriga individer, två skal var från 
åttaåriga individer, tre skal var från nioåriga individer och ett skal var från en tioårig mussla.

3.5 Sedimentprover
P.g.a. att bottenytan på vissa områden var täckt med vassrötter var det i en del provrutor svårt 
att ta sedimentprover. Detta gällde enbart inom de provrutor som lades på dybotten. På 
sandbottnen kunde sedimentprover tas utan problem.
På 20 cm gick det inte att ta sedimentprover i sju av rutorna, på både 60 cm och 100 cm djup 
gick det ej att ta prover i sex av rutorna. Av de 300 sedimentprover som skulle tagits saknas 
alltså 38 prover.
I de 262 sedimentprover som togs hittades inga musslor.  

4. Diskussion

4.1 Musselförekomst vid Östads badplats
Vid Östads badplats hittades inga musslor på 20 cm djup. Inte heller utanför provrutorna 
påträffades musslor på djupare vatten än ca 50 cm. Antalet musslor var som störst på 100 cm 
djup. Undersökningar som gjorts tidigare visar samma mönster då de flesta stormusslor hittas 
från ca 50 cm djup (Bergengren et al 2002) och djupare.  
Det hittades sammanlagt 60 musslor under fältarbetet. Vid tidigare inventering som utfördes 
av länsstyrelsen vid Östads badplats under sommaren 2008 påträffades 33 musslor av arten 
allmän dammussla (Ingvarsson et el 2009). Denna inventering utfördes inom ett 30 kvm stort 
sammanhängande område. Ingvarsson (2009) som utförde arbetet påpekar dock att det även 
utanför undersökningsområdet sågs en hel del musslor. Att musseltillgången vid Östads 
badplats är god sågs även vid arbetet som utfördes under april – maj 2009. Även vid denna 
inventering fanns det ganska mycket musslor utanför provrutorna. För att veta om 
populationen är livskraftig räcker det dock inte med att räkna antalet musslor (Eckhard & 
Weber 2005). Det måste även tas hänsyn till åldersstrukturen i populationen. 

Vad det gäller allmän dammusslas val av bottensubstrat kunde en tydlig skillnad mellan dy –
och sandbotten ses då endast sju musslor av 60 påträffades på sandbotten. Detta resultat är 
något förvånande då allmän dammussla ofta beskrivs som en mussla vars val av 
bottensubstrat varierar (Bergengren et al 2006). Denna skillnad i förekomst av musslor på de 
olika bottentyperna kan bero på att där sandbotten dominerar är just där badplatsen är belägen. 
Förekomsten av musslor vid badplatser är ofta låg p.g.a. störning från badgäster (Lundberg & 
von Proschwitz 2002). Då dybottnen vid Östad badplats dominerar vid sidan om badplatsen 
gör detta att de musslor som lever här undkommer störningar i form av t.ex. tramp.  

4.2 Ålders – och storleksfördelning
Det övervägande antalet musslor vid Östads badplats hade en ålder på sju år eller äldre då 57 
% av individerna på 60 cm och 84 % av individerna på 100 cm tillhörde de äldre 
åldersklasserna. Att det är just denna åldersfördelning som råder i en musselpopulation har 
flera olika undersökningar avslöjat (Gustavsson 2007; Ingvarsson et al 2009; Bergengren et al 
2002; Eckhard & Weber 2005). Då det, för att vara en livskraftig population, bör finnas ett 
överskott på individer i de yngre åldersklasserna är detta oroväckande. 

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


12

Då resultatet från denna undersökning jämförs med tidigare års resultat kan en skillnad i 
dominerande åldersklass ses. År 2008 var den dominerande åldersklassen åtta år (Ingvarsson 
et al 2009) medan sjuåriga individer var de som det fanns flest av 2009. Detta väcker 
funderingar då det hade förväntats att nioåriga musslor skulle dominera 2009. Möjligtvis kan 
åldersbestämning utifrån årsringar vara en något osäker metod. Det kan, på äldre individer, 
vara svårt att urskilja årsringar då de i skalets nederkant kan sitta ganska tätt. 
Vad det gäller de yngre individerna finns det däremot tydliga likheter mellan 2008 års och 
2009 års undersökningar då båda avslöjar att de yngre åldersklasserna är underrepresenterade. 

Då man ser till storleksfördelningen hos musslorna vid Östads badplats finns det flest musslor 
i storleksklassen 75 mm – 84 mm. Det påträffades endast två individer i större klasser vilket 
inte är förvånande då allmän dammussla sällan blir större än 100 mm (Lindström 2007). 
Musslor mindre än 60 mm var få, endast 17 % av det totala antalet musslor som påträffades. 
De flesta musslorna i de mindre storleksklasserna vid Östads badplats levde på 60 cm djup. 
Detta kan tyda på att mindre, och därmed yngre musslor föredrar grundare vatten och att de då 
de blir äldre söker sig ut på djupare vatten. Studier kring huruvida ålders – och 
storleksstrukturen skiljer sig åt på olika djup är dock bristfälliga. De flesta undersökningar 
som har gjorts på stormusslor har utförts med hjälp av vattenkikare (Rydgård 2009). Denna 
metod begränsar möjligheterna att utföra inventeringar på djupare vatten. För att öka 
kunskaperna om hur musselpopulationer ser ut på olika djup är apparatdykning ett bra 
alternativ. Denna metod har testats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län (Rydgård 2009). 
Resultatet vid denna undersökning antyder att juveniler föredrar mindre djup. Det påträffades 
dock för få musslor vid denna inventering för att avgöra om ålders – och storleksstrukturen 
varierar med olika djup. 

4.3 Förekomst av juveniler
Andelen juveniler vid Östads badplats var 8 % vilket ger viss föryngring hos 
musselpopulationen. Juveniler kan dock ha missats då det ej gick att ta sedimentprover i alla 
provrutor. Alla de juveniler som påträffades levde på dybotten och de var utspridda över 
undersökningsområdet. Att de var utspridda över ett stort område kan förklara skillnaden 
mellan denna inventering och den som utfördes 2008 då andelen juveniler var endast 3 % 
inom en provytelokal på 30 sammanhängande kvm. 

Att så få musslor i de yngre åldersklasserna hittas vid Östads badplats är oroväckande. Detta 
kan tyda på att reproduktionen hos musslorna är för dålig för att beståndet ska kunna fortleva. 
Hos en livskraftig population bör de yngre åldersklasserna och de mindre storleksklasserna 
dominera (Eckhard & Weber 2005). För att musselbeståndet vid Östads badplats skulle 
bedömas vara livskraftig skulle andelen individer i alla åldersklasser vara jämnare och det 
skulle framför allt ha funnits fler individer i de yngsta åldersklasserna. 

Funderingar över att juveniler kan fördra andra habitat än adulter kan dock inte bekräftas vid 
denna studie då inga juveniler hittades i sedimenten, varken i anslutning till adulterna eller på 
andra platser. De bottenlevande juvenila musslorna befann sig dock i närheten av de vuxna 
individerna. Förekomsten av juveniler kan påverkas av det faktum att undersökningsområdet 
var en badplats. Det kan tänkas att juvenila musslor är känsligare mot störningar än vad 
adulterna är och därför undviker att leva vid en badplats där vatten grumlas upp och det finns 
risk för tramp. Om så är fallet förutsätter detta att musslorna är rörliga eftersom förekomsten 
av adulter vid badplatsen är ganska god. Om musslors förflyttningsförmåga är kunskapen 
dålig. Just nu pågår dock studier vid Länsstyrelsen i Mariestad för att öka kunskapen om hur 
musslor förflyttar sig (Rydgård, personlig kontakt). Studien berör spetsig målarmussla och 
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resultaten som hittills fåtts fram avslöjar att musslan har förflyttat sig ca 15 meter på åtta 
månader. Musslan som studerats var vid försökets början 29 mm och då alltså en juvenil 
mussla. Antas det att allmän dammussla har samma förflyttningsförmåga som den spetsiga 
målarmusslan kan alltså juveniler befinna sig på andra habitat än adulter för att, då de bli 
äldre, sen förflytta sig till lokaler där adulter förekommer. Förflyttning hos flodpärlmusslan 
sker med hjälp av strömmar men även med hjälp av en muskel, en s.k. grävfot (WWF 2006). 
Denna grävfot sträcks ut genom skalöppningen och kan dra musslan framåt. Antagligen 
förflyttar de andra stormusselarterna sig på liknande sätt.  

Att inga juveniler hittades i sedmimentproverna kan också tyda på att juveniler föredrar andra 
sedimenttyper. Undersökningar har avslöjat att juveniler helst lever i grov sand och bland 
stenar (Neves & Widlak 1987). Samma undersökning visar också att juvenilers val av habitat 
skiljer sig från adulternas på så sätt att de yngre musslorna gärna lever runt stenar. Denna teori 
kan inte bekräftas av studierna vid Östads badplats. Det fanns en del stora stenar i vattnet och 
det togs sedimentprover nära dessa men inga juveniler hittades.

4.4 Döda tomma skal
Vad det gäller de tomma musselskal som hittades vid badplatsen var det här ett överskott på 
skal från äldre individer vilket överrensstämmer med hur fördelningen ser ut hos de levande 
musslorna. Det fanns dock fler tomma skal från nioåriga musslor än vad det fanns levande 
nioåriga musslor. Detta stämmer bra överens med studier som visar att mortaliteten hos 
allmän dammussla ökar hos individer över åtta år (Negus 1966).  
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