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Sammanfattning 

Sötvattensmusslor har en viktig roll i akvatiska ekosystem och de anses vara en 

av de mest sårbara och hotade organismgrupperna i sötvatten. Sverige har nio 

arter stormusslor, varav fyra är upptagna på den svenska rödlistan. Flest studier 

har gjorts på flodpärlmusslor (Margaritifera margaritifera) och hoten som den 

står inför. Undersökningar av de vanligare förekommande arterna i Västra 

Götalands län, har visat att även allmän dammussla (Anodonta anatina) och 

spetsig målarmussla (Unio tumidus) har problem med livskraftiga bestånd och 

föryngring. Stormusslor anses vara som mest sårbara när de som juvenila ligger 

nedgrävda i sedimenten.  

Den här studien har mätt kvaliteten av sedimenten i tolv mussellokaler i Västra 

Götalands län. Mätningar har gjorts av den centralt viktiga variabeln 

redoxpotentialen, för att se om den kan vara kopplad till den dåliga 

föryngringen. Även sammansättningen av vattendragens kantzoner inom 

mussellokalernas delavrinningsområden har studerats, då de är nära länkade till 

ekosystemen i sedimenten och även har en fundamental roll för hur 

vattendragens ekosystem fungerar.  

Analyser med hjälp av regressionsträd visade att den variabel med störst 

påverkan på musslornas täthet, var differensen i redoxpotentialer mellan 0 cm 

och 5 cm djup. Störst påverkan på föryngringen hade andelen sjöareal i 

delavrinningsområdet. Ett icke-parametriskt test som utfördes visade att 

andelen myrmark i kantzonen var positivt korrelerad till föryngringen av 

allmän dammussla (A. anatina). Andelen ungskog i kantzonen var negativt 

korrelerad till föryngringen av spetsig målarmussla (U. tumidus). 

Mer omfattande mätningar av redoxpotentialer än som varit möjliga i den här 

studien, skulle kunna ge värdefull kunskap om hur situationen verkligen 

förhåller sig i de juvenilas habitat. Vidare studier av stormusslornas 

populationer skulle underlätta bedömningen om livskraftiga bestånd.  



Abstract 

Freshwater mussels, who have a central role in aquatic ecosystems, are 

considered one of the most vulnerable and threatened freshwater organism 

groups. Sweden has nine species of large freshwater mussels, which of four are 

listed in the national Red List. Most studies and research have been focused on 

the freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) and its possible 

threats. Studies of more common species like the duck mussel (Anodonta 

anatina) and swollen river mussel (Unio tumidus) in Västra Götaland district, 

indicates severe difficulties of recruitment and viable populations. The most 

vulnerable phase in the life of freshwater mussels is considered to be the 

juvenile phase, when they are embedded in the sediment.  

The aim of this study has been to measure the quality of sediments at 12 of the 

earlier studied sites in Västra Götaland district. Redox potentials, which is a 

master variable in aquatic ecosystems and control parts of the chemistry in 

sediments, have been measured to analyze a possible correlation to the poor 

recruitment. The structure of the riparian buffer zones of the mussel’s unique 

catchment areas, have also been analyzed. The buffer zones are closely linked 

to the sediment ecosystems and have a fundamental role in the function of the 

ecosystems of streams. 

Analysis of regression trees indicated the most impacting factor on the mussel 

density, to be the difference of the mean redox value between the sediment 

surface and the depth of five centimeters. The variable with most impact on the 

recruitment was the proportion of area between catchment and lake. A none-

parametric test showed a positive correlation between the proportion of 

marshes in the riparian buffer zone and the recruitment of A. anatina. A 

negative correlation existed between the proportion of young forests in the 

buffer zone and the recruitment of U. tumidus. 

More extended studies of redox potentials than was possible in this thesis, 

could contribute with valuable information of the quality of juvenile habitat. 

Further studies of the freshwater mussels could facilitate the evaluation of 

viable populations.     
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1. Introduktion 

1.1 Stormusslor och vattendrags utsatthet 

En av de mest sårbara och hotade organismgrupperna i sötvattensmiljöer 

betraktas allmänt sett sötvattensmusslorna vara (Geist, 2007; Söderberg et al., 

2008). Människan har direkt eller indirekt påverkat vattendragens miljöer 

genom att göra storskaliga landskapsförändringar i avrinningsområden och 

försämrat kvaliteten i vattnet och bottnarna genom olika föroreningar, 

övergödning, försurning och ökad sedimenttransport (Söderberg et al., 2008; 

Degerman et al., 2008). I Sverige finns det nio arter stormusslor (Unionoida). 

Två av dessa är nya och främmande arter för svenska vattensystem (Lundberg 

& Bergengren, 2008). Fyra av de inhemska arterna är upptagna på den svenska 

rödlistan som starkt hotade eller nära hotade (Gärdenfors, 2010; Lundberg & 

Bergengren, 2008). En av de hotade arterna är flodpärlmusslan (Margaritifera 

margaritifera). Stora delar av världens bestånd av denna art finns i Sverige och 

övriga Skandinavien, samt Skottland och nordvästra Ryssland. Kunskapen är 

idag relativt god kring flodpärlmusslans situation och hoten som den står inför, 

medan många kunskapsluckor finns för övriga arter (Lundberg & Bergengren, 

2008). 

1.1.1 Stormusslornas livscykel, föryngring och dess nyckelroll 

Stormusslor som organismgrupp kan vara bland de evolutionärt äldsta nu 

levande djuren på jorden. De spelar en viktig roll i de akvatiska ekosystemen, 

bland annat genom sin filtrerande funktion, som kan nå upp till 40 liter vatten 

per dag och individ och där det finns täta bestånd får det en märkbar effekt på 

växt- och djurplankton. Gemensamt för stormusslorna är att de har en komplex 

livscykel, lång livslängd relativt sin storlek, är känsliga för störningar och har 

höga krav på sina habitat.  

Täta och livskraftiga bestånd av stormusslor kan tjäna som en indikator på 

naturvärden och naturligt rinnande vattendrag med liten mänsklig påverkan, då 

musslorna är stationära, lättövervakade och har en relativt vid utbredning 

(Lundberg & Bergengren, 2008; von Proschwitz et al., 2006; Aldridge et al., 

2007). Där det förekommer musslor finns det en stark korrelation mellan 

musselarternas totala täthet och mångfalden av andra evertebrata arter 

(Aldridge et al., 2007).  

Musslornas fortplantning är en komplicerad process och det juvenila stadiet där 

de lever nedgrävda i sedimenten, är sannolikt en mycket sårbar period i 

musslornas liv. Många populationer har problem med föryngring och 

överlevnad av juvenila musslor (Lundberg & Bergengren, 2008). Situationen 

för stormusslorna i Västra Götalands län ser inte så bra ut. År 2007 besöktes 27 

lokaler som var kända för att hysa stormusslor eller ansågs vara lämpliga 

musselmiljöer, men en tredjedel av dessa saknade levande exemplar 

(Gustavsson, 2007). Elva av fjorton inventerade lokaler hade förekomst av 

juvenila individer av arterna allmän dammussla (Anodonta anatina) och/eller 

spetsig målarmussla (Unio tumidus) (Gustavsson, 2007), vilka är de mest 

frekvent förekommande arterna i Sverige (Lundberg & Bergengren, 2008). På 



2 

 

fem av dessa lokaler var föryngringen god för antingen den ena eller andra 

arten, med en andel juvenila på över 10 % (Gustavsson, 2007). Vidare 

undersökningar under 2008 visade att av 19 lokaler var 5 % utan föryngring, 37 

% hade en viss föryngring och 58 % en god föryngring (Ingvarsson et al., 

2009).  

1.1.2 Stormusslornas livsmiljö 

Sedimenten som har ett inre flöde av vatten, bildar en zon mellan vattendraget 

ovanför och det underliggande grundvattnet. Den här zonen utgör ett eget 

ekosystem och kallas för den hyporheiska zonen (Degerman et al., 2008). Olika 

fysiska, kemiska och biologiska faktorer interagerar med varandra och formar 

denna miljö. Den påverkar vattnets kvalitet och fungerar som habitat och skydd 

för bottenfaunan (Hancock, 2002; Maher et al., 1999). Många organismer som 

lever här har utvecklat specifika krav på vissa typer av kornstorlek, syrehalt, 

typ av organiskt detritus, sulfider och näring. Antingen anpassar de sig efter 

rådande förhållanden eller så modifierar de sina mikrohabitat, för att säkerställa 

sin överlevnad (Maher et al., 1999).  

1.1.3 Redoxpotentialens betydelse 

En av de viktigaste processerna som sker i den hyporheiska zonen är utbytet av 

elektroner mellan reducerande och oxiderande ämnen (Brönmark & Hansson, 

2005; Lampert & Sommer, 2010). Detta påverkar olika ämnens upplösbarhet 

och är viktigt för näringscyklerna i vattendragen. Rörelsen av fria elektroner 

kan uppmätas med hjälp av en standardiserad väteelektrod och man får då fram 

vilken redoxpotential (Eh) som råder, som mäts i volt (V), vilket med andra ord 

är förhållandet mellan reducerande och oxiderande ämnen (Lampert & 

Sommer, 2010; Dodds & Whiles, 2010).  

Forskarna Jürgen Geist och Karl Auerswald (2007) har använt sig av 

flodpärlmusslor (M. margaritifera) när de befunnit sig i det nedgrävda stadiet, 

som en indikator på kvaliteten av habitaten i vattendragens bottensubstrat. De 

har testat olika biologiska, kemiska och fysiska metoder i 26 vattendrag i sju 

europeiska länder. En lämplig och behändig metod som de använde sig av var 

att mäta redoxpotentialer (Eh) på minst 47 punkter i vattendragen och på olika 

djup i bottnarna. I icke-funktionella lokaler (utan föryngring de senaste 30 

åren) varierade redoxpotentialen tydligt mellan sedimentytan och på 5 samt 10 

centimeters djup, medan de inte kunde se några skillnader i funktionella lokaler 

(god föryngring). Redoxpotentialen gav förklaringar för de flesta skillnader 

som fanns mellan funktionella och icke-funktionella lokaler.  

Ett ämne som är särskilt viktigt för redoxpotentialen är syre, vilket har en hög 

benägenhet att dra till sig elektroner. I syrefattiga miljöer sänker reducerande 

joner av järn och organiskt material värdet på redoxpotentialen. Tillgången på 

fria elektroner blir därmed större (Lampert & Sommer, 2010; Dodds & Whiles, 

2010). Tillgången på syre har också en påverkan på organismers beteende, 

tillväxt, spridningsmönster, interaktioner med andra organismer och deras 

fitness (Brönmark & Hansson, 2005; Lampert & Sommer, 2010). 
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Genom redoxpotentialerna kan man få en uppfattning om syreförhållandena i 

sedimenten. Ett värde på Eh under 300 mV tyder på syrefattiga förhållanden 

och över 300 mV på syrerikt. I funktionella lokaler låg medelvärdet (Eh) på 

bottenytan på 530 mV, med endast marginella skillnader mellan 5 cm 

(medelvärde 510 mV) och 10 cm (medelvärde 470 mV) ner i bottensubstratet. I 

lokaler som var icke-funktionella låg medelvärdet vid bottenytan på 470 mV 

och minskade till 330 mV på 5 cm djup och till 270 mV på 10 cm djup.  

Geist har även undersökt den genetiska variationen hos 

flodpärlmusselpopulationer i Västernorrland och deras ekologiska status 

tillsammans med Kühn (Geist & Kühn, 2009). Det visade sig att populationer 

med god status även hade den största genetiska variationen. Förklaringen till 

det här förhållandet var till största delen differensen i redoxpotentialen mellan 

0 cm och 5 cm djup. Resultatet tyder på att förhållandena i substratet är den 

mest begränsande faktorn för populationernas föryngring och fitness i 

Västernorrland, vilket man också har funnit verkar gälla för andra europeiska 

populationer av flodpärlmusslor.  

Syrebristen och igenslammade bottnar är troligtvis ett allvarligt hot mot det 

juvenila nedgrävda stadiet (Lundberg & Bergengren, 2008). En lyckad 

restaurering av substraten är kostsamt och tidskrävande men är enligt Geist och 

Auerswald (2007) kanske den viktigaste pusselbiten till friska ekosystem i 

vattendrag. 

1.1.4 Kantzonerna och dess skydd 

Kantzonerna har en fundamental roll för hur vattendragens ekosystem fungerar. 

Strand- och våtmarksvegetationen längs vattendrag är de strukturellt mest 

skiftande miljöerna i landskapet och är även de som är rikast på arter. 

Strändernas vegetation styr den biologiska produktionen i vattnet. När 

växtligheten avverkas längs stränderna leder det till en minskad förmåga att 

upprätthålla viktiga funktioner i ekosystemen, som att dämpa ökad avrinning, 

utjämna flödestoppar och begränsa tillförsel från fastlandet av näringsämnen 

och sedimentmaterial. Lokalt ger buskar och träd skugga och har en reglerande 

effekt på temperaturen i vattnet (Bergquist, 1999).  

Det finns en stark koppling mellan vattendrag, det omgivande landskapet och 

markanvändningen i avrinningsområdet. Förhållandena uppströms påverkar 

nedströms. Länge har skyddet av strandmiljöer och vattendrag varit försummat 

och det har lett till en betydande påverkan på dessa ekosystem. I 

jordbrukslandskapet har arealen av våtmarker minskat och åkrarna har brukats 

intensivt. Den biologiska produktionen och mångfalden har minskat. En 

mindre volym av död ved i vattendragen har lett till en ökad erosion i 

vattenfåran. I jordbrukslandskapet är upptaget av näringsämnen och sediment 

den viktigaste funktionen för kantzonen och för att vattnet skall vara av god 

kvalitet (Bergquist, 1999).  

Det har gjorts relativt få studier i Sverige och övriga Norden om 

skyddszonernas ekologiska betydelse. I Nordamerika, Australien och Nya 

Zeeland har man kommit längre med detta och särskilt studerat skyddszonernas 

betydelse och utformning för fisk- och bottenfaunasamhällen (Bergquist, 
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1999). Användningen av skyddande kantzoner inom naturvårdsarbete är 

relativt väletablerat som den bästa förvaltningsmetoden för förbättrad 

vattenkvalitet inom skogsbruket, men har inte integrerats i samma omfattning i 

jordbruksområden (Haycock, 2001). För att få veta hur behovet av skyddszoner 

ser ut för enskilda biotoper och bottenstrukturer, kan man klassificera 

vattendragen utifrån geomorfologiska och hydrologiska processer (Bergquist, 

1999). En annan av de faktorer som har störst inverkan på vattnets kvalitet är 

våtmarkernas position inom avrinningsområdet (Haycock, 2001). 

När man klassade vatten med goda respektive svaga bestånd av 

flodpärlmusslor (M. margaritifera) i Västernorrland, fann man att 

markanvändningen i vattendragens kantzon tillsammans med statusen för 

öringbeståndet, var de viktigaste faktorerna för musselbestånden (Söderberg et 

al., 2008). Bevarande och restaurering av kantzonerna är en viktig del av 

naturvårdsarbetet för att höja kvaliteten på vattendragen och minska 

uttransporten av humusämnen och tillförsel av sedimentpartiklar. Sjöar och 

sjörika system som inte har reglerats eller sänkts, spelar också en viktig roll för 

att musslornas habitatkrav ska kunna tillgodoses nedströms (Söderberg et al., 

2008). Även Poole, Downing (2004) och Hancock (2002) argumenterar för att 

vattenvårdsförvaltare tillsammans med forskare borde genomföra långsiktiga 

studier över längre sträckor av vattendragen och att kantzonerna borde 

prioriteras i högre utsträckning.  

De nackdelar som kan uppstå med kantzoner för jordbrukare är begränsningar i 

markanvändningen, produktion och inkomster, ökad ineffektivitet på små fält 

och att det krävs noggrannare planering och utformning av produktionen. Trots 

att det innebär en del inskränkningar och omstrukturering för jordbrukare, är 

fördelarna så pass stora med den hållbara utvecklingen av markanvändningen 

och vattenmiljön, att kommande generationer kommer att kunna tillämpa denna 

förvaltning av skyddande kantzoner till minsta möjliga kostnad (Haycock, 

2001). 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om kvaliteten på sedimenten kan vara 

en bidragande orsak till den dåliga föryngringen i tolv vattendrag som hyser 

stormusslor i Västra Götalands län, samt om det finns någon korrelation mellan 

sedimentkvalitet och musselpopulationernas täthet. Kvaliteten på sedimenten 

mäts med redoxpotentialer och genom att titta på markanvändningen i 

vattendragens kantzoner uppströms mussellokalerna. Även sjöarnas areal inom 

delavrinningsområdet analyseras, för att se om detta kan ha någon inverkan på 

musslornas populationer.  

Likt tidigare forskning borde resultatet visa på att där det förekommer god 

föryngring är redoxvärdet relativt hög, liten differens i redoxpotentialer mellan 

0 cm och 5 cm djup, delavrinningsområdet är sjörikt och kantzonerna består av 

en relativt hög andel myrmark. Lokaler med en låg grad av föryngring borde ha 

låga redoxvärden, en stor differens i redoxpotentialer mellan 0 cm och 5 cm 

djup, samt vegetationsfattiga kantzoner med en relativt hög andel av åker, 

hygge och ungskog. 
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2. Metod 

2.1 Undersökta lokaler 

Mellan åren 2007-2008 har Länsstyrelsen och Högskolan i Skövde inventerat 

stormusslor på 33 lokaler i Västra Götalands län (Ingvarsson et al., 2009). 

Dessa har valts ut efter kända musselförekomster i sjöar och vattendrag. 

Lokalerna har i första hand omgetts av lövskog och varit lättillgängliga (ofta 

vid sjöars utlopp), samt haft ett bra siktdjup. Närmare beskrivning av urvalet 

finns i Ann Bertilssons examensarbete (Gustavsson, 2007). Tolv av dessa 

lokaler valdes ut till denna studie med ett geografiskt närbeläget avstånd till 

Skövde och där det fanns varierande grad av föryngring och täthet. Sex lokaler 

ligger i olika sjöutlopp inom Lidans vattensystem mellan Skövde och Skara, 

lokal Ämten i ett sjöutlopp direkt norr om dessa och Lundsbrunn i närheten av 

Lidköping. Skackasundet är belägen i Bottensjön vid Karlsborg, Näs nordväst 

om denna i sjön Viken och två lokaler ligger i Gullspångsälven (figur 1 och 

bilaga 1, tabell 1).  

 

Länsstyrelserna tillsammans med Vattenmyndigheterna har undersökt den 

ekologiska och kemiska statusen i olika vattensystem enligt EU:s ramdirektiv. 

Vattendragen i Lidans avrinningsområde har en hög biologisk produktion och 

de rinner genom välbuffrande lerjordar. Lidan och dess biflöden påverkas av 

flera avloppsreningsverk och punktutsläppskällor. Urlakningen av fosfor från 

jordbruk är stor i avrinningsområdet. Halterna av totalkväve är mycket höga 

och orsakas av nedfall från luftburna kväveföreningar och urlakning från 

jordbruksmark. I Lidans vattensystem förekommer det tungmetaller och 

miljögifter i grundvattenförekomsterna och området uppnår därför inte en god 

kemisk status. Det är inte känt hur stor mängd gifter som finns i vattnen. Den 

främmande arten signalkräfta observerades bland annat vid Vingasjöns utlopp i 

samband med redoxmätningarna och det finns en risk för att de äter upp 

juvenila individer av musslorna (Vattenmyndigheterna, 2008).  

 

Trots miljögifterna bedöms lokalerna i Lidan ha en god ekologisk status och 

gynnsam bevarandestatus, utom vattendraget mellan sjön Ämten och 

mussellokalen i Lundsbrunn, vilken har måttlig status. Lokalerna i 

Gullspångsälven och vattendragen uppströms delavrinningsområdet hade år 

2008 en måttlig ekologisk status. Kortare partier direkt norr om sjön Skagern 

hade en otillfredsställande ekologisk status. Lokalen i sjön Viken och i 

Skackasundet, Bottensjön bedömdes ha en god ekologisk och kemisk status i 

december år 2009. Det finns däremot en risk att god ekologisk status inte 

kommer uppnås på längre sikt. Det finns en del problem med övergödning och 

miljögifter i form av kvicksilver, samt den främmande arten signalkräfta 

(Vattenmyndigheterna, 2008).  
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Mussellokaler belägna i nordöstra delen av Västra Götalands län 

 

Figur 1. Karta över lokaler i Västra Götalands län där tidigare stormusselinventeringar 
har gjorts och där mätningar av redoxpotentialer har genomförts i denna studie.  

2.2 Förekomst av musslor 

Föryngringen och tätheten av musslor i de undersökta lokalerna har uppskattats 

i tidigare studier (Gustavsson, 2007; Ingvarsson et al., 2009) (bilaga 1, tabell 

3). Allmän dammussla (Anodonta anatina) förekom på denna studies samtliga 

tolv lokaler, men endast en lokal kunde antas ha en god föryngring med en 

andel juvenila över 10 %. Spetsig målarmussla (Unio tumidus) hittades på nio 

av lokalerna med en god föryngring på fyra av dessa. 

2.3 Mätningar av redoxpotentialer 

Med bakgrund i Geist och Auerswalds (2007) metod har mätningar av 

redoxpotentialer skett i mussellokalerna. Antalet mätpunkter är begränsade till 

tre stycken per lokal och avläsningar skedde på tre olika djup; sedimentytan (0 

cm djup), 5 cm och där det var möjligt även på 10 cm djup. Mätningarna 

påbörjades i skiftet mellan sommar och höst, den 23 september och avslutades 

den 27 oktober, år 2010. 

Bottnarna genomsöktes varsamt uppströms med en vattenkikare för att 

lokalisera stormusslor. Tre punkter för mätning av redoxpotentialer valdes ut i 

© Lantmäteriet 
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mitten av vattendraget där musslor hittades och där det även kunde finnas en 

chans till föryngring. Avståndet från stranden och mellan punkterna mättes 

med ett måttband. Mätinstrumentet som användes för att uppmäta 

redoxpotentialer är utvecklad av Geist, producerad av Elana-Boden Wasse 

Monitoring och tillhandahölls av Länsstyrelsen i Mariestad. På de olika 

mätpunkterna hölls redoxmätaren stilla med spetsen ner i sedimenten och lästes 

av efter ca 3-10 minuter på varje djup, då redoxvärdet hade stabiliserats 

någorlunda. För att få ett mer exakt värde på redoxpotentialen bör mätningar 

ske under 24 timmar (Norrström, 1994; Catallo, 1999). Totalt kunde 103 

stycken mätvärden samlas in fördelat över tolv lokaler. På fem av punkterna 

fördelat på tre lokaler var botten för hård för att kunna föra ner mätstickan på 

djupet 10 cm. Även temperaturen lästes av och redoxpotentialerna justerades 

sedan efter dessa värden. Lokalerna dokumenterades både på land och i vattnet 

med en vattentät kompaktkamera.  

2.4 GIS och kantzonernas sammansättning 

Det geografiska informationssystemet som användes för studiens geografiska 

analyser var ArcGIS version 9.3. Data som användes bestod av svenskt 

marktäckedata från juli år 2006, höjddata från den digitala höjddatabasen och 

data över sjöar och vattendrag i aktuella områden. Dessa georefererades till 

referenssystemet RT90 2,5 gon V. Mussellokalerna markerades ut på kartan 

genom dess koordinater och utifrån dessa skapades unika 

delavrinningsområden, med de olika mussellokalerna som lägsta punkt 

(Degerman et al., 2008). Med vägledning av Kjell Andersson på Sveriges 

Lantbruksuniversitet (SLU) gjordes en hydrologisk analys i Spatial Analyst. 

Med hjälp av höjddata som modifierades, visade varje rastercell markens 

lutning och vattnets normala flödesriktning. Med andra ord skapades ett 

virtuellt vattendragsnätverk, där vattenflödet och tillrinningsområdenas storlek 

uppskattades och avgränsades automatiskt.  

I varje delavrinningsområde markerades 50 meter breda kantzoner ut längsmed 

båda stränderna av vattendragen uppströms mussellokalerna. Därefter 

extraherades kantzonerna med marktäckedata, så att markanvändning skulle 

framträda. Den totala arean av delavrinningsområdena, kantzonerna med de 

olika typerna av markanvändning och arean av sjöarna beräknades och 

tabellerna exporterades sedan till Excel för vidare bearbetning. 

Markanvändningen delades in i åtta olika klasser; barrskog, betesmark, 

blandskog, hygge, lövskog, myr, ungskog och åkermark, samt därutöver en 

övrig klass (bilaga 4 och 5).  

2.5 Statistiska analyser 

Regressionsträd är ett alternativ till många traditionella statistiska metoder, 

inklusive multivariata regressionsanalyser. Det används med fördel i studier 

med ekologisk data, där det kan förekomma komplexa interaktioner och 

samband som är icke-linjära (Déath & Fabricius, 2000). I den här studien har 

regressionsträd skapats i MATLAB (version R2010a), för att analysera vilka 

faktorer som har störst påverkan på musslornas täthet och föryngring.  
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Fyra olika analyser gjordes där responsvariabeln utgjordes av medelvärdet av 

den procentuella andelen juvenila per kvadratmeter för både allmän dammussla 

(A. anatina) och spetsig målarmussla (U. tumidus) parallellt i två av 

analyserna. I de andra två analyserna bestod responsvariabeln av medeltätheten 

av musselindivider per kvadratmeter av de två arterna parallellt, uppskattade 

för varje lokal av (Gustavsson et al., 2007; Ingvarsson et al., 2009). 

Förklarandevariabler i två av analyserna bestod av x1-14. I de andra två 

analyserna bestod förklarandevariablerna av x15-18, istället för x7-14. Detta 

för att se om det fanns någon skillnad i påverkan på musslorna mellan 

variablerna av specifika naturtyper och de dominerande naturtyperna. Trädet 

visar endast de förklarandevariabler som har den största påverkan på 

musslorna. 

  

 

Ett icke-parametriskt test utfördes också på materialet i form av Spearmans 

rangkorrelationskoefficient (McKillup, 2005; Ejlertsson, 2003; Körner & 

Wahlgren, 2006). Värdena för musslor och potentiellt påverkande faktorer 

rangordnades så att de olika variablerna med det högsta värdet fick den lägsta 

siffran, utom för variabeln som utgörs av differensen i redoxpotentialer mellan 

0 cm och 5 cm djup. Här fick lokalen med den minsta differensen mellan 

djupen den lägsta rangsiffran. Testet räknades ut manuellt och p-värden togs 

fram i Minitab.  

 

x1 = Redoxpotential 0 cm djup 

x2 = Redoxpotential 5 cm djup 

x3 = Differens i redoxpotential 0-5 cm djup 

x4 = Total yta delavrinningsområde m
2
 

x5 = Total yta kantzoner m
2
 

x6 = Andel sjöyta i delavrinningsområde 

x7 = Andel barrskog i kantzon 

x8 = Andel betesmark i kantzon 

x9 = Andel blandskog i kantzon 

x10 = Andel hygge i kantzon 

x11 = Andel lövskog i kantzon 

x12 = Andel myr i kantzon 

x13 = Andel ungskog i kantzon 

x14 = Andel åker i kantzon 

x15 = Dominerande naturtyp i kantzon 

x16 = Subdominerande naturtyp i kantzon 

x17 = Tredje mest förekommande naturtyp i kantzon 

x18 = Fjärde mest förekommande naturtyp i kantzon 
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3. Resultat 

3.1 Stormusslor i lokalerna och miljöfaktorer 

Redoxmätningarna resulterade i att Åråsforsen, Vingasjön och Skackasundet 

var de lokaler som hade mätvärden över 300 mV på bottenytan, vilket kan tyda 

på syrerika förhållanden. Ingen lokal hade redoxvärden över 300 mV fem 

centimeter ner i sedimenten (figur 2).  

 

 

Figur 2. Medelvärden av redoxpotentialer (Eh) för de undersökta lokalerna på 0 cm 

och 5 cm djup. Tre lokaler ligger på över 300 mV, vilket skulle kunna indikera syrerika 

förhållanden. 

 

När redoxvärdena på bottenytan ställs mot föryngringen av allmän dammussla 

(A. anatina) där det endast är en lokal, Åråsforsen, som har en god föryngring, 

har den lokalen ett redoxvärde över 400 mV (figur 3). Två andra lokaler, 

Skackasundet och Vingasjön, har också redoxvärden runt 400 mV (bilaga 1, 

tabell 1, 2 och 4), men här förekommer det ingen föryngring (bilaga 1, tabell 

3). 
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Figur 3. Föryngringen av allmän dammussla korrelerad till uppmätt redoxpotential på 

bottenytan. Endast en lokal har en god föryngring, andel juvenila över 10 % och här är 

redoxvärdet relativt högt. Två lokaler utan föryngring har också höga redoxvärden. 

 

För spetsig målarmussla (U. tumidus) ser förhållandet lite annorlunda ut (figur 

4). Graden av föryngring är högre än för allmän dammussla, där fyra lokaler 

har en andel juvenila över 10 %. Korrelationen mellan god föryngring och 

höga redoxvärden ser ut att vara negativ. 

 

 

Figur 4. Föryngringen av spetsig målarmussla korrelerad till uppmätt redoxpotential på 

bottenytan. Fyra lokaler har en andel juvenila över 10 %, men här är redoxvärdena 

relativt låga. 
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När redoxvärdena på bottenytan korreleras till tätheten av de båda arterna, 

framkommer inget tydligt samband (figur 5 och 6). 

 

 

Figur 5. Tätheten av allmän dammussla korrelerad till uppmätt redoxpotential på 

bottenytan. 

 

 

Figur 6. Tätheten av spetsig målarmussla korrelerad till uppmätt redoxpotential på 

bottenytan. 

 

Åråsforsen, som är den lokal med god föryngring av allmän dammussla (bilaga 

1, tabell 3), har barrskog som den dominerande naturtypen i kantzonerna (37 

%) och subdominerande naturtyp är myrmark (16 %) (bilaga 4). Andelen sjöyta 

i delavrinningsområdet är 18,51 % (bilaga 2, tabell 5). 
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Högst täthet av allmän dammussla har Tjurbergssjön (bilaga 1, tabell 3) och 

här domineras kantzonerna av lövskog (33 %) och därefter av barrskog (30 %) 

(bilaga 4). Dock förekommer det ingen föryngring här. 2,34 % av 

delavrinningsområdet består av sjöyta (bilaga 2, tabell 5).  

Den högsta andelen juvenila av spetsig målarmussla har Skärvalången (bilaga 

1, tabell 3) och här består nästan en tredjedel av kantzonerna av lövskog (31 %) 

och drygt en fjärdedel av åkermark (26 %) (bilaga 4). Andelen sjöyta är 27,79 

% (bilaga 2, tabell 5).  

Flest individer av spetsig målarmussla med en relativt god föryngring, har 

hittats i Gullspångsälven i lokalen Kullen, belägen något uppströms Åråsforsen 

och de här två lokalerna har i stort sett lika andel sjöyta. Delavrinningsområde 

och kantzonerna är också de samma för de två lokalerna (bilaga 1, tabell 3 och 

4, bilaga 2, tabell 5, bilaga 4).  

Högst täthet av spetsig målarmussla återfinns i Stakasjön (bilaga 1, tabell 3) 

och den dominerande naturtypen i kantzonerna utgörs av betesmark (41 %). 

Subdominerande naturtyp är åker (31 %) (bilaga 4). Andelen sjöyta i 

delavrinningsområdet är 2,68 % (bilaga 2, tabell 5). 

3.2 Trädanalyser av miljöfaktorer 

Vid de mer avancerade analyserna av miljöfaktorer, används båda arterna 

parallellt under samma responsvariabel i ett regressionsträd, då de var för sig 

har en god föryngring på endast ett fåtal lokaler. Två analyser har föryngringen 

per art som responsvariabel och två har tätheten per art som responsvariabel. 

Även om båda arterna används under samma responsvariabel, kan inte trädet 

separera de två, endast se vilka förklarandevariabler som har störst påverkan på 

de båda arterna sammantaget.  

Figur 7 visar ett regressionsträd för tätheten av de två musselarterna med 

förekomsten av naturtyper i kantzonerna som förklarandevariabler (istället för 

dominerande naturtyper). I det här fallet visar differensen i redoxpotentialer 

mellan de två djupen ha störst påverkan på musslornas täthet. Lokalerna som 

har en skillnad på över 220,5 mellan 0 cm och 5 cm djup, predikteras ha en 

täthet på över 21 individer per kvadratmeter. Lokalerna som har en mindre 

variation mellan de två djupen delas upp i nästa steg av förekomsten av 

lövskog i kantzonen. I steg tre bedöms redoxpotentialen på 0 cm djup ha störst 

inverkan och efter det andelen sjöyta i delavrinningsområdet.  
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Figur 7. Regressionsträd över tätheten av A. anatina och U. tumidus. 
Förklarandevariabler med störst påverkan: x3 = differensen i redoxpotentialer mellan 0 
cm och 5 cm djup, x11 = andel lövskog i kantzoner, x1 = redoxpotential på 0 cm djup, 
x6 = andel sjöareal i delavrinningsområdet. 
 

Samma förklarande variabler analyserat mot föryngringen resulterar i figur 8. 

Här är det andelen sjöyta inom delavrinningsområdet som påverkar mest, följt 

av förekomst av ungskog i kantzonen och därefter har återigen andelen sjöyta 

en inverkan. Görs istället analysen på den absoluta arean av sjöar inom 

delavrinningsområdet, visar inte regressionsträdet att denna variabel har en 

betydande påverkan.  

 

 

Figur 8. Regressionsträd över andelen juvenila av A. anatina och U. tumidus. 
Förklarandevariabler med störst påverkan: x6 = andel sjöareal i delavrinningsområdet, 
x13 = andel ungskog i kantzoner. 

 

När musslornas föryngring analyseras mot dominerande naturtyper (figur 9) 

framträder ett liknande resultat som i figur 8. Men istället för ungskog är det 

den fjärde mest förekommande naturtypen som påverkar här. När 

responsvariabeln byts ut mot täthet (figur 10) resulterar det i ett träd som liknar 

figur 7. Formen är lite annorlunda, men i övrigt är det bara en förklarande 

x3 < 220,5 x3 > 220,5 

x11 < 6 x11 > = 6 

2,05 x1 < 108,5 x1 > = 108,5 

12,854 x6 < 16,87 x6 > = 16,87 

2,7925 8,94 

21,185 

25,625 
x13 > = 0,5 

x6 > = 16,87 x6 < 16,87 

x13 < 0,5 

13,5 x6 < 2,865 x6 > = 2,865 

2,66667 0,25 
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variabel som skiljer dessa åt, vilket är den tredje mest förekommande 

naturtypen. 

 

 

Figur 9. Regressionsträd över andelen juvenila av A. anatina och U. tumidus. 
Förklarandevariabler med störst påverkan: x6 = andel sjöareal i delavrinningsområdet, 
x18 = naturtyp II (fjärde mest förekommande naturtypen i kantzonerna). 

 

 

Figur 10. Regressionsträd över tätheten av A. anatina och U. tumidus. 
Förklarandevariabler med störst påverkan: x3 = differensen i redoxpotentialer mellan 0 
cm och 5 cm djup, x17 = naturtyp I (tredje mest förekommande naturtypen i 
kantzonerna), x1 = redoxpotential på 0 cm djup, x6 = andel sjöareal i 
delavrinningsområdet. 

 

Resultatet av Spearmans rangkorrelationskoefficient visade att det finns ett 

positivt signifikant samband för andelen juvenila hos allmän dammussla (A. 

anatina) och andelen myrmark i kantzonerna. För spetsig målarmussla (U. 

tumidus) gäller ett negativt signifikant samband mellan andelen juvenila och 

andelen ungskog i kantzonerna (tabell 1). Inga signifikanta samband 

x17 > = 6,5 

x6 < 16,87 x6 > = 16,87 

25,625 

x10 < 2 x10 > = 2 

x6 > = 2,865 

0,25 

x17 < 6,5 

x3 < 220,5 x3 > = 220,5 
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2,05 
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2,7925 8,94 
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förekommer mellan tätheten av stormusslor och de olika 

förklarandevariablerna (bilaga 3, tabell 6). 

 

Tabell 1. Spearmans rangkorrelationskoefficient och p-värde mellan andelen juvenila 
hos A. anatina/U. tumidus och några undersökta variabler i delavrinningsområde, 
kantzon och sediment. Signifikanta samband för variabler markerade med fet stil. 

Variabler rs juvenila p-värde rs juvenila p-värde

Redox 0 cm punkt 1 0,25 0,61 -0,30 0,33

Redox 0 cm punkt 2 0,31 0,55 0,11 0,81

Redox 0 cm punkt 3 0,40 0,29 0,10 0,92

Skillnad medelredox 0-5 cm -0,13 0,42 -0,16 0,53

Sjöyta 0,34 0,40 0,30 0,26

Barrskog 0,31 0,46 0,41 0,84

Betesmark -0,19 0,27 -0,19 0,67

Blandskog 0,33 0,43 0,26 0,77

Hygge 0,35 0,38 0,12 0,59

Lövskog 0,02 0,77 0,00 0,65

Myr 0,65 0,04 -0,20 0,23

Ungskog 0,05 0,84 -0,88 0,04

Åkermark 0,16 0,82 0,28 0,40

Total andel skog -0,06 0,66 -0,02 0,70

A. anatina U. tumidus

 

 

Resultatet av fältstudiernas redoxmätningar, geografiska analyser och 

beräkningar från GIS av delavrinningsområden, kantzonernas sammansättning, 

sjöyta och musselarternas täthet samt föryngring (Gustavsson et al., 2007; 

Ingvarsson et al., 2009) hittas i denna studies bilagor (bilaga 1-5). 

 

4. Diskussion 

4.1 Redoxpotentialer och stormusslor i lokalerna 

Det icke-parametriska testet som utfördes i form av Spearmans 

rangkorrelationskoefficient visade inte på några signifikanta samband mellan 

tätheten/föryngringen av allmän dammussla (Anodonta anatina) eller spetsig 

målarmussla (Unio tumidus) och redoxvärden på 0 cm och 5 cm djup, eller 

differensen i redoxpotentialer mellan de två djupen. Regressionsträden som 

skapades visade däremot att musslornas täthet påverkades mest av differensen i 

redoxpotentialer. Men till skillnad från Geist och Kühn (2009) visar analysen 

här att musslorna gynnas av en stor differens mellan djupen, åtminstone när det 

gäller tätheten. Sannolikt spelar det större roll att redoxvärdena över lag är 
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låga, än att det skiljer mycket mellan de två djupen. Den tredje förklarande 

variabeln som hade störst påverkan på musslornas täthet, var medelvärdet av 

redox på bottenytan. Både analyser med dominerande naturtyper och andelar 

naturtyper i kantzonerna som förklarandevariabler visade det här resultatet. 

Föryngringen påverkades inte i betydande grad av redoxvärden enligt 

regressionsträden. 

Mätningarna av redoxpotentialer utfördes vid ett tillfälle per lokal under 

sensommaren eller början av hösten. Syrehalterna är i regel som lägst i slutet 

av sommaren, då den biologiska aktiviteten har varit relativt hög under de 

varma månaderna och tärt på nivåerna. Värdena av redox är också som lägst 

under den här tiden. Möjligen hade höstcirkulationen satt igång vid studiens 

sista mätningar vid Skackasundet och Näs, så mer syre kommit ner i den 

hyporheiska zonen och höjt redoxvärdena något. Vid tiden för 

redoxmätningarna (september-oktober, 2010) fanns ännu ingen standardiserad 

metod i Sverige att följa. Vid kontakt med Håkan Söderberg på länsstyrelsen i 

Västernorrland (23 november, 2010) framkom det att utformningen för en 

sådan metod var i full gång.  

I den här studien har avläsningar av redox skett på tre punkter och tre djup per 

lokal där det var möjligt, 3-10 minuter efter att redoxmätaren förts ner på 

mätdjupet. För att få säkrare värden bör mätningar ske under 24 timmar och vid 

upprepade tillfällen. Mätningarna av redoxpotentialer resulterade i att tolv 

mätpunkter fördelade på fem lokaler och på djupen 0 cm och 5 cm uppnådde 

ett absolut redoxvärde (Eh) på över 300 mV, vilket skulle kunna indikera på 

relativt goda syrehalter. När medelvärdet av redox beräknades per djup och 

lokal hamnade Åråsforsen, Vingasjön och Skackasundet på ett Eh över 300 mV 

för 0 cm djup. Ingen lokal uppnådde ett medelvärde (Eh) på 300 mV på djupet 

5 cm. Funktionella lokaler för flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) i 

Västernorrland hade ett medelvärde (Eh) som låg runt 500 mV (Geist & 

Auerswald, 2007). Differensen i redoxpotentialer mellan de olika djupen var 

heller inte så stor i lokaler med en god musselstatus (Geist & Kühn, 2009). I 

Västra Götalands län är det endast Åråsforsen som har en redoxpotential (Eh) 

på över 300 mV på bottenytan och där även föryngringen av allmän dammussla 

(A. anatina) är god. Differensen i redoxpotentialer mellan 0 cm och 5 cm djup 

är däremot relativt stor (192 mV). Totala antalet funna musslor i lokalen är inte 

så stor (58 stycken), så även om föryngringen ser ut att vara hög (73 % 

juvenila) finns det en risk att beståndet på längre sikt inte är livskraftigt. Mer 

omfattande undersökningar av populationen vore värdefull, för att kunna göra 

en riktig bedömning av deras tillstånd och även hur redoxpotentialen påverkar 

musslorna.  

Tillförlitligheten till analyserna med de uppmätta redoxvärdena i den här 

studien är bristfällig, då datamaterialet som har kunnat samlas in i fält är litet 

och redoxpotentialerna till stor sannolikhet inte hade hunnit stabiliserats 

tillräckligt vid avläsningarna. Fler mätpunkter i vattendragen, mätningar under 

längre tid och vid upprepade tillfällen skulle kunna ge ett tydligare resultat. 

Fler undersökningar kring musselpopulationernas föryngring, status och 

juvenilt stadium för allmän dammussla (A. anatina) och spetsig målarmussla 

(U. tumidus), skulle också kunna ge tydligare samband till förklarande 

variabler, samt värdefull kunskap kring musslornas situation. Idag är 

kunskapen störst kring de skyddsvärda stormusselarterna, som till exempel 
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flodpärlmussla (M. margaritifera). Det är känt att allmän dammussla och 

spetsig målarmussla tål högre näringshalter än flodpärlmussla, men 

undersökningar som har gjorts i lokaler kända för att hysa stormusslor i Västra 

Götalands län, visar på en bristande föryngringsgrad hos de här mer allmänt 

förekommande arterna. Om uppmätta redoxpotentialer i den här studien skulle 

visa sig vara riktiga kan man misstänka att bottnarna har relativt låga 

syrehalter, vilket skulle kunna påverka musslornas föryngring negativt.  

4.2 Påverkan från sjöar och kantzoner 

De geografiska analyserna i ArcGIS resulterade i mycket varierande storlekar 

på delavrinningsområdena för de olika lokalerna. Kullen och Åråsforsen som 

är belägna långt ner i sitt vattensystem påverkas av ett betydligt större område 

än lokalerna i Lidans vattensystem. Andelen sjöyta i områdena visade sig ha 

störst påverkan på musslornas föryngring enligt regressionsträden (figur 3 och 

4). Det kan ha att göra med att fiskbestånden möjligen är större i de här 

sjöarna, så att musslornas föryngringsfas gynnas. En annan faktor kan vara att 

mer av de till vattendragen tillförda ämnena sedimenterar i sjöarna, innan de 

når mussellokalerna.  

Spearmans rangkorrelationskoefficient visar på ett negativt signifikant 

samband mellan andelen juvenila hos spetsig målarmussla (U. tumidus) och 

andelen ungskog i kantzonen. Ungskogen kan tidigare ha varit kalhyggen där 

det inte funnits tillräckligt med vegetation som gett skydd åt musslorna och 

vattendragen. Ett positivt signifikant samband råder mellan andelen juvenila 

hos allmän dammussla (A. anatina) och andelen myrmark i kantzonerna. Totalt 

sett har lokalerna med mest myr 16 % av denna naturtyp i kantzonen. Samma 

sak gäller för andelen ungskog. Våtmarkernas position i avrinningsområdet har 

en viktig roll för vattnets kvalitet och denna naturtyp har generellt sett minskat 

i jordbruksområdena, medan åkrarna har brukats intensivt med spridning av 

föroreningar och näringsläckage som följd. Hur landskapet har förändrats 

under de senaste 50-100 åren och hur stor betydelse våtmarkerna har för 

musselpopulationerna, är frågor som skulle vara intressanta att kunna svara på. 

Frågan är också hur stor inverkan kantzonerna har i sjörika system, som de 

undersökta lokalerna befinner sig i. 

Arbetsgruppen för länsstyrelsen i Västernorrland valde ut mussellokaler i 

vattendrag som låg i medeltal 2,3 km från en sjö. Enligt Johan Törnblom på 

SLU spelar sjöarna helt ut kantzonernas roll för påverkan på musslorna, när 

mussellokalerna ligger i nära anslutning till sjöar. Vidare har arbetsgruppen 

kunnat konstatera efter fältinventeringar, att det marktäcke som i GIS-skiktet 

klassats som lövskog, ofta var tidigare kalhyggen som nu vuxit upp till 

ungskog med stort lövinslag. Analyser med marktäckedata bör därför användas 

med försiktighet och gärna med kompletterande fältinventeringar (Söderberg et 

al., 2008).  

Med utgångspunkt från Geist, Auerswald och Kühns forskning skulle vidare 

mätningar av redoxpotentialer kunna ge värdefull kunskap om de juvenilas 

habitat och hur situationen verkligen förhåller sig. Om påverkan från 

redoxförhållandena skiljer sig mellan flodpärlmussla (M. margaritifera) och 

denna studies arter, allmän dammussla (A. anatina) och spetsig målarmussla 
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(U. tumidus), återstår att undersöka. Även skyddet från kantzoner och dess 

sammansättning skulle behöva studeras vidare för att kunna bedöma vilken 

effekt det har på allmän dammussla och spetsig målarmusslas populationer och 

föryngringsgrad. På vilket sätt miljögifterna och den främmande arten 

signalkräfta påverkar musslorna och överlevnaden av juvenila, är även det 

intressanta frågor som skulle kunna ge en ökad förståelse för stormusslornas 

möjligheter till livskraftiga bestånd.    
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

 

Tabell 1. Mussellokalernas geografiska information, absoluta redoxvärden (Eh i mV) på mätpunkt 1. Åråsforsen och Vingasjön hade för hård botten för att 

kunna mäta på 10 cm djup. 

Kommun Sjö/vattendrag Lokalnamn X-koordinat Y-koordinat Vattensystem Punkt 1 redox 0 cm, mV Punkt 1 redox 5 cm, mV Punkt 1 redox 10 cm, mV

Gullspång Gullspångsälven (2010) Kullen 6544670 1402210 Gullspångsälven 278 199,5 186

Skara Kusens utlopp (2010) Kusen 6476570 1373300 Lidan -190 -185 -168

Götene Mariedalsån (2010) Lundsbrunn 6485780 1359910 Mariedalsån 133 -55 -89

Töreboda Viken (2008) Näs 6503810 1415900 Motala ström 258 207 180

Karlsborg Bottensjön (2007) Skackasundet 6491910 1422150 Motala ström 248 180 115

Skara Skärvalångens utlopp (2010) Skärvalången 6478360 1373000 Lidan 88 -35 -145

Skara Stakasjöns utlopp (2010) Stakasjön 6479990 1374400 Lidan 76 -40 -50

Skara Tjurbergssjöns utlopp (2010) Tjurbergssjön 6476510 1372290 Lidan 181 124 104

Skara Vagnsjöns utlopp (2010) Vagnsjön 6477590 1372770 Lidan 306 108 49

Skara Vingasjöns utlopp (2010) Vingasjön 6474820 1370070 Lidan 455 450

Gullspång Gullspångsälven (2010) Åråsforsen 6545000 1401490 Gullspångsälven 510 453

Skara Ämten (2010) Ämten 6481360 1374090 Mariedalsån -25 -70 -97
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Bilaga 1 

 

Tabell 2. Absoluta redoxvärden (Eh i mV) på mätpunkt 2 och 3. Åråsforsen, Skärvalången och Skackasundet hade för hård botten för att kunna mäta på 10 cm 

djup. 

Lokal Punkt 2 redox 0 cm Punkt 2 redox 5 cm Punkt 2 redox 10 cm Punkt 3 redox 0 cm Punkt 3 redox 5 cm Punkt 3 redox 10 cm Datum för mätning

Kullen 147 50 100 180 148 120 2010-10-14

Kusen -115 -140 -144 -101 -123 -127 2010-09-23

Lundsbrunn 371 296 97 58 15 -55 2010-10-13

Näs 272 207 173 231 169 151 2010-10-27

Skackasundet 539 272 410 289 232 2010-10-27

Skärvalången 207 -106 61 -32 -98 2010-09-30

Stakasjön 83 -93 -110 25 -30 -92 2010-09-30

Tjurbergssjön 60 48 35 54 -20 -78 2010-09-23

Vagnsjön 135 68 59 48 -8 -30 2010-09-30

Vingasjön 480 110 66 456 125 84 2010-09-23

Åråsforsen 357 120 461 180 2010-10-14

Ämten 265 -126 -144 50 -127 -151 2010-09-30  
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Bilaga 1 

Tabell 3. Stormusslornas föryngring och täthet uppskattad av (Gustavsson, 2007; Ingvarsson et al., 2009).  

Lokal Medel %  juvenila/m² A. anatina Medel %  juvenila/m² U. tumidus Medel ind/m² A. anatina Medel ind/m² U. tumidus

Kullen 5 21 0,67 16,6

Kusen 0 0 6,50 0,7

Lundsbrunn 3 2,00 0,0

Näs 0 14 0,80 0,2

Skackasundet 0 2,27 0,0

Skärvalången 1 89 10,10 7,9

Stakasjön 0 27 1,57 25,3

Tjurbergssjön 0 5 26,23 2,1

Vagnsjön 0 0 0,2 6,7

Vingasjön 0 1 21,87 20,5

Åråsforsen 73 2 16,67 1,7

Ämten 1 9,07 0,0  

 

Tabell 4. Antal funna musslor, medelvärden av redox (Eh) på 0 cm och 5 cm djup, samt differensen i redox mellan de två djupen.

Lokal Antal funna individer totalt A. anatina Antal funna individer totalt U. tumidus Redox medel 0 cm mV Redox medel 5 cm mV Differens i redox 0-5 cm

Kullen 20 204 202 133 69

Kusen 195 22 -135 -149 14

Lundsbrunn 60 187 85 102

Näs 24 7 254 194 60

Skackasundet 68 399 247 152

Skärvalången 105 37 119 -58 177

Stakasjön 47 161 61 -54 115

Tjurbergssjön 387 63 98 51 47

Vagnsjön 7 2 163 56 107

Vingasjön 76 36 464 228 236

Åråsforsen 58 2 443 251 192

Ämten 73 97 -108 205  
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Bilaga 2  

Tabell 5. Storleken på delavrinningsområden/kantzoner, andelen sjöareal i delavrinningsområdena och de fyra mest förekommande naturtyperna i kantzonerna. 

1 = barrskog, 2 = åker, 3 = betesmark, 4 = lövskog, 5 = myr, 6 = blandskog, 7 = hygge, 8 = ungskog. 

Lokal Delavrinningsområde m² Kantzonsarea m² Sjöarea m² Andel sjöareal % Dominerande naturtyp Subominerande naturtyp Naturtyp I Naturtyp II

Kullen 963 575 000 122 218 724 178 408 977 18,52 1 5 2 6

Kusen 927 500 55 632 46 136 4,97 3 2 8 4

Lundsbrunn 19 527 500 2 971 884 158 745 0,81 2 4 1 6

Skackasundet 256 150 000 26 788 578 1 106 903 3,68 1 6 7 4

Skärvalången 30 102 500 2 844 909 1 309 360 27,79 1 2 4 6

Stakasjön 4 712 500 332 846 73 160 2,68 4 2 1 3

Tjurbergssjön 2 730 000 338 311 559 383 2,34 3 2 4 1

Vagnsjön 23 867 500 2 326 515 1 954 028 15,23 4 8 6 7

Viken Näs 12 832 500 1 767 429 81 599 167 31,86 4 8 3 6

Vingasjön 18 647 500 1 892 536 631 470 3,39 2 4 1 3

Åråsforsen 964 037 500 122 218 724 178 483 779 18,51 1 5 2 6

Ämten 14 465 000 1 501 108 744 735 5,15 1 6 4 7
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Bilaga 3 

Tabell 6. Inga signifikanta samband är kopplade till stormusslornas täthet i analysen av Spearmans rangkorrelationskoefficient. 

Variabler rs täthet p-värde rs täthet p-värde

Redox 0 cm punkt 1 -0,03 0,93 0,03 0,93

Redox 0 cm punkt 2 0,12 0,92 0,10 0,80

Redox 0 cm punkt 3 0,28 0,38 -0,07 0,87

Differens i redox 0-5 cm -0,34 0,28 -0,55 0,13

Sjöyta -0,29 0,37 -0,37 0,33

Barrskog 0,07 0,84 -0,26 0,43

Betesmark -0,03 0,91 0,35 0,38

Blandskog -0,08 0,81 -0,33 0,29

Hygge 0,21 0,51 -0,36 0,31

Lövskog 0,21 0,53 0,45 0,23

Myr -0,06 0,76 -0,06 0,79

Ungskog -0,16 0,59 -0,20 0,57

Åkermark 0,23 0,48 0,62 0,08

Total andel skog -0,19 0,54 -0,41 0,26

A. anatina U. tumidus
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Kantzonernas sammansättning Kullen 

 

Kantzonernas sammansättning Kusen 
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Kantzonernas sammansättning 

Lundsbrunn 

 

Kantzonernas sammansättning Näs 

 

Kantzonernas sammansättning 

Skackasundet 

 

Kantzonernas sammansättning 

Skärvalången 

 



7 

 

Kantzonernas sammansättning Vingasjön 
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Kantzonernas sammansättning Stakasjön 

 

Kantzonernas sammansättning 

Tjurbergssjön 

 

Kantzonernas sammansättning Vagnsjön 

 

Kantzonernas sammansättning Åråsforsen 

 

Kantzonernas sammansättning Ämten 
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© Lantmäteriet 

 

Marktäckedata från Metria Lantmäteriet juli år 2006. På kartan är mussellokalerna vid Ämtens och Staksjöns utlopp utmärkta. 

Delavrinningsområde för lokal Ämten har skapats genom en hydrologisk analys i Spatial Analyst, ArcGIS 9.3. Längs med båda 

stränderna av vattendragen uppströms mussellokalen, har 50 meter breda kantzoner markerats ut för att få fram naturtypernas 

sammansättning. 

 


