
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undersökning av föryngring av 

allmän dammussla (Anodonta 

anatina) i Lidan och Mariedalsån 

 

Survey of recruitment of duck 

mussel (Anodonta anatina) in 

Lidan and Mariedalsån 
 

Examensarbete inom ekologi 
Grundnivå 15 Högskolepoäng 
Hösttermin 2010 
Linda Gustafsson 
 
Handledare: Annie Jonsson 

Examinator: Tomas Jonsson 

 

 
Allmän dammussla från Mariedalsån. Foto: Linda Gustafsson 



Abstract 

In autumn 2007 survey of freshwater mussels in rivers and lakes of the county of Västra 

Götaland, Sweden was performed. The study focused on the frequency of juveniles to total 

population size in a number of species, as this measure would give an indication of the 

recruitment status of mussel population. In this present project four of the localities studied 

2007 have been revisited and surveyed for mussels of the species duck mussel (Anodonta 

anatina). The aim was to see if there had been any change since the previous investigation 

four years ago. Has the frequency of juveniles within the surveyed populations increased or 

decreased? Had reproduction improved or decreased?  But statistical analyses could not prove 

any real difference between years in any locality. This means that the mussel populations in 

the localities surveyed has probably not experienced any huge change in reproduction in 2011 

compared to 2007.  

Sammanfattning 

Under hösten 2007 gjordes en inventering av sötvattensmusslor i vattendrag och sjöar i Västra 

Götalands län, Sverige. Studien fokuserade på andelen juveniler i förhållande till total 

populationsstorlek hos ett antal arter, eftersom detta värde antas ge en indikation på 

föryngringens status inom musselpopulationerna. I detta projekt har fyra av de lokaler som 

studerades år 2007 besökts på nytt och en inventering av arten allmän dammussla (Anodonta 

anatina) har gjorts. Syftet var att se om det har skett någon förändring sedan den förra 

undersökningen. Har andelen juveniler inom de undersökta populationerna ökat eller minskat? 

Inventeringen i kombination med de statistiska analyserna kunde inte påvisa någon verklig 

förändring på någon av lokalerna. Detta innebär att musselpopulationerna på de undersökta 

lokalerna troligen inte har genomgått någon större förändring i reproduktion 2011 jämfört 

med 2007. 



Introduktion 

Allmän dammussla (Anodonta anatina) är en av Sveriges åtta arter av stormusslor.  Den 

tillhör liksom de andra dammusslorna och målarmusslorna ordningen Unionidae, som allmänt 

kallas stormusslor i Sverige. Stormusslor anses allmänt spela en nyckelroll inom sina habitat 

(Aldridge et. al. 2007). Det beror på flera saker. En enda vuxen stormussla kan filtrera 40 liter 

vatten per dag (Tankersley & Dimock 1993). Deras stora filtreringskapacitet kan hjälpa till att 

hålla vattnet klart och underlätta etablering av makrofyter på lokaler där de finns (Phelps 

1994). Musslorna kan också påverka näringstillgången i sin närmiljö genom de 

exkretionsprodukter de släpper ut. Dessutom utgör deras skal en möjlig levnadsmiljö för 

epizoiska organismer, t.ex. vandrarmussla (Dreissena polymorpha) (Aldridge et. al 2007).  

 

Tidigare studier visar att arterna flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) och tjockskalig 

målarmussla (Unio crassus) har minskat i antal och dålig föryngring i Sverige och Europa är 

en möjlig förklaring. När det gäller flodpärlmussla har minskningen skett under 1900-talet 

(von Proschwitz et al 2006; Hendelberg 1960; Engel & Wächtler 1989; San Miguel et al 2004; 

Englund 2006; Holst & Tapper 2006; Berglund 2006; Naturcentrum AB 2006; Svensson & 

Ekström 2005). Hur länge tjockskalig målarmussla har haft problem är svårt att uttala sig om då 

den inte är lika väl undersökt. Blötdjur är en av de mest hotade taxonomiska grupperna i världen 

(Lydeard et. al. 2004). Därför finns det skäl att tro att även de andra svenska arterna av 

stormusslor har problem. 

En av de bidragande faktorerna till stormusslornas problem är deras komplicerade 

fortplantningscykel som troligen gör dem extra känsliga för miljöstörningar. De flesta 

stormusslor är skildkönade men hermafroditer och individer som byter kön förekommer. 

Parningen går till så att hannarna släpper ut spermier i vattnet. Sedan tar honorna in dem i 

gälarna där befruktning av äggen sker. På några veckor utvecklas äggen till glochidielarver 



som släpps ut i vattnet. Larverna måste på kort tid hitta en värdfisk att parasitera på för att 

kunna utvecklas till musslor. Vilken fiskart de parasiterar på varierar mellan olika musselarter 

(von Proschwitz 2006). Individer som misslyckas med att hitta en lämplig värdfisk överlever 

inte. Det gör inte heller individer som hamnar i ett ogynnsamt habitat efter att de har släppt 

taget från fisken (Neves & Widlak 1987). Reglering av vattendrag är ett indirekt hot mot 

musslorna då det hindrar potentiella värdfiskar från att vandra upp i dessa vattendrag (Weber 

2005). Dålig vattenkvalitet i form av övergödning och stor transport av sediment och slam i 

ett vattendrag är ett problem för många akvatiska arter däribland stormusslor. Slutligen kan 

även försurning ge problem hos framför allt flodpärlmussla (von Proschwitz 2006). 

 

År 2007 och 2008 gjordes inventeringar i Västra Götalands län och resultaten indikerade att 

bara 1/3 av de undersökta populationerna hade tillfredsställande föryngring (Gustavsson 

2007; Ingvarsson et. al 2009). År 2007 inventerades 14 lokaler i Västra Götaland efter 

stormusslor. Då hittades följande 5 arter: allmän dammussla, större dammussla (Anodonta 

cygnea), flat dammussla (Pseudanodonta complanata), spetsig målarmussla (Unio tumidus) 

och flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera). Av dessa var allmän dammussla den 

vanligaste och det var bara den som hade god föryngring enligt den definition som anges 

nedan (Gustavsson 2007). I denna inventering har fyra av de lokaler som då hyste allmän 

dammussla återinventerats för att se om föryngringen hos allmän dammussla är bättre eller 

sämre på dessa lokaler idag jämfört med förra gången. Föryngring som är ett mått på hur väl 

musslorna lyckas reproducera sig mäts här i andelen funna juveniler inom en population. 

Föryngringen hos tjockskalig målarmussla anses vara god om den ligger mellan 10-20 % 

(Larsen & Wiberg-Larsen 2006). Med utgångspunkt från detta har det antagits att en nedre 

gräns på 10 % är relevant även för övriga arter av stormusslor (Gustavsson 2007). 

 



Sedan 2007 har ytterligare två inventeringar gjorts som är av intresse när det gäller föryngring 

hos allmän dammussla. Hösten 2008 gjordes en kompletterande inventering av stormusslor i 

Västra Götalands län. Man använde ungefär samma metod men tittade på 19 stycken andra 

lokaler. På de lokalerna fann man att allmän dammussla, flat dammussla och spetsig 

målarmussla hade god föryngring på minst en lokal. Arten allmän dammussla fanns på alla 

lokaler, på 4 av dem hittades dock inga juveniler (Ingvarsson et al 2009). Våren 2009 gjordes 

en inventering av allmän dammussla i Bullaresjön. Man fann att föryngringen var 8 % vilket 

troligen inte är bra nog för att beståndet ska klara sig på längre sikt (Palm 2009).  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka föryngringen, mätt som andelen juveniler hos allmän 

dammussla, på fyra lokaler som undersöktes i en större inventering år 2007. Detta för att se 

om populationerna på dessa lokaler har god föryngring idag och kan antas överleva på längre 

sikt. Mina frågeställningar har varit följande: 

 Hur stor andel av de individer som hittas är juvenila? 

 Hur har andelen juvenila individer ändrats sedan 2007? 

 Vilka slutsatser om lokalerna och musselpopulationerna på dem kan dras utifrån 

resultaten? 

 

 Metod 

I denna undersökning har fyra tidigare undersökta lokaler i Lidans och Mariedalsåns 

vattensystem inventerats. I Lidans vattensystem inventerades Skärvalångens utlopp och 

Vingsjöns utlopp. I Mariedalsåns vattensystem inventerades Ämtens utlopp och Mariedalsån. 

GPS har använts för att finna exakt samma platser som förra gången. För att få en uppfattning 

om var lokalerna ligger har jag använt Google Earth och webbsidan http://rl.se/rt90 där man 

kan transformera koordinater. Detta eftersom Google Earth använder koordinatsystemet 

http://rl.se/rt90


WGS84 medan man i Sverige ofta använder RT90. På varje lokal har en provruta på 1*30 m 

lagts ut parallellt med strandlinjen. Provrutan delades i sin tur in i 6 delytor på 1*5 m vardera. 

I Vingsjöns utlopp inventerades liksom år 2007 bara 1*5 meter eftersom lokalen var 

svårinventerad. Högt vattenstånd gjorde att jag bedömde platsen som alltför djup för att kunna 

inventeras med vattenkikare. Jag flyttade mig därför uppströms där det var grundare och 

inventerade 5 m
2
. Detta innebar dessvärre att resultatet från Vingsjöns utlopp 2011 inte blev 

helt jämförbart med resultatet 2007. Därför har ingen statistisk analys gjorts av denna lokal.  

 

För inventering av synliga musslor på botten användes vattenkikare och griptång. För att hitta 

musslor i sedimenten användes en sedimentprovtagare på två och en halv liter och med 

måtten 10*12.5*20 centimeter. Det upptagna sedimentet undersöktes med ett såll med en 

maskstorlek på 1 mm. På varje lokal togs sedimentprover utmed provrutan på avstånden 1, 6, 

11, 16, 21 och 26 meter ifrån provrutans början. Proverna togs ibland i mitten av provrutan 

och ibland i kanten, lite beroende på var botten var mjukast. Undantagen var Vingsjöns utlopp 

där bara ett sedimentprov togs och Ämtens utlopp där två av sedimentproverna utgick då 

botten var för hård. Dessa skulle ha tagits 16 och 21 meter från provrutans början.   

 

Musslorna artbestämdes m. h. a. ”Guide till Sveriges stormusslor” (von Proschwitz 2006). 

Alla individer av allmän dammussla mättes på längden och åldersbestämdes genom räkning 

av vinterårsringar på skalet i fält. Antalet årsringar adderades med två för att få musslans ålder 

då den första årsringen står för det tredje levnadsåret (San Miguel et al 2004; Larsen & Wiberg-

Larsen, 2006). Analysen av andelen juveniler gjordes utifrån antagandet att musslorna är 

juvenila om längden är 50 mm eller kortare (Gustavsson 2007; Palm 2008). Detta för att 

kunna jämföra med resultaten från 2007 (som använde denna definition). Efter artbestämning, 

mätning och åldersbestämning återfördes alla musslor till den plats där de hittades.  



Lokalbeskrivningar  

Skärvalångens utlopp utgörs av en ca 3 meter bred bäck som går i nord-sydlig riktning från 

sjön Skärvalången till Vagnsjön. Den kantas av lövskog som går som en korridor närmast 

bäcken. Den omges på båda sidor av betesmark. Medeldjupet inom provrutan var ca 0,7 

meter. Botten i provrutan var delvis dyig och det stack ut en del rötter i vattnet. 

Ämtens utlopp utgörs av en ca 4 meter bred bäck som omges av lövträd och vass. Lite längre 

ifrån bäcken är landskapet öppet. Lokalen ligger ganska nära Eggby och det ligger flera hus i 

närheten av bäcken. Provrutan började ca en meter ifrån en vägtrumma då det var väldigt 

djupt precis intill den. Medeldjupet inom provrutan bedömdes till 0,6 meter. Botten var först 

dyig med mycket växtdelar, sedan väldigt stenig en liten bit.  

Vingsjöns utlopp (i tidigare rapporter omnämnt som Vingasjöns utlopp) utgörs av en ca 2,5 

meter bred bäck. Den kantas av vass och omges på båda sidor av jordbruksmark. Medeldjupet 

inom provrutan bedömdes till 1 meter. Botten var dyig. 

Mariedalsån inventerades vid Mariedals slott där den var ca 5 meter bred. På ena sidan ån låg 

slottet och några hus och på andra sidan ligger ett jordbruk. Precis vid vattnet växte stora 

lövträd. Botten var ganska stenig vilket berodde på att fiskevårdsområdesföreningen har lagt 

dit grus för att gynna öringen (muntl. Mariedalsåns fiskevårdsområdesförening). I den sista 

delrutan som låg uppströms en nedfallen trädstam var det dock sandbotten. Här hittades 

majoriteten av musslorna på lokalen. För mer information om lokalerna se tabell 1. 

Tabell 1 Information om de undersökta lokalerna 

Vattendrag Lokalnamn Kommun X-koord Y-koord Datum Metod för provtagning 

Skärvalångens 
utlopp Öglunda Skara 6478368 1373009 2011-12/13/17 Vattenkikare/sedimentprov 

Ämtens utlopp Eggby Skara 6481360 1374098 2011-10-21/24 Vattenkikare/sedimentprov 

Vingsjöns utlopp Axvall Skara 6474745 1370141 2011-10-27 Vattenkikare/sedimentprov 

Mariedalsån Lundsbrunn Götene 6485785 135991 2011-11-02/04 Vattenkikare/sedimentprov 

 



 

Fig. 1 Karta över de inventerade lokalerna, här markerade med röda fyrkanter. LSK: Lidan, 

Skärvalångens utlopp; LVI: Lidan, Vingsjöns utlopp; MM: Mariedalsån, Mariedals slott; MÄU: 

Mariedalsån, Ämtens utlopp.    

Analys 

En jämförelse mellan resultaten från 2007 års studie och denna studie gjordes för att se om 

förändringar skett i föryngringsgraden. Föryngringen på lokalerna har här beräknats genom att 

dividera antalet funna juveniler med det totala antalet musslor. För de två stickproven i 

Skärvalångens utlopp (från 2007 och 2011) gjordes ett z-test för andelar. Stickproven från de 

andra lokalerna var för små för att denna formel skulle kunna användas. Där användes istället 



”Fisher’s exact test”. För båda testerna har jag antagit att om p-värdet blir mindre än 0,05 

innebär det att en faktisk förändring har ägt rum inom populationen. (Körner & Walgren 

2006). Båda testerna gjordes i programmet ”Minitab 16 Statistical software”. 

För Vingsjöns utlopp gjordes ingen analys då föryngringen 2007 bedömdes som 0 %. I denna 

inventering lades provrutan dessutom längre uppströms vilket gör att resultatet inte blir helt 

jämförbart med resultatet från 2007. På alla lokaler har också en beräkning av täthet gjorts där 

antalet musslor har dividerats med antalet kvadratmeter som har inventerats på respektive 

lokal. 

 

Resultat 

Juvenila musslor hittades på alla lokaler. Inventeringen av provrutorna tycktes visa på en 

bättre föryngring jämfört med 2007 på alla lokaler utom Skärvalångens utlopp där den var lite 

sämre. Skillnaden är dock inte signifikant på någon av lokalerna då p-värdena blev följande: 

Skärvalångens utlopp 0,266, Ämtens utlopp 0,104 och Mariedalsån 0,366. För musslorna i 

Vingsjöns utlopp gjordes en bedömning av föryngringen men ingen statistisk analys eftersom 

provrutan hade flyttats och stickprovet var väldigt litet. Förändringen är därför inte statistiskt 

säkerställd. De yngsta musslorna hittades i Skärvalångens och Ämtens utlopp. De 

uppskattades vara tre år gamla. Den treåriga musslan i Skärvalångens utlopp var också den 

minsta, 15 mm lång. Tabell 2 visar de yngsta och minsta musslorna på varje lokal. De minsta 

och yngsta musslorna i Skärvalångens utlopp och Ämtens utlopp hittades i sedimentprover, 

medan de yngsta och minsta musslorna i Vingsjöns utlopp och Mariedalsån hittades på 

bottenytan.   Mer information om minst och yngst finns i tabell 2.  Totalt hittades 269 

individer av allmän dammussla, varav 3 i sedimentproverna. Övriga arter som hittades var 

spetsig målarmussla i Skärvalångens utlopp och Vingsjöns utlopp. 



Tabell 2 De minsta och de yngsta musslorna samt totalt antal musslor på alla lokaler.  

Lokal 
Yngsta 
mussla 

Minsta 
mussla Var? 

Totalt antal 
musslor 

Skärvalångens utlopp 3 år 15 mm Sedimentprov 136 

Ämtens utlopp 3 år 33 mm Sedimentprov 82 

Vingsjöns utlopp 4 år 33 mm Bottenyta 14 

Mariedalsån 4 år 16 mm Bottenyta 37 
 

Tabell 3. Tätheten på bottenytan gäller alla individer som hittades på botten, ej nedgrävda individer. 

Vattendrag 
Lokalens 
längd (m) Vattennivå Djup (m) 

Täthet bottenyta 
2011 

Täthet bottenyta 
2007 

Skärvalångens 
utlopp 30 Hög 0,7 4,5 

3,4 

Ämtens utlopp 30 Hög 0,6 2,7 2,4 

Vingsjöns utlopp 5 Hög 1 2,8 15,2 

Mariedalsån 30 Medel 0,6 1,2 2 
 

Andelen juvenila musslor inom provrutorna var följande: Skärvalångens utlopp 12 %, Ämtens 

utlopp 10 %, Vingsjöns utlopp 21 % och Mariedalsån 8 %. På alla lokaler togs också 

sedimentprover. I dessa hittades 2 juvenila individer från Skärvalångens utlopp och 1 juvenil 

individ från Ämtens utlopp. De ingår inte i beräkningarna av föryngring. Eftersom bara 3 

individer hittades totalt fanns det inget underlag för en beräkning av täthet i bottensedimentet. 

Däremot gjordes en beräkning av täthet hos de musslor som har hittats på botten (se tabell 3). 

 

Tabell 4 Föryngring inom provrutorna 2011 om gränsen mellan juvenil och adult dras vid sex års ålder 

(å) och om gränsen dras vid en längd på 50 mm (l). Den senare användes i analysen och ska 

jämföras med andel juveniler 2007. Föryngringen bedöms vara god om den är minst 10 % och svag 

om den under 10 %. 

Vattensystem Vattendrag 
Andel juvenila musslor 
2011 (å) 

Andelen juvenila 
musslor 2011 (l) 

Andel juvenila 
musslor 2007 

Statistisk 
signifikans 

Lidan 
Skärvalångens 
utlopp 27 % 12 % 17 % Nej 

Mariedalsån Ämtens utlopp 35 % 10 % 3 % Nej 

Lidan Vingsjöns utlopp 57 % 21 % 0 % Ej bedömd 

Mariedalsån Mariedalsån 16 % 8 % 4 % Nej 
 



Diskussion  

Skillnader mellan mina resultat och resultaten från 2007 

När jag jämför mina resultat med resultaten från Gustavsson m.fl.(2007) tycker jag mig se en 

trend. Föryngringen ser ut att ha blivit något bättre på tre av fyra lokaler. På den fjärde lokalen 

syns en liten försämring. Förändringen är dock inte statistiskt signifikant för någon av 

lokalerna. Det innebär att den bedömning av föryngring som gjordes på lokalerna år 2007 

fortfarande gäller. Kanske finns det en skillnad i föryngringsgrad jämfört med år 2007, men 

den är för liten för att den ska kunna påvisas statistiskt. Om det stämmer att föryngringen har 

försämrats i Skärvalångens utlopp och förbättrats på de andra tre lokalerna är det av stor vikt, 

framför allt i Mariedalsån och Ämtens utlopp där föryngringen var mycket svag år 2007, men 

idag nära gränsvärdena för tillfredställande. En förbättring på de lokalerna skulle kunna 

innebära att de närmar sig god föryngring och ökade chanser att klara sig på längre sikt. 

Vingsjöns utlopp hade år 2007 ingen observerbar föryngring. När det gäller musslorna i 

Vingsjöns utlopp gjordes ingen statistisk analys. Av praktiska skäl undersöktes inte exakt 

samma provruta där som 2007 vilket helt eller delvis kan förklara den stora skillnad som ser 

ut att finnas. Men det är svårt att uttala sig om resultatet då jag bara hittade 14 musslor vilket 

är ett väldigt litet antal individer. Skärvalångens utlopp var den enda av lokalerna som hade 

god föryngring år 2007. Om mina resultat från stickproven skulle stämma innebär det dock att 

föryngringen har försämrats. Men då förändringen förmodligen är ganska liten skulle 

föryngringen i Skärvalångens utlopp ändå ligga över 10 % vilket innebär att den är god. 

 

Vad beror resultatet på? 

Föryngringsgraden på de undersökta lokalerna har förändrats så lite att det inte kan påvisas 

statistiskt. Den har varken ökat eller minskat signifikant jämfört med år 2007. Vad beror det 

på?   Är förklaringen att hoten mot musslor påverkar dem ungefär lika mycket idag som för 



fyra år sedan? Är antalet predatorer på larver och musslor ungefär lika stort? Har de fiskar 

som larverna parasiterar på varken ökat eller minskat i antal? Allmän dammussla verkar ha 

missgynnats av den grusbotten som har skapats för öringarna. Nästan alla individer som 

hittades i Mariedalsån hittades i en provruta med sandbotten. Övriga hot mot musslor är 

övergödning, försurning och igenslamning. En möjlighet är att de hot som har med 

vattenkvaliteten att göra har påverkats. Ett sätt att förbättra vattenkvaliteten är att försöka 

hålla kvar vattnet så länge som möjligt i det omgivande landskapet innan det når vattendraget 

(von Proschwitz 2006). Det är möjligt att alla hot mot arten är ungefär lika stora idag som för 

några år sedan. Men jag finner det mer troligt att några av hoten har ökat medan andra har 

minskat på ett sådant sätt att den sammanlagda effekten inte märks så mycket. Det kan också 

vara så att en eventuell förbättring av musslornas miljö har skett efter 2007 och att detta i så 

fall inte har hunnit ge mätbara resultat i musselpopulationerna på så kort tid. 

 

Åldersbestämning  

Att åldersbestämma musslor med hjälp av årsringar är inte alltid så lätt. De ringar och 

strukturer som finns i skalet kan feltolkas. Ibland räknar man ringar som i själva verket inte är 

årsringar vilket leder till en överskattning av musslans ålder. Ibland utesluter man ringar som 

man borde ha räknat vilket leder till en underskattning av musslans ålder. Om jag har 

underskattat åldern på flera musslor kan det förklara en del av skillnaden i resultaten. När man 

räknat årsringar ett tag är det lätt att utgå från att en individ av en viss storlek är av en viss 

ålder. Detta är dock felaktigt då tillväxten varierar bland individer inom samma population 

(Haag 2009). Ett annat problem är att tidiga årsringar försvinner med tiden p.g.a. erosion 

(Singer & Cangloff 2011). Detta kan resultera i en underskattning av åldern hos äldre 

individer. Ju äldre musslan är desto större är risken för en felbedömning. Jag provade att både 

räkna årsringar och att dra gränsen mellan juvenil och adult vid en viss längd. Resultaten blev 



väldigt olika. När gränsen mellan juvenil och adult gick vid 6 års ålder istället för vid en längd 

på 50 mm bedömdes betydligt fler individer vara juvenila (se fig. 2-5).  Det kan tyda på att jag 

i flera fall underskattade musslornas ålder. Enligt Haag (2009) är det dock felaktigt att utgå 

ifrån enbart längden då olika individer inom samma population har olika tillväxthastighet. 

Frågan är vilken gräns som är mest korrekt. Musslorna i familjen Unionidae där allmän 

dammussla ingår är generellt ganska kortlivade och de kan bli könsmogna redan vid tre års 

ålder (Aldridge et al. 2007). I den inventering som gjordes år 2007 gick gränsen vid 6 års 

ålder men det är möjligt att den är för hög och ger en överskattning av föryngringen. Kanske 

är en lägre åldersgräns det bästa alternativet. Men då kvarstår förstås risken att man räknar fel 

på årsringarna. Det är i alla fall tydligt att en gräns mellan juvenil och adult vid 6 års ålder ger 

en väldigt hög andel juveniler på alla undersökta lokaler.  Den blir mycket högre jämfört med 

om man utgår ifrån längden och väldigt mycket högre jämfört med inventeringen 2007 (se 

tabell 4). Provrutorna är visserligen stickprov vilket innebär att de av en ren slump kan hysa 

en stor andel juveniler vid inventeringstillfället. Men jag anser ändå att 6-årsgränsen bör 

ifrågasättas. När det gäller gränsen mellan juvenil och adult är det dessutom inte omöjligt att 

det finns små individuella skillnader. Men för att göra undersökningen relevant har jag utgått 

från tidigare använda metoder (Ingvarsson et. al. 2009).  

 

 Fig. 2 Åldersstruktur inom provrutan i Skärvalångens utlopp, n=136.  



 

Fig. 3 Åldersstruktur inom provrutan i Ämtens utlopp, n=82. 

 

Fig. 4 Åldersstruktur inom provrutan i Vingsjöns utlopp, n=14. 

 

Fig. 5 Åldersstruktur inom provrutan i Mariedalsån, n=37.  

 



Åldersstrukturer 

Åldersstrukturerna i fig. 2-5 har tagits fram m. h. a. räkning av årsringar i skalet. De visar alla 

att musslor som är yngre än 3 år saknas. Väldigt få musslor är 3 eller 4 år gamla. I 

Mariedalsån utgörs de största årskullarna av musslor som är 9 eller 10 år gamla. I 

Skärvalångens utlopp ligger topparna vid 7-8 år. I Ämtens utlopp ligger de vid 6-7 år. I 

Vingsjöns utlopp ligger toppen vid 5 år. Ovan beskrivna toppar anger de största årskullarna. 

Vid högre åldrar på de olika lokalerna avtar antalet funna individer. Om åldersbestämningen 

är riktig och 6-årsgränsen rimlig ger det en väldigt hög andel juveniler i alla inventerade 

provrutor. Om dessutom provrutorna är representativa för populationerna som helhet skulle 

det innebära att föryngringen är god i Mariedalsån och mycket god på övriga lokaler (se tabell 

4). Men som jag nämnt ovan är åldersbestämning av musslor ganska svårt. Det är möjligt att 

jag har underskattat musslornas ålder. Figurerna 5-8 antyder ändå att musslor i de yngre 

åldersklasserna är underrepresenterade. Något som även Ingvarsson et. al. (2009) kom fram 

till. De undersökte dock andra lokaler vilket innebär att en direkt jämförelse inte kan göras. Så 

vad beror de funna åldersstrukturerna på? Beror de på att musslorna har ständiga problem 

med sin fortplantning eller kan det finnas fler skäl? Kanske är det så att alla undersökta 

populationer har minskat de senaste fem åren. Kanske har en ökad negativ påverkan gjort att 

färre juveniler överlever tills de blir könsmogna. Det finns många faror som hotar under 

denna första tid i en stormusslas liv. Det finns också mycket som hotar vuxna individer och 

som kan leda till sämre fortplantning. Men undersökningen av föryngringsgrad visar att ingen 

signifikant skillnad har ägt rum sedan 2007. Mer troligt är att allmän dammussla liksom 

flodpärlmussla har minskat under en längre tid. Den mer ovanliga flodpärlmusslan har 

minskat under hela 1900-talet (San Miguel et. al. 2004), mycket p.g.a. pärlfiske. Idag hotas 

den av försurning men också av andra faktorer som även påverkar allmän dammussla 

negativt: övergödning, igenslamning av bottnar, reglering av vattendrag och att 



värdfiskarterna minskar (von Proschwitz et. al. 2006). En annan anledning till det finns 

väldigt få juveniler vissa år kan vara att reproduktionen är pulsartad. Vissa år släpper honorna 

ut fler larver i vattnet än de gör andra år. Detta är en naturlig variation som finns oavsett 

miljöpåverkan. De toppar som finns i mina diagram över åldersstrukturer borde gå att hitta i 

tidigare rapporter.  Jag har letat efter åldersstrukturer i tidigare rapporter för att se om man där 

kan avläsa vissa talrika årskullar. Men det fanns tyvärr inte tillräckligt med material för att en 

jämförelse skulle kunna göras.  

 

Storleksstrukturer 

Om man tittar på storleksstrukturerna inom provrutorna framträder skillnader mellan olika 

lokaler. I skärvalångens utlopp är de flesta musslorna 60-89 mm långa. I Ämtens utlopp är de 

flesta musslorna mellan 50-79 mm långa. I Vingsjöns utlopp är de 50-59 mm långa. I 

Mariedalsån är de 70-89 mm långa. De musslor som är kortare eller längre på respektive lokal 

är i minoritet. Liksom vid studier av åldersstrukturerna kan man konstatera att de juvenila 

musslorna, d.v.s. de som är högst 50 mm långa, utgör en liten del av populationerna.  

 

Sedimentproverna 

I min undersökning tog jag 6 sedimentprover i Skärvalångens utlopp, 4 i Ämtens utlopp, 1 i 

vingsjöns utlopp och 6 i Mariedalsån. Eftersom musslor gärna gräver ned sig på hösten 

(Amyot & Downing 1997) kan man tycka att jag borde ha funnit en del av dem i 

sedimentproverna. Man jag hittade bara tre stycken totalt varav alla var juveniler. Det kan 

bero på att jag tog proverna på i förväg bestämda platser utan hänsyn till hur det såg ut på 

botten eller hur många musslor som hittats med hjälp av vattenkikaren. Eftersom andelen 

juvenila musslor ofta är högre nere i sedimenten än på botten är det möjligt att jag har missat 

många av dem (Ingvarsson et. al. 2009). Ann Gustafsson och Annie Jonsson gjorde år 2010 



en undersökning där de tog många sedimentprover för att se om de juvenila musslorna i högre 

grad befann sig nedgrävda i bottensedimentet. Men även med denna metod blev andelen 

juvenila musslor låg. De kom fram till att de troligen inte missat så många juveniler vid 

studierna 2007 och 2008 (Gustavsson & Jonsson 2010). Därför antar jag att inte heller jag 

gjorde det och att det helt enkelt inte finns så många juveniler i sedimenten. En trolig orsak 

till det att jag inte hittade några adulta musslor i sedimentproverna är att allmän dammussla 

har sin parningsperiod i augusti till oktober. Det innebär att alla könsmogna individer troligen 

befann sig på bottenytan för att para sig när jag var ute och inventerade (enligt uppgift från 

Ted von Proschwitz).  

 

Slutsats 

Resultaten av de analyser som gjorts visar att föryngringsgraden på 3 av de 4 undersökta 

lokalerna är ungefär densamma i år som för 4 år sedan. Det innebär att musslorna i 

Skärvalångens utlopp har fortsatt god föryngring och troligen kommer att klara sig på längre 

sikt. God föryngring anses här vara minst 10 %. I Ämtens utlopp och Mariedalsån var 

föryngringen svag (se tabell 3) vilket troligen innebär att dessa populationer inte kommer att 

klara sig på längre sikt. Detta gäller även Vingsjöns utlopp där ingen statistisk analys har 

utförts. År 2007 gjordes bedömningen att allmän dammussla inte har någon föryngring alls på 

denna lokal. I min inventering hittade jag 3 juveniler. Jag vet dock inte om andelen 21 % är 

representativ för hela populationen. Därför gör jag bedömningen att föryngringen är svag. Jag 

anser att alla lokaler bör inventeras på nytt om några år, även Skärvalångens utlopp som idag 

har god föryngring.  
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