
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Biotopkartering av Teåkersälven 

2014 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Rapport 2015:01 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportnr: 2015:01    

ISSN: 1403-168X 

Rapportansvarig: Niklas Wengström & Elin Ruist, Sportfiskarna 

Foto: Niklas Wengström & Elin Ruist, Sportfiskarna 

Utgivare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturavdelningen 

 

Rapporten finns som pdf på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland under Publikationer/Rapporter. 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland


Förord 
Flodpärlmusslan är en hotad art som har en av sina starkaste förekomster i 

Västra Götalands län i Teåkersälven. För att kunna förbättra livsmiljön för 

flodpärlmusslorna och andra organismer i vattendraget är en biotopkartering 

ett viktigt underlag. Arbetet med biotopkarteringen utgör en viktig del i 

arbetet med att genomföra åtgärdsprogrammet för flodpärlmussla och att 

genomföra miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och 

djurliv. 

 

Författarna ansvarar för rapportens innehåll och tackas för sin insats. 

 

Anna Stenström 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
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Sammanfattning 
Sportfiskarna har på uppdrag av Dalbergså/Holmsåns vattenråd biotopkarte-

rat Teåkersälven från Teåkerssjön upp till kraftverket i Bäckefors nedanför 

Marsjön. Syftet med undersökningen var att få en bred nulägesbeskrivning 

av älven och ge förslag på åtgärder som gynnar flodpärlmusslor och öring i 

älven. 

Vattenbiotopen är påverkad av historiska rensningar och omgrävningar men 

vattendraget har börjat återhämta sig av egen kraft. Stora delar av flodpärl-

musslornas utbredningsområde har en hög sedimentationsbelastning (sand) 

och det saknas lekområden för musslornas värdfiskar där musslorna sitter.   

Närmiljön bedöms ha en låg påverkan på vattendraget då endast 12 % utgörs 

av artificiell mark (ex. åkermark, industrimark). 

Nio vattendrag och sex diken har noterats utmed älven. Sex av dem bedöms 

med måttlig eller stor risk att påverka älven negativt.  

Det finns fem vandringshinder för fisk i älven. Alla är konstgjorda och tre 

av dem är bedömda som definitiva för öring, ett partiellt och ett passerbart. 

Dessa hinder påverkar vattenbiotopen och flodpärlmusslornas spridnings-

förmåga negativt.  

Med hjälp av biotopkarteringen kan fem av de nio vanligaste hoten mot 

flodpärlmussla pekas ut i Teåkersälven. Ökad sedimentbelastning, ökad 

humushalt, ändrad vattenföring, avsaknad av lämpliga substrat för små-

musslor och fragmentering av landskapet. 

Sportfiskarna föreslår följande åtgärder, att undersöka möjligheten att 

 Få en naturligare vattenföring i älven 

 Skapa fria vandringsvägar för fisk i älven 

 Återställa de sträckor som bedömts som omgrävda och kraftigt ren-

sade. 

 Ta bort de stockar som utgör vandringshinder 2 och som påverkar 

transporten av grus och sten förbi hindret negativt. 

 Undersöka funktionen på fiskvägen vid Bäcken. 

 Öka vattnets uppehållstid i diken/biflöden som bedömts påverka äl-

ven negativt. 

Sportfiskarna föreslår också att man utför en fördjupad studie med syfte att 

reda ut vilken del i flodpärlmusslans livscykel som inte fungerar i 

Teåkersälven genom att undersöka  

 Infektionsgraden på öring 

 Andelen nedgrävda musslor 

 Mäta redoxpotentialen i bottnarna 
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Inledning 

Uppdraget 

Dalbergså/Holmsåns vattenråd har gett Sportfiskarna i uppdrag att genom-

föra en biotopkartering av Teåkersälven mellan Marsjön och Teåkersjön 

(SE652361-129149). Biotopkartering ska innehålla en bred nulägesbeskriv-

ning och åtgärdsförslag, fokuserat på att förbättra situationen för flodpärl-

mussla och dess värdfisk. Naturvårdsverkets metodik för Biotopkartering av 

vattendrag ska användas. Arbetet ska redovisas i en enklare rapport med 

Inledning, Metodik, Resultat och Förslag till åtgärder. Resultaten kan an-

vändas i bedömningen av vattenförekomstens status. 

Bakgrund 

Teåkersälven rinner genom Bengtfors- och Melleruds kommun och den 

avvattnar ett 65,66 km
2
 stort område (hela avrinningsområdet för inloppet i 

Teåkersälven SE652361-129149). Älven tillhör Göta älvs huvudavrinnings-

område (SE 108000) och den ingår i Dalbergså och Holmsåns åtgärdsom-

råde. Den har sina källflöden i sjöarna Gällsjön, Stora- och Lilla Olsjön och 

Marsjön. Teåkersälven har även tillrinning från Bredmossen, Norra- och 

Södra Flottevattnet samt flera andra småsjöar i området. 

Den ekologiska statusen i Teåkersälven är bedömd som måttlig 2013 och 

med kvalitetskravet God ekologisk status till 2021. Påverkanskällor som 

påverkar bedömningen är de vattenkraftverk som finns i älven. I VISS anges 

som möjliga åtgärder för att nå god ekologisk status att riva ut eller bygga 

en fiskväg runt kraftverksdammen i Marsjön. 

 
Figur 1. Flodpärlmusslor i Teåkersälven 

Flodpärlmusslan I Teåkersälven 

I Teåkersälven finns ett av Västra Götalands län största flodpärlmusselbe-

stånd. Musslornas utbredningsområde i älven är ca 6 km långt och det 

sträcker sig från Teåkerssjön upp till området kring Bäcken (Bilaga 5).  

Antalet djur i populationen är beräknad till 52138 individer vid den senaste 

inventeringen 2010 (Wengström & Martinsson 2011). Beståndet har under-

sökts fyra gånger, 1990, 1997, 2003 och 2010 (Tabell 1). 
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Tabell 1. Sammanställning av medeltäthet och beståndets storlek i Teåkersälven. 

Undersökningsår Medeltäthet indi-
vid/m2 

Beståndets storlek 

1990 1,7 42798 

1997 2,7 71372 

2003 2,0 51263 

2010 2,05 52138 
 

År 2010 var medellängden på musslorna 110 mm och den hade minskat 

jämfört med 2003 års längdmätning. Minsta funna mussla var 53 mm, grän-

sen för juvenil mussla går vid 50 mm enligt Svensk standardmetod (Bergen-

gren et al.2010). Juvenila musslor har bara påträffats en gång tidigare i mil-

jöövervakningssammanhang och det var 1997. Av 215 längdmätta djur var 2 

stycken under 50 mm 1997. Det är lite oroande att det inte förekommer fler 

juvenila flodpärlmusslor i älven då det på sikt kan leda till att populationen 

försvinner. Vad det gäller avsaknaden av juveniler så delar Teåkersälven det 

problemet med i stort sett alla vattendrag med flodpärlmussla som under-

söks regelbundet i Västra Götalands län.  

 

Flodpärlmusslor förekommer även i andra delar av Dalbergså/Holmsåns 

åtgärdsområde. I Stommebäcken och i Storån finns det uppgifter om flod-

pärlmusslor. Beståndet i Stommebäcken är beräknat till 5657 individer vid 

den senaste räkningen 2010 (Wengström & Martinsson 2011) och andelen 

juvenila musslor var vid undersökningstillfället 1 % (en individ) vilket är 

mycket lågt. I Storån finns uppgifter från tre olika lokaler om antalet le-

vande och döda flodpärlmusslor på tre 100 meters sträckor. Uppgifter om 

populationens storlek eller andelen juvenila musslor i beståndet saknas. 

 

Flodpärlmusslor kan man hitta i de flesta typer av bottnar även om det är 

vanligast att man finner dem på bottnar med en blandning av sten grus och 

sand. Bottnar med ett stort inslag av finsediment är generellt sett sämre för 

flodpärlmusslor eftersom syrerikt vatten har svårt att tränga ned i sådana 

bottnar och att sådana bottnar ofta blir hårda och kompakta. Bottnar med 

mycket finsediment saknar ofta juvenila musslor (<50mm) (Geist & Au-

erswald 2007). 

 

Flodpärlmusslan har en intressant men komplicerad livscykel som innehål-

ler ett, ägg-, larv- och musselstadium. Flodpärlmusslan är tvåkönad och den 

reproducerar sig under sommarhalvåret. På försommaren anlägger hanar och 

honor könsceller. En hona kan producera flera miljoner ägg varje år och hon 

bär dem i speciella fickor på gälarna (marsupier). Hanarna släpper ut sper-

mier i vattendraget som honorna får i sig genom intrömningsöppningen och 

äggen befruktas. Det bildas larver (glochidier) som honorna bär i speciella 

gälkammare (marsupier) tills de har mognat och när de mognat klart släpper 

honan ut dem i vattendraget via sin utströmningsöppning. Hur snabbt lar-

verna mognar är temperaturberoende och det sker normallt på sensommaren 
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i augustis-september. Den frilevande larven är tvungen att fastna på en värd-

fisk för vidareutveckling till mussla och det kan inte vara vilken fiskart som 

helst. Flodpärlmusslans larver kan endast utvecklas på lax och/eller öring. I 

Göta älvs avrinningsområde är det förmodligen öring som är den viktigaste 

värdfisken för flodpärlmusslorna, det finns dock data på att larver i Grönå 

systemet (delavrinningsområde till Göta älv) även kan utnyttja lax. I 

Teåkersälven är värdfiskfrågan inte utredd men eftersom det inte förekom-

mer någon lax så högt upp i systemet kan man anta att det är öring som är 

värdfisk.  

Larven har ingen simförmåga utan driftar passivt med strömmen. Fastnar 

den inte på någon fisk dör den efter några dagar. 

Flodpärlmusslans larver saknar hakar till skillnad från exempelvis dammus-

sellarver. Larver med hakar kan fästa på fenor, kropp och gälar. Larver utan 

hakar fäster uteslutande på gälar. När larven fäster på fiskens gäle induceras 

fiskens immunförsvar och det bildas en cysta runt larven (Figur 2). Ju fler 

larver som sätter sig på fisken desto starkare immunförsvarsreaktion. I och 

med att fiskens immunförsvar reagerar så starkt på larvangreppet innebär det 

att ett stort antal larver stöts bort innan de utvecklats färdigt till musslor. En 

vedertagen teori är att årsyngel av värdfiskarten skulle vara bättre funge-

rande värd än äldre fiskar av samma art eftersom årsyngel inte utsatts för 

larvangrepp tidigare och därmed har de inte ett lika välutvecklat immunför-

svar som äldre individer av samma art.  

 

 
Figur 2. Flodpärlmussellarver på öring gälar.  

Det händer naturligtvis att äldre fiskar undkommer larvangrepp under sitt 

första levnadsår men att de utsätts för det senare i livet och de fungerar då 

lika bra som värd som yngre fiskar.  

Cystorna syns som små vita blåsor på fiskens gälar och de blir tydligare ju 

längre tid larven suttit på fisken (Figur 2). Flodpärlmusslans larver är myck-

et små (0,05mm) när de sätter sig på fiskens gälar, under utvecklingspe-

rioden tillväxer de lite och när de släpper från fisken är de ca 0,4 mm. Lar-

ven sitter kvar på fisken under hela utvecklingsperioden som är ca 10 måna-

der lång. När den lilla musslan ramlar av fisken så hamnar den på bottnen i 

vattendraget. Den gräver ned sig och stannar nedgrävd i flera år (5-10 år) 

innan den kryper upp och sätter sig i filtreringsposition. 
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Tabell 2. Sammanställning av alla elfisken i Teåkersälven som rapporterats till Svenskt elfiske-

register. På de lokaler där antalet fisketillfällen är fler än ett redovisas medelvärden av täthet-

en. Lokalerna Björtveten och Uppströms Björtveten ligger ovanför musslornas utbredningsom-

råde. 

Lokal Antal fiske-
tillfällen 

Art Täthet 
årsungar 

Täthet 
äldre än 
årsungar 

Totalt an-
tal/100m2 

Gamla lands-
vägsbron 

1 Öring 33,3 2,4 35,7 

Uppströms 
Arket 

1 Öring 3,5 2,5 6,0 

Bäckens kvarn 4 Öring 4,9 8 12,9 

Björtveten 20 Öring 17,2 6,3 23,6 

Uppströms 
Björtveten 

6 Öring 10 7,8 17,8 

 

I en Svensk studie (Degerman et al. 2013) där man tagit fram en modell för 

att kunna prediktera status på flodpärlmusselpopulationer visar det sig att i 

vattendrag med öringtätheter lägre än 5 stycken årsungar/100m
2
 så före-

kommer det nästan inga populationer av flodpärlmusslor med juvenila 

musslor (<50mm). Öring beståndet i Teåkersälven övervakas med jämna 

mellanrum och på olika lokaler med hjälp av ett så kallat elfiske (Tabell 2).  

I Teåkersälven är medeltätheten av årsungar 13,78 årsungar/100 m
2
. Om 

teorin stämmer så är tätheten av värdfisk inte den begränsande faktorn för 

nyrekrytering av flodpärlmussla i Teåkersälven. Det borde vara möjligt att 

hitta juvenila flodpärlmusslor i Teåkersälven eller åtminstone hitta mussel-

larver på öring i Teåkersälven. Att undersöka om det finns mussellarver på 

förekommande värdfiskar i ett vattendrag är en relativt enkel undersökning 

som ger svar på att musslorna lyckas med att befrukta varandra och att lar-

verna lyckas fästa på en värd. Vet man det så kan man utesluta att repro-

duktionen inte fungerar utan att avsaknaden av juvenila musslor beror på 

någon annan faktor. 

 

I och med flodpärlmusslans komplicerade livscykel följer också en komplex 

hotbild där varje steg i livscykeln (ägg – larv - mussla) är känsligt för olika 

faktorer eller kombinationer av faktorer. Ett exempel på en kombination av 

hot mot flodpärlmusslan kan vara försurning och vandringshinder. I WWF’s 

manual för restaurering av flodpärlmusselvatten (Degerman et al. 2009) 

räknar man upp nio olika hotfaktorer som alla enskilt eller i kombination 

påverkar flodpärlmusslor negativt (Tabell 3). 

 
Tabell 3. Kända hotfaktorer mot flodpärlmusslor. Listan är tagen från Degerman et al 2009. 

Nr Hotfaktor 

1 Ökad sedimentdeposition 
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2 Eutrofiering & organisk förorening 

3 Ökad humushalt i vatten 

4 Ändrad vattenföring 

5 Avsaknad av stora strukturer 

6 Avsaknad av lämpliga substrat för små 
musslor 

7 Förlust av värdfisk 

8 Fragmentering av landskap 

9 Försurning 
 

Hotfaktorerna 1-3 (Tabell 3) påverkar syretillförseln till den del i bottnen 

som kallas den hyporheiska zonen. I den hyporheiska zonen uppehåller sig 

de små musslorna i flera år innan de kryper upp och sätter sig i filtrerposit-

ion. Det är viktigt att bottnar syresätts kontinuerligt annars finns det risk att 

små musslor kvävs. En metod för att undersöka förhållandet mellan den fria 

vattenmassan och bottnen är att mäta redoxpotentialen. Redoxpotentialen 

mäts som spänningsskillnaden mellan platina och en lösning av Ag/AgCl2.  

 

Hotfaktorerna 4-6 beskriver problem orsakade av förstörda habitat. I Sverige 

finns en standardmetod för att beskriva vattendrag och den kallas biotopkar-

tering.  

 

Hotfaktorerna 7-9 beskriver försämrade förhållanden för musslornas värd-

fiskar. Värdfiskar undersöks lämpligen med ett så kallat elfiske. Om elfis-

keundersökningen genomförs på försommaren ges också möjligheten att 

undersöka larvförekomst på fisken man fångar.  

 

Syftet med den här undersökningen är som sagt att ge en bred nulägesbild 

av flodpärlmusslornas situation i Teåkersälven och att komma med förslag 

på åtgärder som kan förbättra miljön för musslorna och deras värdfiskar. För 

att få ett bra underlag har Dalbergså och Holmsåns vattenråd valt att låta 

Sportfiskarna biotopkartera älven från Teåkersjön upp till Marsjön. 

 
Figur 3. Vy över närmiljösträcka 32 i Teåkersälven. 
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Metodik 

Biotopkartering 

Biotopkarteringen är utförd enligt Havs- och Vattenmyndighetens rekom-

menderade metod Biotopkartering – vattendrag och den nya reviderade 

fältmanualen 2010-03-31. För en utförligare information om utförandet re-

kommenderas Halldén et.al 2002.  

 

De olika parametrarna som antecknas i de olika protokollen beskriver an-

tingen, täckningsgrad, antal eller lämplighet. Täckningsgrad och lämplighet 

noteras i en skala mellan 0-3, där 3 är högsta klass.  

Resultaten redovisas antingen som andel av vattendragslängd eller areal. 

Vissa kriterier redovisas som ett längdviktat medelvärde. 

𝐿𝑀 = (𝐾1 × 𝐿1) +  (𝐾2 × 𝐿2) + ⋯/𝐿𝑟 
LM = Vattendragets längdviktatde medelvärde 

K1 = Klassning för delsträcka 1 

K2 = Klassning för delsträcka 2 osv. 

L1 = Längd delsträcka 1 

L2 = längd delsträcka 2 osv. 

Lr = Vattendragets totala längd 

Påverkan från vandringshinder beräknas genom ett fragmenteringsindex. 

𝐹 = (1 − (
𝐵

𝐴
)) × 100 

F = Fragmenteringsgraden i % 

A = vattendragets sammanlagda längd (inklusive dammar och sjöar) 

B = Längsta sammanhängande sträcka utan definitiva vandringshinder 

Fältarbetet 

Metodiken går i korthet ut på att två personer vandrar utmed vattendraget 

från mynningen och upp i motströms riktning och att data insamlas och no-

teras i olika protokoll (A-E), se nedan. 

För mer information om de olika protokollen se Halldén (2002), en kortare 

beskrivning följer här nedan. 

Vattenbiotopen – Protokoll A 

Ingående data skall beskriva själva vattendraget. Exempel på kriterier som 

bedöms 

är bottensubstrat, strömförhållande, skuggning, död ved, öringbiotop, rensat 

/påverkat och strukturelement. 

Biotopen inom varje sträcka skall vara så homogen som möjligt och huvud-

kriteriet för att bedöma homogeniteten är strömförhållandet. Sträckor ska 

även avgränsas vid vandringshinder, kvillområden, dammar, sammanflöden 

och rensade partier. 

 



11 

 

För bottenmaterial, vattenvegetation och strömförhållande bedöms täck-

ningsgraden i en fyrgradig skala 0-3. Där 3 är den dominerade sorten. 

0 = saknas eller obetydlig 

1 = < 5 % täckning 

2 = 5-50 % täckning 

3 = > 50 % täckning 

Bottenmaterial delas in i åtta olika subtrattyper, grovdetritus, findetritus, 

lera, sand, grus, sten, block och häll. En substrattyp skall anges som domi-

nerande för varje delsträcka. 

 

Vattenvegetationen delas in i nio olika grupper, rotade och/eller amfibiska 

övervattensväxter, flytbladsväxter och/eller friflytande växter, undervattens-

växter med hela blad, undervattensväxter med fingrenade blad, rosettväxter, 

trådalger, övriga påväxtalger, Fontinalis eller liknande arter och kuddlika 

mossor.  

 

Strömförhållandet delas in i fyra olika grupper, lugnflytande, svagt ström-

mande (< 0,2 m/s), strömmande och forsande (>0,7 m/s). 

 

Skuggning bedöms efter en fyrgradig skala 0-3. 

0 = obefintlig skuggning 

1 = mindre god skuggning (<5 %) 

2 = måttlig skuggning (5-50 %) 

3 = god skuggning (> 50 %) 

Skuggning utmed ett vattendrag är ofta knuten till en kantzon av träd 

och/eller buskar. En sådan kantzon är viktigt eftersom den bidrar med, 

gömslen för djur, näring i form av nedfallande löv och insekter, död ved och 

den är temperaturstabiliserande. Många vattenlevande organismer kan slås 

ut vid höga vattentemperaturer. 

 

Död ved (> 10 cm) i eller över vattnet bedöms efter en fyrgradig skala 0-3. 

0 = saknas eller obetydlig förekomst 

1 = liten förekomst (<6 stockar/100 m vattendrag) 

2 = måttlig förekomst (6-25 stockar/100 m vattendrag) 

3 = riklig förekomst (>25 stockar/100 m vattendrag) 

Död ved har stor betydelse för ett vattendrags biologiska funktion, det bildas 

gömslen och uppehållsplatser för fisk och bottenfauna. Stockar ovan vattnet 

är ett viktigt habitat för mossor, lavar och svamp.  

 

Rensat/påverkat noteras i protokoll och på kartan. Graden av rensning be-

döms i en fyrgradig skala 0-3. 

0 = ej rensad 

1 = försiktigt rensad 

2 = kraftigt rensad 

3 = omgrävd/rätad 
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Att kvantifiera påverkansgraden är ett av biotopkarteringens huvudsyfte. 

Många hotade och sällsynta arter är knutna till mer eller mindre opåverkade 

strömsträckor och det är oftast dessa biotoper som utsätts för rensning. 

 

Vattendragets lämplighet som laxbiotop bedöms utifrån tre parametrar, 

lekområde, uppväxtområde och ståndplats. Samtliga bedöms i en fyrgradig 

skala 0-3, 

0 = Inte lämplig 

1 = Möjlig 

2 = Tämligen god 

3 = Goda – mycket goda 

Ett lekområde bedöms utifrån laxens storlek kontra bottensubstratets i de 

påträffade lekbäddarna. En lekbotten får inte innehålla en för stor andel fin-

partikulärt material och vattenhastigheten måste vara tillräckligt hög. För att 

bedömas som högsta klass lekområde skall det också finnas en lekbädd var 

tvåhundrade meter. 

Uppväxtområdet bedöms i första hand på bottenstruktur och strömförhål-

lande och i andra hand på skuggning och närmiljö. 

Ståndplats för större fisk bedöms utifrån tillgången på djuphålor och större 

block. 

 

Strukturelement noteras i protokoll och markeras på kartan. Vissa strukture-

lement som sjöinlopp, sjöutlopp, delta, sammanflöden, korvsjöar, kvillom-

råden, blockrika sträckor, raviner, branter, brinkar, utströmningsområden, 

översilade klippor, öppna stränder, sandstränder, hävdade strandängar och 

översvämningsskogar, är potentiella nyckelbiotoper. En nyckelbiotop är ett 

område som är värdefullt för djur och/eller växter. 

Omgivning/närmiljö – Protokoll B  

Biotoper i omgivning och närmiljö beskrivs i detta protokoll. Varje sträcka 

skall vara så homogen som möjligt och sträckorna avgränsas främst på 

grund av förändringar av marktyp i närmiljön (Tabell 2). Enligt uppdraget 

har endast närmiljön noterats i protokoll B. Närmiljön sträcker sig 0-30 m 

på vardera sida om vattendraget. Sträckavgränsning föranleds av föränd-

ringar i dominerande markslag och förändringar i skyddszonens bredd samt 

vid raviner och branter. Sträckorna bör samtidigt inte vara kortare än 70 m.  
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Tabell 4.  Marktyp, kod och definition. 

Marktyp Kod Definition 

Gammelskog S3 Spår tyder på att skogen är gammal, ex. död ved, 

flerskiktad etc. 

Äldre produktionsskog S Slutavverkningsskog. Trädens ålder i snitt >60 år. 

Trädens diameter i snitt >30 cm. 

Yngre produktionsskog G Gallringsskog. Träd diameter i snitt >10 cm <30 cm. 

Ungskog R Röjningsskog. Trädens diameter <10cm. 

Övrig skog S4 Förekommer ofta i anslutning till vattendrag. Är inte 

produktionsskog men inte heller gammelskog. 

Kalhygge/plantskola K Avverkat område (K), plantskola (R1). Noteras som 

hygge till den blivande skogen nått en höjd av 1,3 m. 

Hällmark H Hällmark, blockmark, klappersten etc. 

Åker Å1 Åkermark som brukas. 

 Å2 Åkermark som inte brukas just nu men som sannolikt 

kommer brytas upp. Vallodling eller bete kan före-

komma. 

 Å3 Bär och fruktodling, energiskog 

Öppen mark Ö1 Hävdad öppen mark 

 Ö2 Igenväxande öppen mark 

 Ö3 Trädbevuxen hagmark 

Våtmark VK1 Öppen hävdad våtmark (kärr, mad o dyl). 

 VK2 Öppen ej hävdad våtmark (kärr, mad o dyl). 

 VK3 Trädbevuxen våtmark (sumpskog). 

 VK4 Öppet vatten. 

 VM1 Trädbevuxen mosse. 

 VM2 Öppen mosse. 

Artificiell mark A1 Tomtmark 

 A2 Väg 

 A3 Industri 

 A4 Tätort/bebyggelse 

 A5 Övriga, ej hårdgjorda ytor 

 

Marktypen bedöms i en tregradig skala 1-3: 

1 = marktypen täcker <5% 

2 = marktypen täcker 5-50 % 

3 = marktypen täcker >50 % 

 

Till onaturliga markslag räknas artificiell mark, åker och kalhygge. 

 

Vattendragets ekologiska funktioner beror i stor grad på strand och våt-

marksvegetationen längs vattendraget. Om närmiljön eller omgivningen 

består av artificiell mark eller produktionsskog skall det anges en skydds-

zon. Dessa skyddszoner ska bestå av mer eller mindre naturlig mark som, 

barrskog, blandskog, lövskog, öppen mark eller våtmark. Zonens medel-

bredd anges i en fyrgradig skala 0-3: 

0 = saknas eller obetydlig, <3m 

1 = liten, 3-10m 

2 = måttlig, 11-30m 

3 = stor, >30m 
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Den vattennära zonen har en viktig funktion som filter mellan land och vat-

ten. I den vattennära zonen skapas genom regelbundna översvämningar 

speciella förhållanden för ett rikt växt- och djurliv. Zonen bedöms i en fyr-

gradig skala 0-3: 

0 = saknas eller obetydlig, <3m 

1 = liten, 3-10m 

2 = måttlig, 11-30m 

3 = stor, >30m 

 

Buskskiktet har en viktig funktion då det bidrar till beskuggning av ån samt 

näringstillförsel i form av nedfallna blad och insekter. Buskskiktet bedöms i 

en fyrgradig skala 0-3: 

0 = saknas eller obetydligt 

1 = sparsamt (<5 %) 

2 = måttligt (5-50 %) 

3 = rikligt(>50 %) 

 

Dominerande trädslag anges för varje sträcka, om det är blandskog ska både 

dominerande lövträd och barrträd anges. 

 

Vattendragets omgivande topografi bedöms som ravin om fallhöjden är 

minst 5 m inom 25 m från vattendragets båda stränder och som brant om 

denna höjdskillnad finns på en av vattendragets sidor. 

Biflöden och diken – Protokoll C 

I detta protokoll beskrivs biflöden och diken. Det är endast mynningen (ca 

30 m) av diket eller vattendraget som undersöks i fält. Viktigt att notera är 

påverkan från markanvändningen, flöde, erosionsrisk, förekomst av skydds-

zon och översilning. 

Påverkan från markanvändning noteras för diken och dikesbäckar och risken 

för påverkan bedöms i en fyrgradig skala 0-3: 

0 = obetydlig risk för påverkan. Ingen del av tillflödet kantas av riskfylld 

marktyp. 

1 = liten risk för påverkan. < 5 % av tillflödet kantas av riskfylld marktyp. 

2 = måttlig risk för påverkan. 5-50 % av tillflödet kantas av riskfylld mark-

typ. 

3 = stor risk för påverkan. > 50 % 

Riskfylld marktyp är kalhygge, åker och artificiell mark. 

 

Endast diken/biflöden med betydlig negativ påverkan på vattendraget har 

noterats i protokoll C. 

Vandringshinder – Protokoll D 

Detta protokoll beskriver vandringshinder i vattendraget. Följande punkter 

skall 

beskrivas, Lokalinformation, Information om vandringshindret, Fiskuppgif-

ter, 
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Användning, Åtgärder, Fiskvägar och Övrigt. Exempel på data som noteras 

är, typ 

av hinder (naturligt eller artificiellt), fallhöjd, I protokollet beskrivs 

vandringshindrens passerbarhet för fisken enligt följande: 

 Definitivt - Hindret kan med största sannolikhet inte passeras 

 Partiellt - Hindret kan under gynnsamma förhållanden (vid högvatten) 

passeras. 

 Passerbart – Hindret bedöms partiellt för mört men passerbart för öring 

Bedömningen görs separat för öring och för mört. 

 
Figur 4. Vy över Teåkersälven och nyfikna åskådare i området kring Björtveten. 
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Resultat 

Biotopkartering 

Teåkersälven biotopkarterades vid låg vattenföring under två dagar i augusti 

2014 (Tabell 5) från älvens utlopp i Teåkersjön upp till kraftverket i Bäcke-

fors. Ovanför kraftverket var naturfåran torr vid undersökningstillfället och 

därför beslöt vi att avbryta karteringen där. 
Tabell 5. Sammanställning av biotopkarteringsdata avseende Teåkersälvens, avrinningsområ-

desyta, vattenföring, längd, medel-, max-, och min bredd och medeldjup. 

Inventeringsdatum 2014-08-14 & 2014-08-15 

Avrinningsområdesyta (hela ån) 65,6 km2 

Biotopkarterare Elin Ruist & Niklas Wengström 

Vattendragets längd (karterad längd) 11904 meter 

Vattenföring vid inventering Låg 

Medelbredd 5,25 meter 

Maxbredd 40 meter 

Minbredd 1,5 meter 

Medeldjup 0,4 meter 

Vattenbiotopen 

Teåkersälven har ett meandrande lopp utmed 5610 meter (47 %), ett ring-

lande lopp utmed 3516 meter (30 %) och ett rakt lopp utmed 2778 meter (23 

%).  

Strömförhållandet i Teåkersälven domineras av ett svagt strömmande för-

hållande utmed 6,6 km av älven (56 %) följt av ett strömmande förhållande 

utmed 3,2 km (27 %) och ett lugnflytande förhållande utmed 2 km (17 %) 

(Figur 6). Det finns inga sträckor där ett forsande strömförhållandet domine-

rar men det finns sträckor där kortare sträckor än 30 meter är forsande. Ett 

fåtal sträckor innehåller ett strömförhållande men de flesta innehåller två 

eller fler. Teåkersälven är ett pool riffle system (Figur 5), dvs. svagt ström-

mande områden följt av ett område med snabbare vattenhastighet.  

 
Figur 5. Exempel på pool riffle. En bra miljö för musslor och deras värdfisk.  
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Figur 6. Dominerande strömförhållande i Teåkersälven. Siffrorna i stapeln anger längd (km) 

för respektive strömtyp. 

Bottenmaterialet i ett vattendrag beror till stor del på hydrologin och geolo-

gin i landskapet och det förändras över tid, eftersom material färdas med 

strömmen och beroende på densitet färdas det olika långt.  

I Teåkersälven förekommer i stort sett alla typer av bottenmaterial som kan 

noteras vid en kartering förutom häll (Figur 7). Det vanligast förekommande 

materialet är sand följt av grus, sten, grov detritus, lera, block och fin detri-

tus. Sand dominerar på alla sträckor från utloppet i Teåkersälven och upp till 

Hjulsrud (sträckorna 1-24). På dessa sträckor finns även ett stort inslag av 

lera i bottenmaterialet. Det är också dessa sträckor som utgör mer än 80 % 

av musslornas utbredningsområde i älven. Det har inte noterats några tyd-

liga lekområden för öring på dessa sträckor.  

Det stora inslaget av sand och lera beror på att jordarten i området är en 

blandning mellan älvsediment ler-silt och postglacial sand. Från Björtveten 

och upp till Marsjön är jordarten isälvssediment vilket kan förklara det 

större inslaget av grus och sten som förekommer där.  

2,0 6,6 3,2 

0% 25% 50% 75% 100%

Strömförhållande 
(längd i km) 

Lugnflytande Svagt strömmande Strömmande Forsande
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Figur 7. Dominerande bottenmaterial i Teåkersälven. Förekomsten, d.v.s. yttäckningen, visat 

som ett längdviktade medelvärdet av klassningen 0 – 3 där 0 = saknas, 1 = < 5 %, 2 = 5 – 50 % 

och 3 = > 50 % yttäckning. Ju högre stapel desto rikligare förekomst. G. detritus=grov detritus  

och F.detritus=fin detritus. Detritus är nedbrutet organiskt material och benämningen grov och 

fin anger graden av nedbrytning, fin detritus ser ut som ett lager av mörkbrunt mjöl. 

Vattenvegetationen är sparsamt förekommande i Teåkersälven (Figur 8) 

mycket beroende på den goda beskuggningen av älven. Vattenvegetation 

fungerar som skydd för årsyngel av exempelvis öring. Bland vattenvegetat-

ionen samlas också mycket insektslarver. 

 
Figur 8. Relativ förekomst av vattenvegetation i Teåkersälven. Förekomsten, dvs. täckningen, 

visat som det längdviktade medelvärdet av klassningen 0 – 3 där 0 = saknas, 1 = < 5 %, 2 = 5 - 

50 % och 3 = > 50 % yttäckning. Ju högre stapel desto rikligare förekomst. Uv= undervatten. 
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Beskuggningen av älven är obefintlig utmed 616 meter (5 %), mindre god 

utmed 1035 meter (9 %), måttlig utmed 5510 meter (46 %) och god utmed 

4743 meter (40 %). Det här är ett bra resultat då stora delar av älven har en 

måttlig – god beskuggning. 

 

Död ved är ett viktigt substrat i vattendrag då det bidrar till en varierad miljö 

med avseende på strömförhållande. Död ved fungerar också som gömslen 

för vattenlevande organismer. Förekomsten av död ved i Teåkersälven är, 

obefintlig utmed 476 meter (4 %) av vattendraget, liten utmed 2733 meter 

(23 %) och måttlig utmed 8695 meter (73 %) av älven.  

    

Teåkersälven är bedömd som opåverkad av rensning utmed 8150 meter 

(68,5 %), kraftigt rensad utmed 33 meter (0,3 %) och omgrävd utmed 2967 

meter (31,2 %). Den kraftigt rensade sträckan är sträcka 4 och den ligger i 

anslutning till den första korsande bilvägen (Teåkersbron). De flesta sträck-

or som bedömts som omgrävda (2, 14, 15, 27-33, 50, 53-56 och 58) ligger i 

älvens övre delar. Hela älven i området kring bäcken är omgrävd, jämför 

den historiska kartan från 1845 med dagens karta (Bilaga 1 & 4). Detta bör 

tas med vid en bedömning av älvens ekologiska status då omgrävningarna 

innebär ett förändrat habitat genom fysisk påverkan och en morfologisk 

förändring.  

 

I älven förekommer tre dammar, en bäverdamm (Figur 9) och två artifici-

ella. Bäverdammen utgör inget vandringshinder för fisk. De artificiella 

dammarna ligger i anslutning till vandringshinder och de innebär ett föränd-

rat habitat och en morfologisk förändring. 

 
Figur 9. Bäverdammen i Teåkersälven ligger i området kring sträcka 44. Dammen utgör inget 

hinder för fisk. 
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I de elfisken som utförts i Teåkersälven på olika platser och vid olika till-

fällen har det fångats, elritsa, öring, bäcknejonöga, abborre, sutare, gädda 

och flodkräfta. För flodpärlmusslornas del så är det mest intressant med 

förekomsten av öring. 

Stora delar av älven saknar lekområden för öring (Figur 10) vilket beror på 

det stora inslaget av sand på bottnarna. En tredjedel av älvens yta är bedömd 

som tämligen bra – mycket bra lekområden för öring (Figur 10) och de om-

rådena börjar från sträcka 26 och fortsätter upp till sträcka 58 (Bilaga 1). 

Öring som vandrar från Teåkerssjön för att leka i älven har tillgång till 

sträckorna 26-46 därefter kommer ett definitivt vandringshinder som fisken 

inte kommer förbi. 

 
Figur 10. Areal lämpliga lekområden för öring i Teåkersälven visat i kvadratmeter. Klass 0= ej 

lämplig, klass 1 =möjlig men ej bra, 2= tämligen bra och 3 = bra till mycket bra. 

Arealen uppväxtområde för öring som är tämligen bra – mycket bra utgör 

lite mer än hälften av den totala bottenytan i älven (Figur 11). Dessa områ-

den är utspridda utmed hela älven vilket är bra med tanke på flodpärlmuss-

lorna chanser till nyrekrytering. En bidragande orsak till att andelen bra 

uppväxtområden är så stor är den måttliga förekomsten av död ved i älven. 

Ett problem är dock att alla bra uppväxt områden inte ligger i närheten av ett 

bra lekområde. Öring är en tämligen stationär fisk som när den väl etablerat 

ett revir inte flyttar sig några längre sträckor. Det innebär att många av de 

uppväxtområden som vi bedömt som tämligen bra- mycket bra förmodligen 

inte håller någon fisk. Detta kan man undersöka med ett så kallat elfiske. 
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11687 
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Lekområde för öring  (m2) 

ej lämpligt, kl 0 möjligt, ej bra, kl 1 tämligen bra, kl 2 bra-mycket bra, kl 3
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Figur 11. Areal lämpliga uppväxtområden för öring i Teåkersälven visat i kvadratmeter. Klass 

0= ej lämplig, klass 1 =möjlig men ej bra, 2= tämligen bra och 3 = bra till mycket bra. 

Arealen bra ståndplatsområden (klass 2 & 3) för öring är relativt stor (61 %) 

och de finns utspritt utmed i stort sett hela älven (Figur 12). På bra stånd-

platsområden skall strömförhållandet medge, god syresättning av vattnet 

och näringstillförsel. I området skall det vara så pass djupt så att en större 

fisk (>250 mm) får plats och det skall finnas gott om gömslen.   
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Figur 12. Areal lämpliga ståndplatsområden för öring i Teåkersälven visat i kvadratmeter. 

Klass 0= ej lämplig, klass 1 =möjlig men ej bra, 2= tämligen bra och 3 = bra till mycket bra. 

Det har noterats 82 strukturelement fördelade på, 3 annan dammrest, 20 

annan stensättning, 5 diken, 20 höljor, 10 korsande vägar, 5 korvsjöar, 4 

nackar, 2 stenbro/rest av, 9 tillrinnande vattendrag och 4 utströmningsområ-

den. 

Övriga noteringar är, bäverdamm, bäverkadaver, bäverspår, besksöta och 

flodpärlmusslor. 

Närmiljön 

Närmiljön som sträcker sig 0-30 m från vattendraget domineras av skog. 

Lövskog utgör 60 %, blandskog utgör 9 % och barrskog utgör 8,5 % (Figur 

13). Öppen mark utgör 8 %, åkermarken utgör 2,5 %, kalhyggen utgör 4 %, 

artificiell mark utgör 2,5 % och våtmark likaså (för definition av markslag 

se tabell 4 i metoden). Vattendragets närmiljö har en relativt låg påverkans-

grad då åkermark, vägar, industrimark, tomtmark och kalhyggen utgör ca 12 

% av längden. Siffrorna baseras endast på den dominerande marktypen för 

varje sträcka (täcker mer än 50 % av ytan). Dominerande trädslag i närmil-

jön är al, följt av gran och björk, det finns även hassel som dominerande 

trädslag på enstaka sträckor. 
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Figur 13. Närmiljön inom 30 m från vattendragets stränder domineras av lövskog. 

Se karta över hur dominerande markslag i närmiljön fördelar sig längs med 

Teåkersälven i bilaga 2. 

Skyddszoner 

Utmed 8514 m av vattendragets båda stränder (36 %) finns inslag av onatur-

liga markslag i närmiljön (0-30 m från vattendragets stränder). 7 % av de 

sträckorna har en skyddszon som är mindre än 3 m, 42 % av sträckorna har 

en skyddszon på 3-10m och 51 % har en skyddszon mot onaturliga mark-

slag som är mellan 11-30 m bred (Figur 14). Data är missvisande då den 

vanligaste marktypen utgörs av vägar som korsar vattendraget med mycket 

liten skyddszon, men hela sträckan får då den klassningen och därför är det 

en betydligt lägre andel av sträckan som har onaturliga markslag i närmil-

jön. 
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Figur 14. Förekomst av skyddszon vid onaturliga markslag i Teåkersälvens närmiljö (0-30m 

utmed vardera sidan av vattendraget). Till onaturlig mark räknas tomtmark, vägar, industri-

mark, annan artificiell mark, åkermark och kalhyggen. 

Utmed 4191 m vattendragets båda stränder (18 %) finns produktionsskog i 

närmiljön (0-30 m från vattendragets stränder). 74 % av de sträckorna har en 

skyddszon på mindre än 3 m, vid 7 % av sträckorna är den 3-10 m bred och 

vid 19 % av sträckorna är den 11-30 m bred (Figur 15). Det innebär att vid 

avverkning av denna produktionsskog kommer det finnas hög risk för nega-

tiv påverkan då trädridån kan komma att försvinna nästan helt och körska-

dor nära vattnet kan komma att uppstå. Se exempel på en skyddszon som är 

mindre än 3 m i figur 16. 

 
Figur 15. Förekomst av skyddszon vid produktionsskog i Teåkersälvens närområde (0-30m från 

vattendragets båda stränder). 
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Figur 16.  Skyddszonen utmed vattendraget är smal och bara några enstaka alar och björkar 

växer vid stranden. Vid en avverkning av produktionsskogen skulle miljön i vattendraget bli 

mycket förändrad. Fotot är taget i närheten av Teåkersbron. 

Se kartor över hur skyddszonerna fördelar sig längs med Teåkersälven i 

bilaga 3. 

Vattennära zon 

7 % av åsträckan har en vattennära zon (mark som översvämmas vid hög-

flöden mer än 3 m från vattendraget). Längs 6 % av ån är zonen bedömd 

som liten (3-10 m) och utmed 0,5 % som måttlig (10-20 m), 1 % av den 

karterade sträckan har en stor vattennära zon (20-30 m) vilket utgörs av 

våtmark. 

Buskskikt 

Buskskiktet i närmiljön (0-30 m från vattendraget) saknas eller är obefintligt 

utmed 1 %, sparsamt utmed 12 %, måttligt utmed 74 % samt rikligt 

buskskikt utmed 12 % av vattendragets sträckning. 

Topografi 

Av vattendragets längd utgörs 6 % av närmiljön till vattendraget av branter 

på en av vattendragets sidor. 

Biflöden och diken 

15 vattendrag eller diken som mynnar i Teåkersälven har kartlagts, se karta 

(figur 17), tabell (figur 18) och foton i figur 19-20. Biflöde 6 hade en myck-

et kraftig vattenfärgning som påverkade Teåkersälven tydligt, i figur 19 

visas skillnaden nedströms och uppströms biflödet. Även vattendrag nr 5 är 

kan ha stor påverkan då det var mycket grumligt. 
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Figur 17. Karta över de kartlagda biflödena/dikena som mynnar i Teåkersälven. 

 

 
Figur 18. Biflöden och diken som mynnar i Teåkersälven. Sida, H=höger, V=Vänster. Kod, 

D=Dike, V=Vattendrag. Längd anges i skalan 0-3, där 0 =<100 m, 1=100-500 m, 2=500-1000 m, 

3 >1000 m. påverkansklass anges som 1-3, där 1=liten risk för påverkan, 2=måttlig risk för 

påverkan, 3=stor risk för påverkan. Påverkan från produktionsskog är inte bedömd förutom 

vid kalhyggen (men inga biflöden/diken bedömdes avvattna något kalhygge). 

 

Nr Sida Kod Längd Påverkansklass Påverkanstyp Bredd (m) Djup (m) Flöde (l/s) Erosionsrisk Skyddszon

1 H V 3 0,60 0,05 10,00 Nej Ja

2 H V 3 0,90 0,07 8,00 Nej Ja

3 V D 2 2 Artificiell mark 0,30 0,02 0,30 Nej Ja

4 H V 2 2 Åkermark 0,30 0,05 0,60 Nej Ja

5 V V 3 3 Åkermark 0,90 0,05 12,00 Ja Ja

6 V V 3 3 Åkermark 2,00 0,30 50,00 Nej Ja

7 H D 1 1 Åkermark 0,20 0,01 0,30 Nej Ja

8 H V 2 0,15 0,01 0,05 Nej Nej

9 H V 1 0,50 0,01 0,20 Nej Ja

10 H V 2 1 Åkermark 0,20 0,02 0,20 Nej Ja

11 V D 2 3 Artificiell mark 0,50 0,04 1,00 Ja Nej

12 V D 2 0,70 0,05 6,00 Nej Nej

13 H D 2 0,20 0,03 1,00 Nej Ja

14 H D 3 2 Artificiell mark 0,70 0,10 10,00 Nej Ja

15 V V 2 0,40 0,05 3,00 Nej Ja
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Figur 19. Biflöden 1-8. 
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Figur 20. Biflöden 9-15. 

9 10 

11 12 

13 14 
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Figur 21. Bilden till vänster är tagen nedströms biflöde 6 som färgar Teåkersälven, jämför med 

vattenfärgen i bilden till höger som är tagen uppströms biflödet. 

Vandringshinder 

Teåkersälven har ett fragmenteringsindex av 26,4 % vilket innebär att 3152 

meter av vattendraget inte tillgängligt för fisk som vandrar från Teåkerssjön 

och upp i älven för att leka. Ovanför de definitiva vandringshindren finns 

ingen data över förekomst av fisk. Alla musslor sitter nedanför det partiella 

hindret i Bäcken och de har ingen chans att sprida sig uppströms i älven. 

Det har noterats fem olika artificiella vandringshinder för fisk i älven. Tre 

hinder är bedömda som definitiva vandringshinder för öring, ett som parti-

ellt hinder och ett är bedömt som passerbart (Bilaga 1). Enligt VISS finns 

det två hinder som påverkar den ekologiska statusen, vi bedömer att det är 

tre hinder som direkt påverkar statusen. Men vi anser också att dammen vid 

Bäcken bör tas med i en bedömning av statusen då den utgör ett förändrat 

habitat genom fysisk påverkan.  

 

Vandringshinder 1 Lokal Bäcken Sweref 99 6519091/338035 

Vandringshindret utgörs av en damm med ett utskov (Figur 22). Det är 

oklart om anläggningen är lagligförklarad. Det finns en fiskväg men vi är 

osäkra på funktionen av denna då lutningen är brant och stegen är grunda. 

Enligt ägaren till dammen fungerar fiskvägen (muntlig uppgift). Elfisken 

uppströms visar på normala tätheter för strömlevande öring. Problemet är att 

det inte går att avgöra om det är vandrande öring eller stationär öring som 

leker ovanför dammen vid Bäcken.  
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Figur 22. Första vandringshindret i Teåkersälven. Här finns en fiskväg men funktionen är 

okänd. 

Dammen i sig är bedömd som ett partiellt vandringshinder för öring i och 

med fiskvägen. Fiskvägens funktion bör utredas. Ovanför dammen hittades 

inga flodpärlmusslor. Överlevnaden för nedströmsvandrande smolt bör un-

dersökas då dammen förmodligen gynnar fiskarter som normalt inte uppe-

håller sig i strömmande vatten.  

 

Vandringshinder 2 Lokal Gärdet SWEREF 99 6519849/337209 

Det artificiella hindret är passerbart för öring men bedöms vara partiellt för 

mört. Hindret utgörs av stora trädstockar i bottnen av en gammal dammkon-

struktion (Figur 23). Hindret påverkar nedströms transporten av finare grus 

och sten och bidrar därmed till en utarmning av bottenmaterial nedströms 

hindret. Det är fullt möjligt att ta bort delar av stockarna utan att påverka 

kulturmiljön.  
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Figur 23. vandringshinder 2 i Teåkersälven utgörs av trästockar i bottnen av en gammal damm. 

Hindret är passerbart för öring och behöver inte åtgärdas. 

Vandringshinder 3 Lokal Kårud SWEREF 99 6520370/336942 

Hindret i Årud är definitivt och artificiellt och utgörs av ett rasat betongfun-

dament som med åren samlat på sig grovdetritus, lera och sand (Figur 24). 

Byggnaden är övergiven och rasad. Det är oklart om anläggningen är laglig-

förklarad. Hindret åtgärdas genom att ta bort alla rasade delar. 

 

 
Figur 24. Vandringshinder 3 i Teåkersälven. Ett rasat betongfundament med ansamling av 

grenar, lera och sand. 

Hinder 4 Lokal Nyfors SWEREF 99 6520534/336709 
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Hindret utgörs av en 7 meter lång damm (Figur 25). Fallhöjden är ca 2 me-

ter. Det är definitivt hinder för öring och det är artificiellt. Ägaren använder 

dammen till att driva ett litet vattenkraftverk. Det är oklart om dammen är 

lagligförklarad. Det finns ingen fiskväg förbi dammen. En möjlig åtgärd är 

att riva ut dammen ett annat alternativ är att bygga ett omlöp förbi dammen 

på den västra sidan av dammen. Ovanför detta hinder noterades inga flod-

pärlmusslor vid karteringen. 

 
Figur 25. Vandringshinder 4 i Teåkersälven utgörs av en kraftverksdamm med ett utskov. 

Hindret är definitivt för öring och det saknas fiskväg. 

Hinder 5 Lokal Bäckefors SWEREF99 6522204/337310 

Hindret utgörs av Bäckefors kraftstationsdamm. Kraftstationen är i bruk. 

Vid undersökningstillfället var det låg vattennivå och allt vatten från dam-

men leddes in i en tub till kraftstationen. Vid högre vattennivå går det vatten 

i en torrfåra parallellt med tuben upp till dammen. Dammen är ca 6 meter 

hög. Kraftverket påverkar hydrologin i älven genom sin reglering. Att an-

passa regleringen till att efterlikna naturliga flödestoppar hade kunnat gynna 

organismer i älven. 
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Flodpärlmusslans utbredningsområde i Teåkersälven 

Musslornas utbredningsområde i älven har tidigare uppskattats till att vara 

sex kilometer långt. Vid karteringen har vi upptäckt att det även förekom-

mer flodpärlmusslor högre upp i älven och att det faktiska utbredningsom-

rådet är 6649 meter (Bilaga 5). Det är ingen jättestor skillnad men den på-

verkar beräkningen av det totala antalet djur i populationen. Dammen vid 

Bäcken verkar begränsa musslornas spridning i vattendraget. 
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Diskussion – Förslag på åtgärder 
Resultaten av biotopkarteringen av Teåkersälven har gett värdefull informat-

ion som kan hjälpa till med att utreda de problem som bidrar till den låga 

föryngringsgraden av flodpärlmusslor i älven. Vi diskuterar resultaten uti-

från de vanligaste kända hotfaktorerna som presenterades i tabell 3. 

 

1. Ökad sedimentdeposition 

Undersökningen visar att flodpärlmusslorna i Teåkersälven sitter i områden 

med hög belastning av lera och sand. Hög sedimentationsbelastning är ett 

problem för små musslor som ligger nedgrävda lång tid då det ökar risken 

att kvävas pga dåligt syresatta bottnar.  

 

2. Eutrofiering och organisk förorening 

Undersökningen kan inte ge ett svar på den frågan men utifrån observation-

erna av vattenväxtligheten så bedömer vi att älven inte är påverkad av eutro-

fiering. Enligt uppgifter från VISS så finns ingen övergödningsproblematik i 

älven. Det finns eventuellt ett problem med att reningsverket släpper ut ore-

nat vatten i älven (muntliga uppgifter från boende i området). 

 

3. Ökad humushalt i vatten 

Undersökningen visar att biflöden till Teåkersälven bidrar till älvens färgtal. 

Störst påverkan har förmodligen den bäck som rinner från torvtäkten.  

 

4. Ändrad vattenföring 

Undersökningen visar att Teåkersälven är reglerad i och med dammen i 

Marsjön. Det finns ytterligare två dammar i älven som påverkar strömför-

hållanden och bottensubstrat transporter negativt. I ett reglerat vattendrag är 

flödet ofta utjämnat utmed året, dvs. skillnaden mellan höga och låga flöden 

är inte så stor som den kan vara i ett oreglerat vattendrag. Djur som lever i 

vattendrag är anpassade till ett liv i en föränderlig värld. Man brukar säga att 

ett vattendrag är en miljö utsatt för ständig förändring. Naturliga processer 

som erosion och deposition är förutsättningen för exempelvis nyrekrytering 

av flodpärlmusslor som utnyttjar att högflöden spolar rent depositionsbott-

nar från finsediment. De processerna fungerar inte i ett reglerat vattendrag, 

dels för att flödet är utjämnat och dels för att dammar stoppar den naturliga 

transporten av bottensubstrat som sker i ett vattendrag. De enda fraktionerna 

av bottensubstrat som kan ta sig förbi en damm är finare material som lera 

och eventuellt sand. Dammarna i älven innebär också att fiskar som vanligt-

vis inte uppehåller sig i strömmande vattendrag kan uppehålla sig i systemet 

vilket kan påverka musslornas värdfiskar negativt. 

En tredjedel av vattendraget är bedömt som omgrävt och det påverkar natur-

ligtvis också flödet och sedimenttransporten i älven. Förmodligen har man 

grävt om älven för att få tillgång till odlingsmark, kartan från 1854 (Bilaga 

2) visar tydligt hur älven haft ett meandrande lopp i större utsträckning än 

den har idag. Området kring Arket är det tydligaste exemplet på det. På den 
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sträckningen håller närmiljön nu på att återbeskogas och älven börjar återfå 

ett mer ringlande lopp. Bäverdammen i området mellan Björtveten och 

Kårud tvingar vattnet att hitta nya ”gamla” vägar. I det här området var äl-

ven meandrande för 200 år sedan. Här bör man låta vattendraget ha en fri 

utveckling och återmeandra sig självt. 

 

5. Avsaknad av stora strukturer 

Undersökningen visar att det finns stora strukturer i form av död ved.  

Stora strukturer i ett vattendrag bidrar till ett varierat habitat med avseende 

på strömförhållande och bottentopografi. Runt stora strukturer blir det skill-

nader i strömförhållande vilket leder till en sortering av bottenmaterial. Det 

är exempelvis vanligt att man hittar juvenila flodpärlmusslor bakom stora 

strukturer eftersom det samlas finare grus och mindre stenar bakom stora 

strukturer.  

På grund av jordarten i området kan vi inte förvänta oss finna stora block i 

vattendraget utan de stora strukturer som kan tänkas finnas i älven är död 

ved. Resultaten av karteringen visar att det är en relativt hög andel av död 

ved i vattendraget och det kan förmodligen bli mer vartefter träd utmed 

stränderna dör och ramlar i. Det är viktigt att markägare låter träd ligga kvar 

i vattendraget då död ved är den struktur som påverkar mest och ger ett vari-

erat strömförhållandet i älven idag. Bävern som finns i älven är en viktig 

nyckelart som bidrar stort till att det produceras ny död ved.  

 

6. Avsaknad av lämpliga substrat för småmusslor 

Undersökningen visar att inom musslornas utbredningsområde så består 

bottnarna till stor del av sand och lera. Det är inget lämpligt substrat för 

juvenila musslor då det täpper till bottnarna och påverkar att syrerikt vatten 

inte kan komma ned i bottnen där små musslor ligger nedgrävda. Det finns 

förmodligen lämpligt substrat under all sand men i och med regleringen av 

älven så spolas det inte fram kontinuerligt vid högflödesperioderna vår och 

höst. Dessutom så sker det ingen nedströmstransport av lämpligt grus för 

småmusslor på grund av alla de dammar som finns i älven. 

 

7. Förlust av värdfisk 

Undersökningen kan inte ge ett bra svar på frågan utan detta behöver under-

sökas vidare med hjälp av ett så kallat elfiske. 

Eftersom flodpärlmusslornas larver är beroende av, främst årsyngel av, 

öring för vidareutveckling till småmusslor så är det olyckligt att det är så få 

lekområden för öring inom musslornas utbredningsområde. Det är förmod-

ligen ingen idé att försöka förbättra detta genom att lägga ut lekgrus på stra-

tegiska platser eftersom de sannolikt skulle överlagras av sand och lera inom 

kort. Det bästa skulle vara att få till en reglering som medger ett naturligare 

flöde i vattendraget och att öppna upp de dammar som finns i systemet. 
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8. Fragmentering av landskapet 

Undersökningen visar att Teåkersälven har ett fragmenteringsindex på 26,4 

% vilket bland annat innebär att fisk i älven inte kan vandra fritt och en be-

gränsning av musslornas utbredningsområde. 

 

9. Försurning 

Undersökningen kan inte ge svar på den frågan. Enligt uppgifter från VISS 

så finns det problem med försurning i älven. Teåkersälven ingår i Länssty-

relsens kalkeffektuppföljningsprogram och undersökningar däri visar inte på 

någon effekt av försurningen. Eventuellt kan den uteblivna föryngringen av 

flodpärlmussla bero på ett för lågt pH-mål? Juvenila flodpärlmusslor är 

mycket känsligare än äldre musslor för små förändringar i pH. 

 

Biotopkarteringen har bidragit till att vi kan peka ut 5 av de 9 vanligaste 

hoten mot flodpärlmusslor.  De flesta av dessa hot kan också härledas till 

den rådande hydrologiska regimen i älven.  

 

Åtgärdsförslag 

Sportfiskarna lämnar följande förslag på förbättringsåtgärder i Teåkersälven 

som gynnar flodpärlmusslan och deras värdfiskar: 

 Undersök möjligheterna att få till en mer naturlig vattenföring i äl-

ven. 

 Undersök möjligheterna till fria vandringsvägar för fisk i älven.  

 Undersök möjligheterna att återställa de sträckor som bedömts som 

omgrävda och kraftigt rensade. 

 Undersök möjligheten att ta bort de stockar som utgör vandringshin-

der 2 och som påverkar transporten av grus och sten förbi hindret 

negativt. 

 Undersök funktionen på fiskvägen vid Bäcken. 

 Undersök möjligheten att öka uppehållstiden i de diken och biflöden 

som bedömts ha en måttlig eller stor risk att påverka älven. 

 

Sportfiskarna vill också lämna förslag på framtida åtgärder kopplade till 

de ovanstående förslagen.  

 Att skapa fria vandringsvägar i älven från Teåkerssjön upp till 

Bräckefors skulle vara möjligt om dammarna i Bäcken, Kårud 

och Nyfors revs ut, alternativt om det byggdes ett omlöp vid 

kraftverket i Nyfors samt att dammen i Kårud öppnas upp.  

 Att återställa de omgrävda sträckorna och den kraftigt rensade 

sträckan skulle vara möjligt genom att förstärka processerna 

erosion och deposition på de omgrävda sträckorna. De flesta av 

de omgrävda sträckorna har redan börjat att återmeandra och vårt 

förslag är att tillåta vattendraget ha en fri utveckling. På den kraf-

tigt rensade sträckan kan man återföra den bortrensade stenen 

som ligger utmed vattendraget på den sträckan. 
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 Hinder 2 åtgärdas enkelt genom att såga upp stockarna som lig-

ger och dämmer och därigenom få en bättre öppning. 

 Fiskvägens funktion skulle vara möjlig att undersöka genom att 

sätta upp en stationär antennstation i fiskvägen som detekterar 

öringar som fångats och märkts nere i älvens utlopp i Teåkers-

sjön. Då skulle det också vara möjligt att få en uppfattning om 

fisken överlever att simma genom dammen. 

 

Utöver dessa förslag vill vi lämna idéer på andra undersökningar som till-

sammans med den här biotopkarteringen kan ge en ännu bättre bild av flod-

pärlmusslornas situation i Teåkersälven.  

Det är fortfarande oklart vilken del i musslornas livscykel som inte fungerar, 

fungerar parningen? Blir öringen infekterad av larver? Är syresättningen av 

bottnarna ett problem? Ligger juvenila musslor nedgrävda längre än vi tror i 

Teåkersälven? De här frågorna ser vi som viktiga att utreda innan man bör-

jar med de ovanstående förslagen.  

  

I samband med biotopkarteringen har vi pekat ut ett antal lokaler (ca 80 st) 

(Bilaga 6) där det kan vara intressant att genomföra fördjupade studier som 

kan ge svar på de ovanstående frågorna. Lokalerna är utspridda utmed äl-

vens hela sträckning och de är valda utifrån ett mussel- och öring perspek-

tiv, dvs. lokaler där det finns mycket musslor och lokaler där det saknas 

musslor men där bottensubstrat och strömförhållanden är gynnsamma för 

musslor och öring.  

 

Man kan dela in lokalerna i tre kategorier, I) lokal med musslor på sandig 

bottnen, II) lokal med musslor på grus och sten bottnen och III) lokal utan 

musslor med grus och sten bottnen.  

Vi föreslår att undersöka, infektionsgrad på öring, andelen nedgrävda muss-

lor och åldersstrukturen och mätning av redoxpotentialen på 15 lokaler inom 

varje kategori. 

 

Infektionsgraden på öring undersöks genom att på en definierad lokal fånga 

och räkna antalet öringar med larver och dividera det med det totala antalet 

fångade fiskar på lokalen. Undersökningen ger svar på frågorna om muss-

lornas parning fungerar och om öringen blir infekterad av mussellarver. 

Eftersom man elfiskar på lokaler där det förekommer musslor så kan man 

också beräkna tätheten av värdfiskar på lokalen. På lokaler där det saknas 

musslor kommer denna undersökning även ge svar på musslornas sprid-

ningsförmåga i systemet. Alla fiskar släpps tillbaka efter undersökningen. 

Undersökningen genomförs med fördel på försommaren. 

 

Andelen nedgrävda musslor och åldersstrukturen på dessa undersöks genom 

att slumpa ut ett antal 0,25 m
2
 rutor på samma lokaler som infektionsgraden 

undersöktes på. I varje ruta undersöks antalet synliga musslor, dessa plockas 

bort, och därefter gräver man ned 10 cm i bottnen och räknar alla nedgrävda 

musslor. Alla musslor, synliga och nedgrävda, längdmäts. Efter undersök-
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ningen läggs musslorna tillbaka på bottnen. Undersökning ger svar på frå-

gan om det förekommer juvenila musslor i Teåkersälven. Vill man vara 

riktigt noggrann så utför man också en åldersanalys av tomskal från älven. 

En sådan undersökning ger svar på musslornas ålder och tillväxthastighet. 

Det har visat sig att i vissa vattendrag kan flodpärlmusslor växa väldigt fort 

(exempelvis i sjöutlopp) och då fungerar inte de generella riktlinjer som vi 

har i Sverige angående gränsen mellan juvenil och vuxen mussla (50 mm). 

På lokaler där det saknas musslor kan ansträngningen begränsas jämfört 

med lokaler där det förekommer musslor. Undersökningen genomförs med 

fördel under lågvattenförhållanden på sommaren. 

 

Redoxpotentialen mäts på samma lokaler som alla de övriga undersökning-

arna. Man mäter först i den fria vattenmassan och sedan 50 mm ned i bott-

nen. Värden över 300 mV indikerar syrerika förhållanden. Förhållandet 

mellan bottnen och den fria vattenmassan räknas ut. Om det skiljer med mer 

än 25 % kan man anta att syrerikt vatten inte når ned i bottnen i tillräcklig 

grad. Undersökningen genomförs på sommaren under lågvattenförhållan-

den. 

 

Utifrån tidigare studier så vet vi att ett antal musslor i en population är ned-

grävda och att andelen nedgrävda djur kan variera mellan olika vattendrag. 

De nedgrävda djurens ålder varierar stort och i en del vattendrag uppehåller 

sig juvenila och vuxna djur på olika platser. Hur det ser ut i Teåkersälven 

vet vi inte. Den här typen av frågor kan inte besvaras med hjälp av den in-

venteringsmetod vi använder i Sverige eftersom man inte utför någon gräv-

ning utan endast undersöker det som syns på bottnens yta. Däremot så kan 

metoden visa på en förekomst av juvenila musslor förutsatt att de syns på 

bottnen.    

En sak vi upptäckte vid karteringen var att i den absolut översta delen av 

musslornas utbredningsområde så består bottenmaterialet av det som littera-

turen anger som optimalt för flodpärlmusslor, även strömförhållandet är 

gynnsamt i detta område. Problemet är att de inte finns några permanenta 

miljöövervakningslokaler i detta område utan de kommer långt nedströms. 

Det innebär att musslorna i det här området aldrig undersökts. Det är fullt 

möjligt att det inom detta område skulle kunna förekomma juvenila flod-

pärlmusslor. I det här området har vi noterat fyra olika lokaler lämpliga för 

en fördjupad studie. 

 

Enligt de elfisken som finns rapporterade så verkar det vara högre tätheter 

av öring högre upp i älven där det saknas musslor. Flera av de inrapporte-

rade elfiskena är utförda för mer än 20 år sedan och det är därför svårt att 

säga hur situationen ser ut idag. 

 

Stora delar av vattendraget har undersökts genom vadning i vattendraget. 

Vid undersökningstillfället rådde lågvattenförhållande vilket gjorde det lätt 

att se flodpärlmusslor på bottnen. Det har noterats musslor utanför det kända 

utbredningsområdet vilket inte är förvånande då förutsättningarna för muss-
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lorna bara blir bättre och bättre med avseende på det strömförhållande och 

bottensubstrat ju högre upp i älven man går. Ovanför dammen i Bäcken har 

det dock inte hittats några musslor trots fina förhållanden. Dammen kan 

antas vara en spridningsbarriär för musslorna. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Teåkersälven är ett vattendrag med en 

hel del problem som alla sannolikt bidrar till den låga föryngringsgraden av 

flodpärlmussla i systemet. Problemen är inte oöverstigliga och en del av 

dem kan åtgärdas men inte utan att enskilda och eventuellt allmänna intres-

sen påverkas. Problemen bör dock försöka lösas då de påverkar den ekolo-

giska statusen på vattenförekomsten. Undersökningen visar också att flod-

pärlmusslornas utbredningsområde är större än vi tidigare trott vilket kan 

innebär med nya  beräkningar att Teåkersälven är det vattendrag som har 

flest flodpärlmusslor i Västra Götaland. Det är fortfarande oklart om det 

finns några juvenila musslor i älven, för att ta reda på det krävs fler studier. 
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Bilaga 1. Vattenbiotopen & Vand-
ringshinder 

 
Figur 26. Översiktskarta där vandringshinder och lekområden för öring framgår. 
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Figur 27. Översiktskarta där vandringshinder, uppväxtområde och rensningsgrad framgår. 
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Bilaga 2. Närmiljön markslag 

 



44 

 

Bilaga 3. Skyddszoner 
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Bilaga 4. Historisk karta: Laga skifte 
1845 
 

 
Figur 28. Historisk karta över området Bäcken. Teåkersälven är den övre av de två vattendra-

gen på kartan. Det andra vattendraget är det som avvattnar Bredmossen. 
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Bilaga 5. Flodpärlmusslans utbred-
ningsområde I Teåkersälven. 

 
Figur 29. Översiktskarta där flodpärlmusslans utbredningsområde i Teåkersälven framgår. 
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Bilaga 6. Förslag på provpunkter till 
en fördjupad studie. 
 

 
Figur 30. Sportfiskarnas förslag på lokaler där det kan vara intressant att undersöka, infekt-

ionsgraden på öring, andelen nedgrävda musslor och åldersstruktur och redoxpotentialen.



 

 

 


