
Finns det något samband mellan 
stormusslors (Unionoida) föryngring och 
utsläpp i närheten av dess levnadsmiljö- 
en jämförelse mellan vattendrag i Västra 

Götaland  

Maria Larsson



Finns det något samband mellan stormusslors (Unionoida) föryngring och utsläpp i 
närheten av dess levnadsmiljö- en jämförelse mellan vattendrag i Västra Götaland  

Maria Larsson1

15 hp Honour Thesis in Ecology, University of Skövde, 2008

Supervisor: Annie Jonsson1

Assistant supervisors: Ann Gustavsson1 och Simon Wetterlind1

Examiner: Noél Holmgren1

1School of Life Sciences, University of Skövde, P.O. Box 408, SE-541 28 Skövde, Sweden



Finns det något samband mellan 
stormusslors (unionoida) föryngring och 
utsläpp i närheten av dess levnadsmiljö?

- en jämförelse mellan vattendrag i 
Västra Götaland

Examensarbete i Ekologi

Rapport 1 (2008-01-10 - 2008-06-15)

Författare
Maria Larsson

n05marla@student.his.se
Ekologiprogrammet år 3

Handledare
Annie Jonsson

annie.jonsson@his.se

Ann Gustavsson
ann.gustavsson@his.se

Simon Wetterlind
simon.wetterlind@his.se

Institutionen för vård och natur
Högskolan i Skövde, Box

541 28 Skövde, Sweden

mailto:simon.wetterlind@his.se
mailto:ann.gustavsson@his.se
mailto:annie.jonsson@his.se


Sammanfattning
Vanliga  arter  av  sötvattenlevande  stormusslor  kan,  liksom  flodpärlmusslan  (Margaritifera 
margaritifera), ha minskat drastiskt i antal och orsakerna kan vara flera, såsom sedimentation, 
minskning av värdfiskar, introduktion av främmande arter, näringsläckage från jordbruk och 
utsläpp av läkemedel och gifter. Ann Gustavsson gjorde år 2007 en studie över föryngring hos 
stormusslor i nio olika vattensystem och fann att föryngringen hos musslorna över lag är dålig. 
Denna studie bygger vidare på Gustavssons arbete och syftar till att utröna om samband mellan 
den dåliga föryngringen och utsläpp av kväve och fosfor från enskilda avlopp och industrier 
föreligger.  Studien  utfördes  med  hjälp  av  mjukvaruprogrammet  ArcGIS  för  att  ta  ut 
avrinningsområden för de berörda lokalerna och kontakt togs med berörda parter. För tillsyn av 
enskilda avlopp är det kommuner och för industrier är det länsstyrelser. De flesta kommuner 
hade  svårtillgänglig  data  över  sina  enskilda  avlopp  och  hos  dem  som  hade  data  fanns 
fortfarande stora hål i kunskapen om kommunens enskilda avlopp. Den största utsläppskällan 
för kväve var tveklöst avloppsreningsverk, men en jämnare fördelning kunde ses i utsläppet av 
fosfor,  där  avloppsreningsverken  och  de  enskilda  hushållen  stod  för  nästan  lika  delar  av 
utsläppen. Det största utsläppet av kväve och fosfor skedde i Viskans avrinningsområde för 
Lekvad, och där fanns heller inga musslor. Dock visade arten  Anodonta anatina  på en stark 
positiv  korrelation  mellan  utsläpp  av  kväve  samt  fosfor  och  andel  juvenila  musslor  i 
populationen.  Fler  studier  behöver  göras  inom  detta  ämne,  både  när  det  gäller  fortsatt 
kartläggning av föryngring hos stormusslor i fler vattendrag samt schablonvärden för utsläpp av 
kväve  och  fosfor,  som  idag  är  mycket  osäkra.  Även  studier  över  andra  faktorer,  såsom 
predation, värdfiskar och påverkan från gifter och läkemedel behöver göras, då det idag finns 
relativt få studier inom dessa ämnen.



Abstract
Common species of freshwater mussels may, like the freshwater pearl mussel (Margaritifera 
margaritifera) have a drastic decline in number and there is several reasons, like sedimentation, 
a decline of host fishes, introduction of alien species, nutrition leakages from agriculture and 
pollutants of medic drugs and poison. Ann Gustavsson made in the year of 2007 a study over 
rejuventation  of  freshwater  great  mussels  in  nine  watersystems  and  considered  that  the 
rejuventation within the populations were all along the line poor. This study orients from her 
work and points to determine if there is a connection between the poor juventation and pollution 
of nitrogen and phosphorous from industries and private sanitations. The study was performed 
with the software program ArcGIS9.2 to take out drainage areas for the concerned habitats and 
contact  was  made with the concerned authoritys.  When it  comes to supervision  of  private 
sanitations is it the countys and for industries is it the county administrative board. Most of the 
countys had a very difficult way to reach their data of the private sanitations and those who had 
data had great holes in their knowledge in them. The greatest emission of nitrogen was without 
doubt the industries, but a more even allocation could be seen in the pollution of phosphourus, 
where the industries and the private sanitations stood for about fifty- fifty of the pollution. The 
greatest emission of nitrogen and phosphourus happened in Viskan, in the drainage area for 
Lekvad,there it  was  a  lack  of  mussels.  The species  of  Anodonta anatina  showed a strong 
positive correlation between emission of nitrogen and phosphourus with the way of juvenile 
mussels in the population. More studies is need to do in these areas, both when it comes to 
continuing mapping of rejuventation within the freshwater great mussels in several waters and 
template value for pollution of nitrogen and phosphourus, that is very doubtful today. Even 
studies concerning other factors, like predation, host fishes and the influence of poison and 
medic drugs is needing to do, as it is few studies concerning this today.
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1. Introduktion

Vanliga arter av sötvattenlevande stormusslor kan, liksom arten flodpärlmussla (Margaritifera 
margaritifera),  ha minskat  kraftigt  (Österling 2006)  och det  kan bero på flera  orsaker,  till 
exempel  föroreningar  (Lundberg & Bergengren  2008).  Ann Gustavsson gjorde  år  2007 en 
studie över föryngring hos stormusslor i nio olika vattensystem och fann att föryngringen hos 
musslorna över lag är dålig (Gustavsson 2007). Detta arbete bygger vidare på Gustavssons 
rapport  och  syftar  till  att  utröna  om  samband  mellan  den  dåliga  föryngringen  hos 
sötvattenlevande musslor och utsläpp av kväve och fosfor hos industrier och enskilda avlopp 
kan föreligga.

1.1 Allmänt om hot mot musslor
Richter  med  flera  (1997)  gjorde  en  studie  över  hot  mot  den  amerikanska  faunan  av 
sötvattensarter.  Denna  innefattade  135  arter  av  fiskar,  kräftor,  två  olika  typer  av  sländor, 
musslor  och  amfibier.  Studien  visade  på  att  sedimentation,  näringsläckage  från  jordbruk, 
introduktion av främmande arter, förändringar av hydrologin genom till exempel dammbygge 
utgjorde ett stort hot mot sötvattensfaunan, tillsammans med flera mindre men signifikanta hot. 
(Richter et al 1997)När det gäller musslor ses även här en tillbakagång. I USA kan den utbredda 
tillbakagången i artdiversiteten och populationstätheten hos musslor ha koppling till kronisk, låg 
exponering  av  giftiga  metaller.  Genom bioackumulation  lagras  metallerna  in  i  kroppen på 
musslan och når där en högre koncentration än i den omgivande miljön. Upptaget sker främst i 
gälarna,  manteln och njurarna.  Få studier är gjorda över långtidsverkan på miljön av dessa 
metaller. (Naimo 1995)

En studie gjordes i  Tyskland på musslor av arterna  Anodonta anatina  (allmän dammussla), 
Anodonta cygnea (större dammussla) och  Unio tumidus  (spetsig målarmussla), från tre olika 
platser. Det visade sig att åldersstrukturen i populationerna var likadan för olika arter på samma 
lokal än för samma art på olika lokaler. Arterna på de berörda lokalerna försvinner och detta 
verkar bero på eutrofiering, dock verkar Anodonta- arterna kunna stå emot eutrofiering bättre än 
Unio- arten (Weber 2005). I en studie gjord i Polen fann man en negativ korrelation mellan 
koncentration av fosfater och densiteten av mollusker och att  Anodonta anatina återfanns där 
det fanns gott om fisk (Lewin & Smolinski 2006).

Studien som Ann Gustavsson gjorde visar på en generellt  sett dålig föryngring hos svenska 
sötvattenmusslor. Gustavsson besökte totalt 27 lokaler som ansågs vara gynnsamma för musslor 
och fann att levande musslor saknades på en tredjedel av lokalerna. På fem av fjorton lokaler 
gjordes  bedömningen  att  populationen  hade  god  föryngring  och  enbart  av  arten  allmän 
dammussla. På sex lokaler fanns populationer med svag föryngring och tre lokaler saknade helt 
föryngring. För vidare information, se hennes rapport (Gustavsson 2007).

Fler svenska studier på sötvattensmusslor visar att sedimentation och turbiditet verkar negativt 
på  musslorna  och  musselpopulationer  utan  rekrytering  riskerar  att  dö  ut  (Österling  2006). 
Arterna  flodpärlmussla,  flat  dammussla  (Pseudoanodonta  complanata)  och  tjockskalig 
målarmussla (Unio crassus) har alla tre blivit  rödlistade i  Sverige och har dålig föryngring 
(Proschwitz et al 2006, Gärdenfors 2005). För dessa arter är troligen föroreningar, försurning, 
fysiska förändringar av vattendragen, igenslamning av bottnar, och värdfiskarter som försvinner 
de troligaste orsakerna till försvinnandet. Även dikesrensningar utgör ett stort hot mot både de 
vuxna musslorna, men framförallt mot de unga musslorna, som har mycket svårt att överleva de 
grova störningarna i bottensedimentet. Stormusslor över lag är känsliga för eutrofiering och 
föroreningar. (Lundberg & Bergengren 2008).
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Även sedimentation av läkemedel  sker genom att  resterna av dessa binds till  partiklar.  Att 
bevisa att ett specifikt ämne eller miljögift ger en viss miljöeffekt är ofta mycket svårt. Studier 
på olika läkemedel och dess påverkan på vattenlevande organismer, främst fisk, har gjorts och 
dessa visar på att olika typer av läkemedel påverkar olika organ och funktioner hos fisken, dock 
kan  studierna  inte  styrkas.  Dessa  studier  visar  att  östrogen  påverkar  fisken  genom att  ge 
tvekönighet,  medan  diklofenak  ger  histologiska  förändringar  i  njurar,  lever  och  gälar  hos 
regnbågslax och öring. En studie gjord på märlkräftor visar att ibuprofen påverkar märlkräftans 
simaktivitet  i lägre koncentrationer än de som uppmätts i avloppsavatten. Andra medel som 
dessa  studier  visar  ger  påverkan  på  fisk  är  betablockerare,  antidepressiva  medel  och 
antiepileptika.  Dock  är  halterna  av  dessa  ämnen  för  låga  för  att  påverka  människan.
(Naturvårdsverketa 2007)

Det  är  inte  bara  direktutsläpp  till  vattendrag  och  sjöar  som  påverkar  en  organism. Ett 
avrinningsområde kan definieras som den del av ett område uppströms som kan bidra till flödet 
i en viss punkt av ett vattendrag. Ett utsläpp som sker utanför vattendraget kan ändå påverka 
vattendraget,  då  punkten  för  utsläppet  befinner  sig  inom avrinningsområdet.  Storleken  på 
avrinningsområdet och vad som sker inom detta färgar starkt av sig på floden, dess vattenföring 
och  kvalitet.  I  Sverige  finns  22  avrinningsområden  som  består  av  cirka  11  000 
delavrinningsområden (Hjorth 2003).

1.2 Studiens syfte och hypotes
Syftet med denna studie är att undersöka följande frågeställningar:

- Kan  ett  samband  föreligga  mellan  musselpopulationers  tillbakagång  och  enskilda 
hushålls utsläpp av kväve och fosfor till vattendragens avrinningsområden?

- Finns det ett samband mellan musselpopulationers tillbakagång och utsläpp av kväve 
och fosfor från industrier till de berörda vattendragens avrinningsområden?

- Matchar  uppmätta  koncentrationer  av  kväve  och  fosfor  för  de  berörda  lokalerna 
utsläppen i dess avrinningsområden?

Arbetshypotesen är att det kommer att ses en minskad föryngring och mängd av musslor där det 
återfinns industrier och många hushåll.

1.3 Avloppsreningsverk och enskilda avlopp
I  Sverige  har  de  flesta  avloppsreningsverk  fosforrening  och  cirka  90  stycken  har  även 
kväverening, av ca 2000. Verken är inte konstruerade att ta hand om läkemedelsrester, dock har 
verken med kväverening också störst förmåga att rena läkemedelsrester. Detta kan bero på den 
höga åldern på slammet i dessa verk. Industrier som är kopplade till reningsverken har ofta 
interna  reningsverk  eller  utjämningstankar  innan  avloppsvattnet  pumpas  vidare  till 
reningsverket. Studier gjorda utomlands visar att etinylöstradiol som är ett östrogenhormon, 
påverkar fiskar i olika grad,  med bland annat tvekönighet. Laboratorieförsök med halter av 
läkemedel, som är lägre eller nära uppmätta nivåer i naturen, visar på att läkemedlen påverkar 
bland annat fisk, men detta kan inte styrkas. (Naturvårdsverketa 2007)

De  enskilda  avloppen  i  Sverige  är  en  förhållandevis  stor  källa  för  belastning  av 
växtnäringsämnen till vatten . Kväve från enskilda avlopp stod under perioden 1985 till 1999 
för 4 procent av den totala antropogena belastningen medan fosfor från enskilda avlopp stod för 
19 procent (Brandt & Ehjed 2002). När beräkningar över utsläpp från enskilda avlopp i Sverige 
görs är de dock osäkra, då dels kunskapen om funktionen hos avloppen är bristande
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 och dels på grund av osäkerheten är stor om hur många avlopp det finns. Beräkningarna görs 
även med schablonvärden, vilket kan ge stora felmarginaler. Den vanligaste lösningen när det 
gäller avloppsanläggningen är infiltrationsanläggning (Ehjed  et al.,  2004). Från hushåll sker 
utsläpp av både läkemedelsrester och avloppsavfall. Hur pass bra avloppsvattnet renas beror på 
avloppsanläggningen (tabell 1). Dock finns det idag få tekniker som kan rena läkemedelsrester.

Tabell 1. Tabellen visar reningseffekt hos olika typer av avloppsanläggningar.
*Reningseffekten för  fosfor  är högst  i  nyanlagda markbäddar.  (Källa: Naturvårdsverkets rapporter nr 
4423 och 4895 samt Naturvårdsverkets Allmänna råd 87:6 och 91:2.) Naturvårdsverket med tillstånd 
av Eva- Lotte sandin, muntligen (Naturvårdsverketb 2007)

Slamavkiljare
En slamavskiljare  separerar  grövre partiklar  från avloppsvattnet  och är  det  första steget  av 
avloppsrening. Slamavskiljningen måste kompletteras med ytterligare rening, då en otillräcklig 
del  av  föroreningarna  fastnar  i  denna.  Den  idag  vanligaste  slamavskiljaren  är 
trekammarbrunnen som har tre kammare. Det finns även tvåkammarbrunnar som är äldre, samt 
nya modeller  som är  annorlunda utformade,  men har  motsvarande eller  bättre  funktion  än 
trekammarbrunnen. (Avloppsguiden 2008)

Infiltrationsanläggning
I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och 
sprids via marken till grundvattnet. Vattnet filtreras genom sand och jordlager där biologiska, 
fysikaliska och kemiska processer står för reningen. (Avloppsguiden 2008)

Stenkista
Är en gammal och mycket enkel typ av infiltrationsanläggning. Infiltrationen sker okontrollerat 
och därför får stenkista enbart användas för rening av dagvatten. (Avloppsguiden 2008)
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Markbädd
Där  infiltration  inte  är  lämplig  på  grund av markens  beskaffenhet,  kan  markbädd vara  ett 
lämpligt  alternativ.  Markbädden fungerar som en infiltrationsanläggning men istället  för att 
rinna genom de naturliga jordlagren, rinner vattnet genom ett uppbyggt sandlager. I botten på 
sandlagret samlas vattnet upp och leds till exempel ut i ett dike. (Avloppsguiden 2008)

Prefabricerade filter
Flera olika typer av prefabricerade filter,  även kallat  kompaktfilter,  finns. Dessa kräver inte 
någon tillgång till el och i dem sker en biologisk rening av avloppsvattnet enligt samma princip 
som en markbädd eller  infiltration.  (Avloppsguiden 2008).  Exempel  på kompaktfilter  är  så 
kallade InDrän- filter (Holmberg 2003)

Minireningsverk
I ett minireningsverk används samma principer som för ett kommunalt avloppsreningsverk, det 
vill säga sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning. (Avloppsguiden 2008). De flesta 
typer av minireningsverk kräver tillgång till el (Hushållningssällskapet Skaraborg).

Sluten tank
Där  det  inte  är  lämpligt  med  markbädd  eller  infiltration  används  en  sluten  tank,  där 
avloppsvattnet samlas i och tanken töms med vissa intervaller. Detta används vanligtvis bland 
fritidsbostäder. Ofta leds BDT (Bad/dusch Disk Tvätt)- vatten till en infiltration eller liknande. 
(Avloppsguiden 2008)

1.4 Livscykel hos musslor 

I Sverige finns 34 arter av musslor som lever i sötvatten. Av dessa hör 26 arter till familjen 
Sphaeriidae,  klot-  och  ärtmusslor,  och  kännetecknas  av  att  de  är  mycket  små,  bara  2-12 
millimeter långa, och därmed även är svåra att artbestämma. Arterna inom den här familjen 
trivs i många olika sorters vattenmiljöer. De resterande åtta arterna kallas för stormusslor och är 
uppdelade i familjerna Margaritiferidae, Dreissenidae och Unionidae. Familjen Margaritiferidae 
innehåller  i  Sverige  arten  flodpärlmussla,  familjen  Dreissenidae  arten  vandrarmussla 
(Dreissena  polymorpha)  och  familjen  Unionidae  håller  resterande  arter,  alltså  Äkta 
målarmussla (Unio pictorum), Spetsig målarmussla och Tjockskalig målarmussla, samt Allmän 
dammussla,  Större  dammussla  och  Flat  dammussla.  Arterna  av  stormusslor  lever,  med ett 
undantag (Vandrarmussla) i bottensediment och alla arter går att återfinna i strömmande vatten 
(Proschwitz et al 2006). Arten vandramussla samt den i Sverige nyligen funna arten kinesisk 
dammussla (Sinanodonta woodiana), som tillhör familjen Unionidae, är introducerade arter i 
Sverige (Proschwitz 2006, Proschwitz et al 2006).

Honmusslorna producerar  en speciell  typ av larver,  så  kallade  glochidielarver  (se figur  1). 
Larverna förvaras och utvecklas i en pung i manteln, vid den yttre gälen. Under tiden som 
musselhonan  är  dräktig  ökar  hennes  syrekonsumtion  och  filtrerandets  intensitet  minskar. 
Samtidigt som detta sker så svullnar pungen upp och på så sätt kan dräktiga musslor urskiljas. 
Beroende på vilken art musslan tillhör, varar detta stadiet från några veckor till flera månader. 
Sedan släpps glochidielarverna ut, antingen gradvis eller att alla larverna släpps ut under några 
få  dagars  tid.  Hur  många  larver  som produceras  beror  på  vilken  art  musslan  tillhör.  Som 
exempel ges spetsig målarmussla, vilken kan hålla upp till ca 200 000 glochidielarver. En del 
arter kan hålla upp till en miljon larver. Larverna är några mikrometer långa, hos arten spetsig
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 målarmussla är de av storleken 210 x 200 mikrometer och hos arten allmän dammussla är de 
något större, 340 x 360 mikrometer. (Bauer & Wächtler 2001)

Figur 1. Avbild av glochidielarv. 

När larverna blivit frisläppta måste de hitta en värdfisk som de kan fortsätta sin utveckling på. 
Då glochidielarverna lever enbart mellan två till fjorton dagar utanför pungen, måste en värdfisk 
hittas relativt snabbt. Glochidierna är täckta av skal och har små tänder, med vilka de biter sig 
fast på gälarna på värdfisken, där de bildar en cysta. Det är bara i extrema fall som värdfisken 
tar  skada  av  glochidieinfektionen.  Genom de  extra  lager  av  celler  som värden  bygger  på 
glochidien, förses larven med både skydd och näring. Glochidielarven kan leva parasitiskt på 
värden från tre dagar  upp till  tio månader.  För  många musselarter  är  den här perioden på 
ungefär 20 dagar. Under tiden genomgår den en metamorfos, i vilken den utvecklas från larv till 
mussla. När metamorfosen är klar tar sig musslan ut ur cystan och faller till botten, där den 
gräver ner sig. (Bauer & Wächtler, 2001) Detta kallas för det interstitiella stadiet och utgör 
troligen den känsligaste fasen i alla stormusslors livscykel. Det interstitiella stadiet varar mellan 
8-  10  månader.  (Proschwitz  2001)  En  studie  som gjordes  1999-  2000  visar  att  även  om 
värdfisken är infekterad med glochidier behöver detta inte betyda att glochidierna fullföljer sin 
livscykel.  I  det  berörda  vattendraget  återfanns  inga  musslor  under  63  millimeter,  trots  att 
musselbeståndet är ett av Sveriges största. Det faktum att inga musslor under 63 millimeter 
återfanns visar på att ingen lyckad övergång har skett de senaste 20- 30 åren (Lundberg & 
Bergengren 2008).

2. Metod 

2.1 Framtagning av avrinningsområden

Denna studie utgår från Ann Gustavssons rapport om föryngringen hos stormusslor (Gustavsson 
2007). Då det idag finns flera hot mot musslorna gjordes valet att kartlägga utsläpp av fosfor 
och  kväve  från  enskilda  avlopp  och  industrier.  Då  många  industrier  är  kopplade  till  det 
kommunala reningsverket valdes dessa samt pappersmassaindustrier inom gruppen industrier. 
Delavrinningsområde för varje besökt lokal togs fram då de påverkar vattendraget. Information 
om utsläpp av kväve och fosfor för berörda hushåll och industrier söktes upp i vetenskapliga 
artiklar  samt  på  internet,  för  att  ge  underlagsmaterial.  Digitala  kartor  bearbetades  och 
analyserades i mjukvaruprogrammet ArcGIS9.2. Lämpliga lager lades in och bearbetades för att 
passa studien, med avseende på utseende och färger. En del av lagren togs från Länsstyrelsen i 
Mariestad och en del togs från Högskolan i Skövde.
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Först togs lämplig GIS- data fram för att kunna rita ut höjdkurvor. För att kunna genomföra 
detta användes höjddata i form av punkter. Även lager för vattendrag och sjöar användes samt 
de ursprungliga avrinningsområdena för vattensystemen behövdes, för att lättare kunna rita ut 
delavrinningsområden. De lager som användes i den här delen av studien är sammanställda i 
tabell 2. Lagren georefererades till RT90, så att koordinatsystemet för alla lager var enhetligt. 
Höjddatan omvandlades från punkter till  en visuell  bild (rasterdata) där olika höjdskillnader 
kunde  ses.  Detta  skedde  genom  interpolering.  Sedan  ritades  höjdkurvor  ut  genom 
konturmarkering för att lättare kunna rita delavrinningsområden, som följer höjdkurvorna på ett 
typiskt sätt.

Tabell 2. De typer av data som behövdes för att på ett enkelt sätt kunna rita ut delavrinningsområden för 
de lokaler som Ann Gustavsson besökte, samt referens till datan.

Typ av data Referens
Höjddata (punkter) över Västra Götaland Lantmäteriet 2005
Avrinningsområden för berörda vattensystem Lantmäteriet DNR 106-204/188
Vattendrag i Västra Götaland  Lantmäteriet 2001, cd0243jl
Punkter för mussellokaler Ann Gustavsson 2007
Shape-fil Polyline (delavrinningsområden) Maria Larsson, Anna Henriksson 2008
Sjöar i Västra Götaland  Lantmäteriet 2001, cd0243jl

Nio nya lager skapades som hade en linjefunktion, då en linje är lämpligast för att beskriva ett 
avrinningsområde.  De  nya  lagren  georefererades  till  koordinatsystemet  RT90.  Dessa  lager 
utgjorde sedan delavrinningsområden. Lagret redigerades genom att skapa en linje som utgick 
från punkten som motsvarade mussellokalen och följde sedan höjdkurvorna. Högsta punkten på 
höjden ansågs vara en vattendelare och därför ritades linjen rakt över denna. Linjen ritades även 
mitt emellan vattendrag som hade kontakt med punkten och de som inte hade det. När linjen 
återigen nådde utgångspunkten så var delavrinningsområdet slutet. Redigeringarna sparades och 
delavrinningsområden ritades ut för alla mussellokaler utom lokalerna i Örekilsälven, där hela 
avrinningsområdet  togs  med.  För  att  se  vilka  hushåll  och  industrier  som  låg  inom 
delavrinningsområdena lades lagrena i tabell 3 in i en ny vy i ArcGIS.

Tabell 3. Tabellen visar vilka typer av data som behövdes för att kunna se vilka industrier och 
hushåll som fanns inom avrinningsområdet.
Typ av data Referens
Bakgrundsdata som visar marktyp Lantmäteriet 2001, cd0243jl
Tätorter Lantmäteriet 2001, cd0243jl
Enskilda hus Lantmäteriet 2001, cd0243jl
Vägar Lantmäteriet 2001, cd0243jl
Sjöar Lantmäteriet 2001, cd0243jl
Vattendrag Lantmäteriet 2001, cd0243jl
Kommungränser med kommunnamn Lantmäteriet 2001, cd0243jl
Delavrinningsområden Maria Larsson, Anna Henriksson 2008
Punkter för mussellokaler Ann Gustavsson 2007
Utsläpp från industrier, hushåll, 
avloppsreningsverk*

www.smed.se (2008-05-18)

Delavrinningsområden över Sverige* www.smed.se (2008-05-18)
* Dessa GIS- lager hittades senare i studien
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Delavrinningsområdena berörde totalt 29 kommuner. En lista över de berörda kommunerna 
återfinns i bilaga 2.

Kommuner har tillsyn över enskilda avlopp, därför togs kontakt med de berörda kommunerna 
via e- post. En förfrågan över vad det fanns för typer av avloppsanläggningar inom det berörda 
avrinningsområdet gjordes. Antal anläggningar av olika typer antecknades och räknades om till 
andel av det totala värdet av avloppsanläggningar, enskilda hushåll och pappersamassaindustri. 
Utdrag  ur  databasen  EMIR,  som är  Länsstyrelsernas  databas,  erhölls  från  Länsstyrelsen  i 
Mariestad. I EMIR finns olika industrier listade och klassificerade. Datan gavs som en excel- fil 
med koordinater för avloppsreningsverk och pappersmassaindustrier. Excel- filen sparades som 
en textfil för att därifrån omvandlas till en shape- fil som genom punkter visar var de berörda 
industrierna är belägna.

Ytterligare ett GIS- lager lades sedan till, då det visade sig att informationen var otillräcklig från 
de  flesta  kommuner.  Detta  lager  var  PLC5-  data  och  återfinns  hos  SMED  (Svensk 
EmissionsData). Till lagret fanns en excel- fil där utsläpp av kväve och fosfor från industrier, 
avloppsreningsverk  och  enskilda  hushåll  för  varje  delavrinnningsområde  i  Sverige  finns 
dokumenterat. De delavrinningsområden som var berörda summerades för att representera ett 
helt avrinningsområde.

2.2 Undersökningsområden och geografisk information
Ann Gustavsson besökte 27 olika lokaler i nio vattensystem. Dessa lokaler var kända för att 
hålla  sötvattensmusslor  eller  hade  lämpliga  förutsättningar  för  detta  (Gustavsson  2007) 
Lokalbeskrivningarna återfinns i bilaga 4.

Bäveån
Avrinningsområdet följer i stort sett det ursprungliga avrinningsområdet, utom vid Uddevalla 
tätort, då den inte ansågs påverka punkten, som ligger strax öster om tätorten (se bilaga1).

Lidan
I  nordöstlig  riktning  har  delavrinnigsområdet  följt  det  uträknade  ursprungliga 
avrinningsområdet. Sedan har det brutits vid Vingasjön och Axvall med hjälp av höjdkurvor, då 
antagandet att vattendragens strömningsriktning är åt söder gjorts. För delavrinningsområdet, se 
bilaga 1.

Mariedalsån
Ann Gustavsson besökte två lokaler  i  Mariedalsåns vattensystem. Den ena var vid Ämtens 
utlopp och den andra vid Lundsbrunn. Då den första  lokalen var  vid ett  sjöutlopp gjordes 
bedömningen att vattendraget rinner åt väster. Även det faktum att Billingen befann sig öster 
om Ämten och utgjorde en höjdskillnad styrkte denna teori. 

Den andra punkten var vid Lundsbrunn och avrinningsområdet för punkten slutade därmed där 
och linjen ritades mellan Dalaån, där lokalen finns, och en å som har sitt ursprung strax söder 
om Dalaån. För övrigt följde linjen det ursprungliga avrinningsområdet, vilket Länsstyrelsen 
tagit fram (se bilaga 1).
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Motalaström
I bilaga 1 visas hur det tänkta avrinningsområdets gränser går. Förutom att följa höjdkurvor 
bedömdes utifrån befintlig data att Bottensjön enbart har ett tillflöde och därmed avringades 
området.

Säveån
I sydöst har det ursprungliga avrinningsområdet följts. I öst har det sedan kapats av mellan de 
vattendrag  som  har  kontakt  med  Säveån  och  de  som  inte  har  det.  Antagandet  att  inget 
vattenutbyte sker mellan sjöarna i Ingared och västra Bodarna gjordes då detta inte kan ses på 
kartunderlaget (se bilaga 1).

Tidan
Två lokaler besöktes av Ann Gustavsson i Tidans vattensystem, dels Ymsens utlopp i Mariestad 
och dels Gärebäcken i Tibro. Delavrinningsområdet vid Ymsens utlopp baseras på sjön Ymsen. 
I  norr  har det  ursprungliga  avrinningsområdet  följts  medan delavrinningsområdet  markerats 
med hjälp av höjdkurvor i söder (se bilaga 1).

Gärebäckens avrinningsområde går mellan de båda sjöarna och följer sedan höjdkurvorna ner 
till  punkten.  På  den  västra  sidan  av  vattendraget  följer  den  höjdkurvorna  upp  till  det 
ursprungliga avrinningsområdet.

Viskan
Ann Gustavsson besökte två lokaler i Viskans vattensystem. Den ena var vid Slottsån och den 
andra  vid  Lekvad.  Slottsåns  avrinningsområde  följer  det  ursprungliga  avrinningsområdet  i 
sydostlig riktning. Då höjdskillnaderna är mycket svaga har avrinningsområdet sedan tagits av 
mellan bäckar som har kontakt med ån där punkten är, och de som inte har det (se bilaga 1).

På grund av det extra tillflödet har lokalen i Lekvad ett annorlunda avrinningsområde. Detta 
innefattar  både  Slottsåns  avrinningsområde  och  ett  ytterligare,  som bland  annat  innehåller 
stätorterna  Kinna  och  Borås.  Liksom  med  avrinningsområdet  för  Slottsån  har 
avrinningsområdet för Lekvad följt det ursprungliga avrinningsområdet i östlig riktning men 
även i nordlig. Sydväst om Borås har området kapats av mellan de sjöar och vattendrag som 
enligt kartan har kontakt med punkten i Lekvad och de som inte har det. Avrinningsområdet 
bryts  i  söder  av  vid  punkten  vid  Lekvad  och  följer  höjdkurvorna  tills  det  når  Slottsåns 
avrinningsområde (se bilaga 1).

Ätran
När avrinningsområdet ritades, följdes höjdkurvor och närheten till andra vattendrag. Området 
följer inte det ursprungliga avrinningsområdet någonstans (se bilaga 1).

Örekilsälven
Två lokaler besöktes i Örekilsälvens vattensystem. Dock visade ingen av dessa på förekomst av 
musslor och inventerades inte (Gustavsson 2007).

Då Örekilsälvens komplexa system av vattendrag gjorde det mycket svårt att bedöma var ett 
tänkt  delavrinningsområde  skulle  ha  sin  gräns,  valdes  istället  hela  det  ursprungliga 
avrinningsområdet för vidare studier. Detta visas i bilaga 1.
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2.3 Beräkning av data
Information om hur många industrier och hushåll som befann sig inom avrinnningsområdet togs 
fram  visuellt  med  hjälp  av  GIS.  När  de  berörda  industrierna  och  hushållen  inom 
avrinningsområdena  lokaliserats,  togs  kontakt  med  berörda  parter,  för  industrier  är  det 
Länsstyrelsen och för hushåll är det de berörda kommunerna. Datan som kommunerna gav var 
betydligt  varierande i tydlighet.  En del kommuner gav noggranna uträkningar medan andra 
uppgav att de inte hade någon data att ge. Denna inkonsekvens gav ett svårtolkat resultat. Dock 
har  projektgruppen  SMED (Svenska  MiljöEmissionsData)  data  över  utsläpp  av  kväve  och 
fosfor,  indelat  på  hushåll,  industrier  och  avloppsreningsverk.  Dessa  data  finns  för  varje 
delavrinningsområde i Sverige. I tabell 3 har värden för alla delavrinningsområden som ligger 
inom avrinningsområdet för lokalen lagts ihop. (SMED 2007, tabell 3). Kompletterande besök 
gjordes på två kommuner, Skara och Tibro. 

Roten  ur  värdena  för  andel  juvenila  musslor  arcsin-  transformerades  enligt  formel  1  då 
antagande om normalfördelning inte kan göras. Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient 
(formel 2) användes sedan på värdena för att  analysera korrelationen mellan andel juvenila 
musslor och utsläppsmängd av kväve och fosfor i avrinningsområdena för de besökta lokalerna. 
Ett signifikanstest (T-test) utfördes på korrelationsanalysen med signifikansnivå på 5 procent 
(α= 0,05) enligt formel 3.
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3. Resultat
I  de  berörda  avrinningsområdena  finns  olika  utsläppskällor.  Betydande  utsläpp  sker  från 
industrier, men även hushåll har en stor roll. Det totala utsläppet av kväve i de olika områdena 
skiljer sig betydligt åt. De största utsläppen av kväve sker i Viskans lokal i Lekvad (figur 2) och 
här återfinns inga musslor. Dock sker de näst största utsläppen av kväve till Säveåns lokal och 
här återfinns två arter av sötvattensmusslor, varav den ena arten har god föryngring (Gustavsson 
2007). Även utsläppet av fosfor varierar betydligt (figur 3) men utsläppsmönstren följer de för 
figur 2. Den största utsläppskällan för kväve i de berörda 
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avrinningsområdena  är  avloppsreningsverken  med  89  procent.  Dessa  följs  av  de  enskilda 
avloppen som står för 10 procent av kväveutsläppen och sist pappersmassabruken som står för 1 
procent  av  det  totala  utsläppet.(figur  4).  För  fosfor  ser  detta  lite  annorlunda  ut.  Där  står 
avloppsreningsverken  för  52  procent,  de  enskilda  hushållen  för  46  procent  och 
pappersmassabruken för 2 procent av de totala utsläppen i avrinningsområdena (figur 5). De 
flesta reningsverken har reducering för fosfor men bara 90 av Sveriges nästan 2000 reningsverk 
har  rening  för  kväve. 

Totalt utsläpp av kväve

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

Visk
an

Ym
se

ns
 u

tlo
pp

Lid
an

N
 k

g
/å

r N

Figur 2. Det totala utsläppet av kväve, angivet i kg/år för de olika avrinningsområdena
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Figur 3. Det totala utsläppet av fosfor, angivet i kg/år för de olika avrinningsområdena.
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Fördelning på utsläppskällor i procent (kväve)
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Figur 4. Fördelningen mellan olika utsläppskällor för kväve.

Fördelning på utsläppskällor i procent (fosfor)
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Figur 5. Fördelningen mellan olika utsläppskällor för fosfor.

En vanlig lösning av avloppsanläggning hos enskilda hushåll verkar vara trekammarbrunn med 
infiltration (se bilaga 2). Många kommuner har dock inga lättillgängliga data och hos Skara 
kommun är den största gruppen enskilda avlopp den som inte har någon data och näst största 
gruppen är trekammarbrunn med infiltrationsanläggning.

En starkt positiv korrelation ses mellan både utsläpp av kväve samt fosfor och andel juvenila 
musslor på de lokaler där A.anatina återfinns. För kväve är r 0,703 och för fosfor är r 0,786. Vid 
test på 5 procentsnivån är avvikelsen tydligt signifikant. Värdet för kväve är 2,42 och värdet för 
fosfor är 3,11. Gränsvärdet för signifikans hos de båda värdena är 1,94.
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Utsläpp kväve vs juvenila (A. Anatina )
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Figur 6. Andel  juvenila jämfört  med utsläpp av kväve,  för arten  Anodonta anatina.  En starkt  positiv 
korrelation  råder  (r=  0,703).  Siffrorna  för  andel  juvenila  musslor  i  populationerna  har  Arcsin- 
transformerats. De lokaler som är inräknade är de som har förekomst av A. Anatina.

Utsläpp fosfor vs juvenila (A.anatina )
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Figur 7. Andel  juvenila jämfört  med utsläpp av fosfor,  för  arten  Anodonta anatina.  En starkt  positiv 
korrelation  råder  (r=  0,786).  Siffrorna  för  andel  juvenila  musslor  i  populationerna  har  Arcsin- 
transformerats. De lokaler som är inräknade är de som har förekomst av A. Anatina.

Koncentration av kväve och fosfor har hittats för några lokaler i deras respektive årsrapporter 
(tabell 4). Där varierar halten för kväve mellan måttligt höga och mycket höga mellan halten för 
fosfor varierar mellan näringsfattigt  till  mycket höga halter. Detta verkar inte korrelera med 
utsläppsmängden i de olika delavrinningsområdena.
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Tabell 4. Bedömning av halter av kväve och fosfor för olika lokaler. För Säveån fanns tre lokaler där 
mätning gjordes och snittet mellan dem redovisas.
Mätdata för kväve och fosfor i olika lokaler.
Lokal Kväve Fosfor
Ymsen* Mkt höga halter Mkt höga halter
Bottensjön** Måttl höga halter Måttl höga halter
Viskan (Lekvad)*** Höga halter Måttl höga halter
Viskan (Slottsån)*** Höga halter Måttl höga halter
Säveån**** Höga halter Näringsfattigt- näringsrikt
*(Tidans vattenförbund 2005)
**(Liungman & Sundberg 2006)
***(Olofsson 2007)
****(Göta älvs vattenvårdsförbund 2007)

4. Diskussion

Resultaten  från  den  här  studien  pekar  på  en  positiv  korrelation  mellan  sötvattenlevande 
stormusslor av arten Anodonta anatina för de lokaler som Ann Gustavsson besökte, och utsläpp 
av kväve och fosfor från avloppsreningsverk och enskilda avlopp. Studien visar även på en 
ojämn fördelning i utsläppskälla av kväve och fosfor, där avloppsreningsverken tveklöst står för 
den största delen av kväveutsläppen medan de enskilda avloppen och avloppsreningsverken har 
nästan lika stor del i utsläpp av fosfor.

Som figurerna 2 och 3 visar sker det största utsläppet av både kväve och fosfor i Viskans lokal i 
Lekvad. Denna lokal har även ett av de största avrinningsområdena, vilket skulle kunna förklara 
utsläppsmängden. Den andra lokalen i Viskans vattensystem är i Slottsån, som är ett tillflöde till 
lokalen i Lekvad. Detta ger således ett annorlunda avrinningsområde som skiljer sig både i 
storlek och utsläppsmängd. Studien som Ann Gustavsson gjorde 2007 visar på att det fanns 
musslor i Slottsån med. god föryngring medan det i Lekvad inte förekom några musslor. De 
näst  största  utsläppen  sker  för  lokalen  i  Säveåns  avrinningsområde.  Här  fanns  enligt 
Gustavssons studie två arter av musslor varav den ena populationen hade god föryngring. Detta 
motsäger denna studies hypotes om att en minskad mängd musslor kommer att ses där höga 
halter av utsläpp sker. Mycket industri har kantat Säveån, dock består marken här av lera, vilken 
generellt sett transporterar föroreningar långsamt (Upmanis 2003).

Fördelningen på utsläppskällor ser lite olika ut när det gäller kväve och fosfor. För kväve var 
den största utsläppskällan tveklöst avloppsreningsverken. Detta beror troligen på att de flesta av 
Sveriges  avloppsreningsverk  idag  inte  har  kväverening  då  detta  inte  anses  nödvändigt 
(Naturvårdsverketa  2007, SMED 2007). Däremot finns rening för fosfor som kan tänkas vara 
orsaken  till  att  fördelningen  ser  annorlunda  ut  i  utsläppskälla  för  fosfor  i  figur  5,  där 
avloppsreningsverken och de enskilda avloppen står för nästan hälften var av utsläppsmängden. 
Då störst  rening av fosfor  sker  i  nyanlagda  markbäddar  (Naturvårdsverketb 2007)  och  den 
vanligast förekommande anläggningstypen hos enskilda avlopp för de berörda kommunerna är 
infiltration efter  den största gruppen där inga data finns (bilaga 2), kan fosforreningen hos 
enskilda avlopp tänkas vara låg och en del näringsläckage ske. 

De flesta  kommuner hade mer eller  mindre svårtillgänglig  data  över  enskilda  avloppstyper 
(bilaga 2) och därför är datan över dessa ofullständig. Resurser för att både inventera enskilda 
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avlopp  i  olika  kommuner  och  att  förnya  avloppsanläggningarna  skulle  förmodligen  vara 
nödvändigt. Hos de kommuner som hade data över avloppen verkar den största gruppen ändå 
vara den utan data. Denna grupp kan ha blivit så stor av flera anledningar, dels att tillsyn inte 
skett men även för att fastigheterna ifråga inte har avloppsanläggningar. För de fastigheter som 
har avloppsanläggningar men inte har sökt tillstånd för dessa kan tänkas vara äldre anläggningar 
som idag är underkända på grund av otillräcklig rening.

Den enda art som hade god föryngring i de vattendrag och sjöutlopp som Gustavsson besökte 
var Anodonta anatina och det skulle kunna leda till en teori om att denna art rent utav gynnas av 
fosfor- och kväveutsläpp. Detta kan för de berörda lokalerna även styrkas med figurerna 6 och 
7, där andel juvenila musslor av arten jämförts med kväve- och fosforutsläpp. Figurerna visar på 
en stark positiv korrelation som vid 5 procents- nivån är signifikant. En polsk studie visade på 
negativ korrelation mellan förekomsten av mollusker och koncentration av fosfater (Lewin & 
Smolinski 2006) men för arten Anodonta anatina på lokalerna som Gustavsson besökte verkar 
inte detta stämma. Dock är det för få berörda lokaler för att kunna uttala sig om hur det ser ut i 
resten av Sverige. Denna studie kan dock ses som en indikation på att fler studier inom området 
behöver göras.

För övriga arter fanns för lite data för att kunna göra beräkningar och korrelationsanalyser. Som 
Gustavssons arbete visar har ingen av övriga arter i de berörda vattendragen bedömts ha en god 
föryngring. Detta i sig kan vara ett alarmerande tecken och som Webers studie år 2005 visade 
så klarar arter inom släktet Anodonta av eutrofiering bättre än arter inom släktet  Unio. Denna 
studie styrker på sätt och vis Webers studie då  Anodonta anatina  har en positiv korrelation 
mellan utsläpp av kväve och fosfor och andel juvenila musslor medan det för de övriga arterna i 
de berörda vattendragen finns för lite musslor för att kunna uttala sig om utsläppen påverkar 
dem positivt eller negativt.

Koncentrationen av kväve och fosfor för de specifika punkterna bedöms generellt sett vara höga 
(tabell 4). Då det inte finns data över alla de berörda lokalerna kan inget uttalande göras om 
koncentrationen  av  kväve  och  fosfor  i  vattendragen  korrelerar  till  utsläppsmängden  i  det 
berörda vattendragets avrinningsområde. Dock verkar det inte finnas något samband mellan 
dessa faktorer för de lokaler där båda faktorerna finns uppmätta.

Osäkerheter  och  felkällor  i  denna  studie  kan  ses  bland  annat  när  framtagning  av 
avrinningsområden för de berörda lokalerna togs ut. Avrinningsområdena kan vara något större 
eller mindre än de verkliga avrinningsområdena, vilket kan ge osäkerheter i utsläppsmängd och 
antal hus i området. Även värdena över utsläppsmängder kan vara missvisande, då dessa är 
uträknade efter grova schablonvärden som kan ha grova felmarginaler. Dock kan denna studie 
ge en indikation på utsläppsmängder och åtgärder som behöver göras i framtiden. 
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Bilaga 1
Avrinningsområdena med höjdkurvor och rasterdata.

Figur 1.1 Avrinningsområdet för en lokal i Bäveåns vattensystem. Den röda punkten motsvarar lokalen 
som Ann Gustavsson besökte och den blå linjen det utritade avrinningsområdet.



Figur 1.2 Avrinningsområdena för delar av Lidan och Mariedalsån där inventering av musslor gjorts. De 
röda  punkterna  motsvarar  lokalerna som Ann Gustavsson besökte  och de blå  linjerna  det  utritade 
avrinningsområdena. Det övre är för Mariedalsån och det nedre för Valle i Lidans vattensystem.



Figur 1.3 Avrinningsområdet för Bottensjön, Motalaströms vattensystem. Den röda punkten motsvarar 
lokalen som Ann Gustavsson besökte och den blå linjen det utritade delavrinningsområdet.



Figur 1.4 Avrinningsområdet för en lokal Säveåns vattensystem. Den röda punkten motsvarar lokalen 
som Ann Gustavsson besökte och den blå linjen det utritade avrinningsområdet.



Figur 1.5 Avrinningsområdet för lokalen i Gärebäcken i Tibro, Tidans vattensystem. Den röda punkten 
motsvarar lokalen som Ann Gustavsson besökte och den blå linjen det utritade avrinningsområdet.



Figur 1.6 Avrinningsområdet för sjön Ymsen, Tidans vattensystem. Den röda punkten motsvarar lokalen 
som Ann Gustavsson besökte och den blå linjen det utritade avrinningsområdet.



Figur 1.7 Avrinningsområdena för de båda lokalerna i Viskans vattensystem. De röda punkterna 
motsvarar lokalerna som Ann Gustavsson besökte och de blå linjerna de utritade avrinningsområdena. 
Viskan, Lekvad motsvarar både det övre och det nedre området medan avrinningsområdet för Slottsån 
motsvaras av det nedre området. 



Figur 1.8 Avrinningsområdet för Grytteredssjöns utlopp, i Ätrans vattensystem. Den röda punkten 
motsvarar lokalen som Ann Gustavsson besökte och den blå linjen det utritade avrinningsområdet.



Figur 1.9 Avrinningsområdet för lokaler i Örekilsälvens vattensystem. Den röda punkten motsvarar 
lokalen som Ann Gustavsson besökte och den blå linjen det utritade avrinningsområdet, i det här fallet 
det ursprungliga avrinningsområdet.



Bilaga 2.
Avrinningsområdena med berörda kommuner och mängden hus som finns inom 
avrinningsområdet för varje kommun, samt avloppsanläggningstyper i %.

Tabell 2.1 Antal hus i de olika kommunerna och typer av avloppsanläggningar i % för Bäveåns 
avrinningsområde.
Bäveån
Kommun Antal hus Avloppsanläggning i %
Uddevalla 286
Lilla Edet 48
Trollhättan 27
Vänersborg 96

Tabell 2.2 Antal hus i de olika kommunerna och typer av avloppsanläggningar i % för Lidans 
avrinningsområde vid Valle.
Lidan
Kommun Antal hus Avloppsanläggning i %
Skara 851*

141 enligt 
GIS- lager

1,3 % trekammarbrunn+ markbädd
21,7 % trekammarbrunn + infiltration
0,1 % trekammarbrunn + stenkista
0,1 % trekammrbrunn+ infiltration+ stenkista
0,1 % trekammarbrunn+ markbädd+ stenkista
0,5 % tvåkammarbrunn+ infiltration
0,1 % tvåkammarbrunn+ stenkista
0,4 % enkammarbrunn+ trekammarbrunn+ infiltration
0,1 % enkammarbrunn+ stenkista
2,8 % sluten tank
0,4 % multrum
1,1 % ej avlopp
71 % ingen data

*Enligt uppgift från Skara kommun

Tabell 2.3 Antal hus i de olika kommunerna och typer av avloppsanläggningar i % för Mariedalsåns 
avrinningsområde.
Mariedalsån
Kommun Antal hus Avloppsanläggning i %
Skara 198*

50 enligt 
GIS- lager

1 % trekammarbrunn+ markbädd
28,8 % trekammarbrunn+ infiltration
0,5 % trekammarbrunn+ stenkista
0,5 % tvåkammrbrunn+ stenkista
0,5 % enkammarbrunn+ tvåkammarbrunn+ stenkista
2,5 % sluten tank
1 % mulltoa
4,5 % kommunalt avlopp
3 % inget avlopp
57, 5 % ingen data

Götene 21
*Enligt uppgift från Skara kommun



Tabell 2.4 Antal hus i de olika kommunerna och typer av avloppsanläggningar i % för Motalaströms 
avrinningsområde vid Bottensjön.
Motalaström
Kommun Antal hus Avloppsanläggning i %
Karlsborg 102 Ingen lättillgänglig data

Tabell 2.5 Antal hus i de olika kommunerna och typer av avloppsanläggningar i % för Säveåns 
avrinningsområde.
Säveån
Kommun Antal hus Avloppsanläggning i %
Vårgårda 3
Bollebygd 23 Ingen lättillgänglig data
Alingsås 250 Ca 25 % infiltration 

Ca 25 % markbädd
Ca 50 % stenkistor*

Lerum 282
Göteborg** 15 24,5 % trekammarbrunn + infiltration

14,3 % trekammarbrunn + markbädd
2 % infiltration
2 % trekammarbrunn
2 % minireningsverk
4 % tvåkammarbrunn + InDrän
2 % trekammarbrunn + kompaktfilter
2 % trekammarbrunn + grusfilter
53 % ingen data

Partille***  42 % trekammarbrunn + infiltration 
29 % trekammarbrunn + markbädd
14 % trekammarbrunn + IVA- filter
14 % trekammarbrunn + stenkista

Härryda 7 Se övrig data för avrinningsområdet
*Thomas Lenberg, personlig kontakt
**Björn Nilsson, personlig kontakt
***Anna Stjernholm, personlig kontakt

Tabell 2.6 Antal hus i de olika kommunerna och typer av avloppsanläggningar i % för Tidans 
avrinningsområde vid Gärebäcken.
Tidan, Gärebäcken
Kommun Antal hus Avloppsanläggning i %
Tibro 19 21 % trekammarbrunn med utsläpp direkt till dike eller 

bäck
5,3 % sluten tank
21 % trekammarbrunn + infiltration eller markbädd
21 % två- eller trekammarbrunn + infiltrationsanläggning 
eller stenkista
26 % torrklosett eller saknar WC
5,3 % uppgift saknas (Wångsell & Ersson 1982)

Hjo 5 Ingen lättillgänglig data

Tabell 2.7 Antal hus i de olika kommunerna och typer av avloppsanläggningar i % för Tidans 
avrinningsområde vid Ymsens utlopp.



Tidan, Ymsen
Kommun Antal hus Avloppsanläggning i %
Mariestad 12 Slamavskiljare med markbädd, infiltrationsanläggning 

och ”In- Drän”- teknik. Inga minireningsverk*
Töreboda 42 Se föregående data
*Marco Baas, personlig kontakt

Tabell 2.8 Antal hus i de olika kommunerna och typer av avloppsanläggningar i % för Viskans 
avrinningsområde vid Lekvad.
Viskan, Lekvad
Kommun Antal hus Avloppsanläggningstyp i %
Borås 816 Se övrig data för avrinningsområdet
Mark 622 Ingen lättillgänglig data
Svenljunga 211
Ulricehamn* 298 25-33 % godkända (Enligt SNV allmänna råd 87:6)

50-66 % med brister; äldre infiltration eller stenkista, 
dock ej i närheten av vatten
25- 33 % med allvarliga brister som har utsläpp efter 
avskiljning på mark, i dike eller vattendrag

Herrljunga 15
* Pär Norgren, personlig kontakt

Tabell 2.9 Antal hus i de olika kommunerna och typer av avloppsanläggningar i % för Viskans 
avrinningsområde vid Slottsån.
Viskan, Slottsån
Kommun Antal hus Avloppsanläggning i %
Mark 421 Ingen lättillgänglig data
Svenljunga 102

Tabell 2.10 Antal hus i de olika kommunerna och typer av avloppsanläggningar i % för Ätrans 
avrinningsområde vid Grytteredssjöns utlopp.
Ätran
Kommun Antal hus Avloppsanläggningstyp i %
Ulricehamn 72 Se tabell
Tranemo* 44 Inga inventeringar gjorda, ofta äldre 

infiltrationssnläggningar eller gamla stenkistor. Finns nog 
några nyare modeller, dock få

*Josefin Odqvist, personlig kontakt



Tabell 2.11 Antal hus i de olika kommunerna och typer av avloppsanläggningar i % för Örekilsälvens 
avrinningsområde.
Örekilsälven
Kommun Antal hus Avloppsanläggning i %
Färgelanda 724
Munkedal 497 Ingen data lättillgänglig
Dals- Ed* 289

(522)
22,8 % Trekammarbrunn+ infiltration
21,4 % Fastigheter utan avlopp eller enklare sommar- 
anläggningar
9,3 % Brister på slamavskiljare
39,6 % Brister på efterbehandling och ev slamavskiljare

6,3 % ingen data
Bengtsfors 43 Ej inventerade*
Vänersborg 6
Tanum 3
Uddevalla 7
* Bengt Westlund, personlig kontakt



Bilaga 3

Bilagan innehåller artbeskrivningar för de berörda musselarterna.

Större dammussla (Anodonta cygnea)

Figur 3.1 Större dammussla (Anodonta cygnea). Foto: Ann Gustavsson

Den större dammusslan har ett långsträckt till  äggformat skal med relativt  stor omkrets. En 
normalstor mussla blir 12- 16 cm lång, men exemplar på över 20 cm har återfunnits. Större 
dammusslor som fångas in från strömmande vatten är oftast relativt små jämfört med dem som 
fångas in från sjöar. Skalet är gult till olivbrunt, ibland även med matta toner av grönt. Över- 
och undersidan hos musslan är nästan parallella och skalen på de båda sidorna är lika tunna. 
Inströmningssifonen är smal och har långa papiller och de mjuka delarnas färg går i rosa till 
orange toner (Proschwitz et al 2006)

Större dammussla påträffas främst i sjöar och dammar men kan även hittas i de lugnare delarna 
i ett vattendrag. Arten kräver naturligt näringsrika vatten och återfinns mest på mjuka bottnar 
med slam, ner till cirka 20 meters djup. Större dammussla är ganska sällsynt och förekommer 
på spridda orter från Skåne till norra Uppland och sydöstra Dalarna, medan den i västra Sverige 
är ännu ovanligare (Proschwitz et al 2006). Dammusslor över lag blir ungefär 20- 25 år gamla 
(Lundberg & Bergengren 2008)

Allmän dammussla (Anodonta anatina) 

Figur 3.2. Allmän dammussla (Anodonta anatina). Foto: Ann Gustavsson

Den Allmänna dammusslan har ett rombiskt till äggformat skal som är ganska stort i omkretsen. 
Normalt blir musslan ca 7- 10 cm lång, men exemplar på 14 cm har påträffats. Till skillnad från 
den Större dammusslan har den Allmänna dammusslans skal gul till gulgrön färg med livliga 
toner av grönt. Över- och underkanten på skalet  avlägsnar sig ofta successivt från varandra 
bakåt. Överkanten övergår tvärt i bakkanten. Tjockleken hos de båda skalhalvorna ökar nedåt, 
och detta speciellt i den främre änden. Inströmningssifonen är bred och har korta papiller, och 
musslans mjuka delar har grå till grågul färg (Proschwitz et al 2006)

Allmän dammussla förekommer i nästan alla typer av vatten och kräver inte så mycket vad 
gäller  bottensubstratet-  den  förekommer  till  och  med  på  slambottnar.  Allmän  dammussla 
återfinns på större djup och är nästan alltid hermafrodit. Allmän dammussla är den vanligaste 



stormusslan i Sverige och förekommer i hela landet från Skåne till Lappland. Dock är den något 
ovanligare i den inre delen av Norrland och saknas helt i fjällkedjan (Proschwitz et al 2006).

Flat dammussla (Pseudanodonta complanata)
Den Flata dammusslans skal blir ca 6-8,5 cm långt och är tydligt ihoptryckt från sidorna sett. 
Färgen på skalet är gulgrönt till kraftigt olivgrön-brun. Skalets framdel är mycket lägre än dess 
bakdel och översidan tilltar stadigt i höjd jämfört med undersidan, som är jämnt böjd. Umbo 
befinner sig långt fram på den sluttande överkanten och består av tre till  fem oregelbundna 
upphöjningar. Hanarna är mycket plattare än honorna (Proschwitz et al 2006).

Flat dammussla återfinns i sjöar och i långsamt flytande delar i vattendrag. Musslan finns i 
huvudsak på slammiga ler- och sandbottnar i vatten som är naturligt näringsrika. Jämfört med 
andra stormusselarter producerar honmusslorna färre glochidielarver och är dräktiga i upp till 
ett år. Över lag är den Flata dammusslan sällsynt och har spridda förekomster från Skåne till 
södra Värmland. På den östra sidan når musslan till Medelpad, men med stora luckor mellan 
lokalerna. Flat  dammussla har hotkategorin NT (missgynnad) på rödlistan (Proschwitz et al 
2006).
Spetsig målarmussla (Unio tumidus)

Figur 3.3. Spetsig målarmussla (Unio tumidus). Foto: Ann Gustavsson

Den Spetsiga målarmusslan blir ungefär 5-8 cm lång men musslor på 12 cm har återfunnits. 
Skalet är ungefär dubbelt så lång som högt och underkanten är oftast bågformigt böjd. Den 
bakre änden är för det mesta kilformat spetsig och har från en gul- gulgrön till olivgrön färg.  Ju 
äldre musslan blir, desto mörkare blir den i färgerna och äldre musslor är oftast mörkt bruna. I 
strömmande  vatten  kan  musslorna  bli  mycket  kompakta  med  tjockt  skal.   Den  Spetsiga 
målarmusslan har en ganska kraftig låsapparat och höger huvudtand är välutvecklad och smalt 
trekantigt kilformad (Proschwitz et al 2006). 

Den Spetsiga målarmusslan förekommer i både bäckar och större åar, floder och sjöar, dock 
trivs inte musslan i starkt strömmande vatten. Musslan lever både i näringsrika och mindre 
näringsrika vatten och förekommer på bottnar med mjäla och ler, men kan även återfinnas på 
hårdare bottnar med grus och sten. Arten återfinns på relativt grunda bottnar, och kan sitta ner 
till ca 9- 10 meters djup. samt är relativt allmän och förekommer från Skåne till södra Värmland 
i västlig riktning och mellersta Medelpad i östlig riktning (Proschwitz et al 2006).

Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)

Figur 3.4. Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera). Foto: Ann Gustavsson



Skalet  hos  en  Flodpärlmussla  är  avlångt,  njurformigt,  relativt  platt  och  mycket  kraftigt. 
Musslan blir 10-15 cm lång och 5-7,5 cm hög. Skalets färg är brun-svart till  svart-blåsvart. 
Låsapparaten har enbart huvudtänder och umbo är ofta starkt korroderad och antar en gul färg 
på grund av inlagrat hornämne (Proschwitz et al 2006). 

Flodpärlmussla återfinns i kalkfattiga, klara och rinnande vatten, med en botten av sand, grus 
och sten. En hona producerar under en fortplantningsperiod 3-5 miljoner glochidielarver, men 
enbart en larv av etthundra miljoner utvecklas till en vuxen mussla. Flodpärlmusslan kan bli 
mycket gammal, den äldsta funna individen var 280 år gammal. Flodpärlmussla har förekommit 
från Skåne till Lappland, men numer har den stora luckor i utbredningsområdet, särskilt i södra 
och östra Sveriges jordbruksbygder och kalktrakter. Arten har hotkategori VU (sårbar) i 
rödlistan (Proschwitz et al 2006).



Bilaga 4.
Lokalbeskrivningar för de lokaler som Ann Gustavsson besökte.

Bäveån
Då lokalen inte visade på förekomst av musslor så inventerades den inte. Lokalbeskrivning för 
området saknas. (Gustavsson 2007)

Lidan
Ann Gustavsson besökte sexton lokaler som finns i Lidans vattensystem, nära Axvall, Varnhem 
och Eggby. Bland dessa sjöar finns Stakasjön, Vingasjön, Kusen, Skärvalången, Tjurbergssjön 
och Vagnsjön. Ann Gustavsson inventerade dessa sjöars utlopp. Medeldjupet hos de 
inventerade lokalerna var mellan 35-90 cm och vattenhastigheten låg mellan 0,04-0,25 m/s. De 
flesta sjöar hade vid besökstillfället klart vatten och bottenmaterialet varierade mellan 
finsediment, grus och sten. Den organiska delen i bottnarna utgjordes dock hos alla inventerade 
lokaler av findetritus. Strandlinjen höll främst klibbal och glasbjörk medan närmiljön utgjordes 
lövskog, utom hos Vingasjön där närmiljön bestod av åker. (Gustavsson 2007)

Mariedalsån
De befintliga lokalerna i Mariedalsån var dels vid Lundsbrunn och dels vid Ämtens utlopp vid 
Eggby. I Lundsbrunn var medeldjupet 45 cm och vattnets flöde på 0,15 m/s. Vattnet var inte 
grumligt men dock färgat. Det dominerande bottenmaterialet var grus och findetritus. Ann 
Gustavsson noterade att det var mycket signalkräftor i ån vid besöket. Strandmiljön utgjordes 
främst av klibbal och i områdets närmiljö fanns mest ängsmark, men även en del lövskog. 
(Gustavsson 2007).

I Ämtens utlopp vid Eggby var lokalens medeldjup ca 1 m. Flödet var 0,15 m/s och vattnet var 
mycket klart. Bottenmaterialet bestod främst av sand och findetritus. I strandlinjen växte främst 
klibbal och glasbjörk och områdets närmiljö utgjordes av lövskog. (Gustavsson 2007)

Motalaström
Lokalen som Ann Gustavsson besökte i Motalaström var Skackasundet i bottensjön i 
Karlsborgs kommun. Medeldjupet på lokalen var 85 cm, flödet var minimalt och vattnet var 
klart men färgat. Bottenmaterialet dominerades av sand och grovdetritus. Strandlinjen (0-5 m) 
utgjordes främst av träd och då huvudsakligen gråal men även en del björk och sälg. 
Bottenskiktet utgjordes av gräs och halvgräs, främst olika arter av rör. Områdets närmiljö (0-30 
m) bestod av lövskog. (Gustavsson 2007)

Säveån
Lokalen som Ann Gustavsson besökte i Säveån ligger vid Jonsered och medeldjupet låg på 40 
cm. Vattnet var mycket klart och flödade med en hastighet av 0,5 m/s. Botten dominerades av 
grus och grov död ved. Strandmiljön bestod av gräs och halvgräs och då främst av arten 
flaskstam men även tuvtåtel. Några knäckepilar och gråalar fanns också i området. Närmiljön 
utgjordes av äng med inslag av lövskog. (Gustavsson 2007)

Tidan
I Ymsens utlopp var medeldjupet 1 m och vattenhastigheten 0,36 m/s. Vattnet var både grumligt 
och färgat och många döda musslor noterades. I strandmiljön fanns främst glasbjörk men även 
klibbal och närmiljön utgjordes av lövskog med en del ängsmark. (Gustavsson 2007)



Gärebäcken har ett medeldjup på 25 cm och vattnet flödade med en hastighet av 0,19 m/s. 
Vattnet var klart men färgat och botten utgjordes främst av sand och fin död ved. Vid besöket 
noterades en stor mängd signalkräftor samt en pågående avverkning av skogen. I strandlinjen 
fanns främst gran men även en del klibbal. Områdets närmiljö bestod av blandskog samt 
kalhygge. (Gustavsson 2007)

Viskan
I Viskan besöktes två lokaler men bara den ena visade förekomst på musslor och inventerades 
därmed. Dock har på grund av punkternas läge två olika avrinningsområden ritats.
Den inventerade punkten ligger i slottsån i Öresten, där medeldjupet låg på 60 cm. Vattnet var 
klart och dess hastighet okänd. Botten bestod främst av sten och grovdetritus. Den dominerande 
arten i strandlinjen var klibbal och närmiljön dominerades av lövskog. (Gustavsson 2007)

Den lokal som inte inventerades låg i Lekvad vid Kinna. Medeldjupet var 70 cm och vattnet 
flödade med en hastighet av 1,3 m/s. Vattnet var inte grumligt men dock färgat. 
Bottensubstratet bestod av finsediment, sand, grus och sten samt grovdetritus. Strandlinjen 
bestod av träd och då främst klibbal medan närmiljön bestod av lövskog samt en del betesmark 
(Gustavsson 2007).

Ätran
Ann Gustavsson besökte Grytteredssjöns utlopp. Där var medeldjupet 95 cm och vattnet hade 
en flödeshastighet på 0,18 m/s. Vattnet var klart och botten bestod främst av finsediment och 
grovdetritus. Strandlinjen innehöll träd och buskar och närmiljön bestod av lövskog. 
(Gustavsson 2007)

Örekilsälven
Två lokaler besöktes i Örekilsälvens vattensystem. Dock visade ingen av dessa på förekomst av 
musslor så de inventerades inte (Gustavsson 2007).

En av punkterna har dock en lokalbeskrivning, denna lokal ligger nära Munkedal. Medeldjupet 
var vid besökstillfället 75 cm och vattnet flödade med en hastighet av 0,14 m/s. Vattnet var klart 
och botten bestod främst av sten och grovdetritus. Inga musslor fanns, dock ett fragment av 
arten allmän dammussla. Strandlinjen bestod främst av klibbal samt gräs och halvgräs. 
Områdets närmiljö utgjordes av lövskog (Gustavsson 2007).
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