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Förord 
 
Flodpärlmusslan bedöms som starkt hotad i den svenska rödlistan och är hotad 
även internationellt sett. Den har gått kraftigt tillbaka under 1900-talet i hela sitt 
utbredningsområde på norra halvklotet. I Sverige har flodpärlmusslan försvunnit 
från mer än en tredjedel av de vattendrag den kunde återfinnas i under början av 
1900-talet och de kvarvarande bestånden har glesnat. Trots den starka tillbaka-
gången utgör Sverige ett kärnområde för arten vilket gör att vi har ett internatio-
nellt ansvar för dess långsiktiga överlevnad. 
 
År 2006 inleddes projektet Biologisk återställning i Rolfsåns vattensystem. Det 
huvudsakliga målet med projektet är att få tillbaka den vandrande fisken i Rolfsåns 
vattensystem. Ökade fiskbestånd gynnar även andra arter, till exempel flodpärl-
musslan som lever som parasit på lax- och öringungar under sitt första år. För att 
uppnå målen inom projektet arbetar två länsstyrelser och fyra kommuner 
tillsammans med kraftverksägare och andra intressenter. Länsstyrelsen i Västra 
Götaland är samordnare och leder projektet. 
 
För att öka kunskapen om förekomsten av flodpärlmussla i Rolfsåns vattensystem 
har Länsstyrelsen i Västra Götalands län beställt en inventering av flodpärlmussla i 
Nolån av Sportfiskarna i Göteborg. Syftet med inventeringen är att identifiera 
utbredningsområdet inför eventuella restaureringsåtgärder samt att bedöma 
beståndets skyddsvärde och status. 
 
 
Rapporten har tagits fram av Sportfiskarna i Göteborg på uppdrag av Länsstyrelsen 
i Västra Götalands län. Författarna ansvarar för rapportens innehåll och kan därför 
inte åberopas som Länsstyrelsens ståndpunkt. 
 
 
 
Hanna Karlsson 

Fiskbiolog i Västra Götalands län 
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Sammanfattning 
 
Sportfiskarna i Göteborg har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
undersökt flodpärlmusslans utbredningsområde i Nolån, vidare har de upprättat och 
inventerat 18 provlokaler inom detta område. Syftet är att identifiera utbrednings-
området samt bedöma beståndets skyddsvärde och status. Inventering kan utgöra 
underlag för framtida åtgärder i vattendraget och den kan ingå i det regionala 
miljöövervakningsprogrammet för flodpärlmussla. Utbredningsområdet är 9905 
meter långt och inom detta område är förekomsten av flodpärlmusslor mycket låg. 
Undantaget är vid Henå där koncentrationen av flodpärlmusslor ökar och uppvisar 
tätheter upp till 0,56 individer/m2. Medeltätheten på de undersökta lokalerna är 
0,043 individer/m2 och storleken på populationen beräknas till 3484 individer. 
Medelvärdet av längden på de mätta musslorna var 74 mm, minsta funna mussla 
var 32 mm. Andelen juvenila individer av de längdmätta musslorna uppgår till åtta 
procent. Beståndet bedöms ha ett nationellt högt skyddsvärde men det bedöms 
också som ej livskraftigt beroende på den låga andelen funna småmusslor. 
Förutsättningarna för att få ett livskraftigt bestånd i ån är goda men man bör utreda 
vilka hotfaktorer som begränsar nyrekryteringen av flodpärlmussla i Nolån i dag.  
 
 

 
Figur 1. Juvenil flodpärlmussla (32 mm) från Nolån. Musslan hittades i närheten av 
sammanflödet med Nordån den 16 maj 2011. Foto: Niklas Wengström. 
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Inledning 
 
Sportfiskarna i Göteborg har fått i uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
att inventera flodpärlmussla i Nolån, mellan sammanflödet med Sörån och upp till 
Töllsjö (se bifogad karta). Nolån tillhör Rolfsåns avrinningsområde (106). Syftet är 
att få en samlad bild över flodpärlmusslans utbredning i Nolån samt beräkna 
beståndets storlek och bedöma populationens skyddsvärde och status. 

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har startat ett projekt i Rolfsåns avrinningsområde 
med syfte att återställa biologin i vattensystemet. Projektets huvuduppgift är att 
återskapa fria vandringsvägar för lax, öring och ål. Åtgärderna är främst avsedda 
för fisk men de kommer även gynna övriga djur- och växer knutna till vattendraget. 
Insatser i ett vattendrag som gynnar öring och lax gynnar även flodpärlmusslan,  
arterna har liknande miljökrav och musslorna är beroende av laxartad fisk under en 
period i sitt liv. Åtgärderna förväntas ha positiva effekter på flodpärlmussel-
beståndet i Nolån och i de övriga vattendragen i avrinningsområdet. Den här typen 
av åtgärder beskrivs även i den nya manualen ”Restaurering av flodpärlmussel-
vatten” (Degerman et.al 2009). 
 
Nolån har tidigare undersökts översiktligt av Lennart Henrikson 1990 (Henrikson 
1991) och av Naturcentrum 2005 (Andersson 2006). Henrikson uppskattade 
beståndet till färre än 10 individer. Naturcentrum uppskattade beståndet i Nolån 
tillsammans med det i den närliggande Nordån till en storlek mellan 1000 – 10 000 
individer, vidare bedömdes åarna ha ett högt regionalt skyddsvärde på grund av 
beståndens sammanlagda storlek och vattendragens goda förutsättningar. Det 
hittades dock inga juvenila musslor (<50 mm) (Figur 1) i någon av åarna vid 
inventeringstillfället 2005 (Andersson 2006). Det förekommer även uppgifter om 
flodpärlmusslor från andra delar i Rolfsåns avrinningsområde, bl.a. Sörån (Mats 
Medin muntligt) och Storån (Ingvarsson 2006).  

Flodpärlmusslans livscykel  

Flodpärlmusslan har en intressant och komplicerad livscykel som innehåller ett 
ägg-, larv- (glochidielarv) och musselstadium. De blir könsmogna vid ungefär 20 
års ålder och är då cirka 50 mm långa. På sommaren släpper hanarna ut sina 
spermier i vattnet, honorna får i sig dem via vattnet och deras inströmningssifon. 
Äggen befruktas och utvecklas till glochidielarver inuti honorna. Honorna släpper 
ut larverna i takt med att de mognar, en hona kan producera flera miljoner 
glochidier vid varje reproduktionstillfälle. Larvperioden är parasitisk och den 
försigår på en fisk (värdfisk), om larven inte fastnar på en värdfisk dör larven efter 
några dagar. Glochidien fastnar på värdfisken i augusti-september och släpper från 
sin värdfisk i början av sommaren året därpå. Dödligheten är mycket hög och man 
brukar säga att en larv på 100 miljoner överlever och blir till en mussla. Larvstadiet 
pågår i cirka 10 månader och under den tiden utvecklas larven till en liten mussla 
(juvenil). När den lilla musslan (0,5 mm) ramlat av fisken gräver den ned sig i 
bottnen och stannar där i flera år (5-10 år) innan den kryper upp och sätter sig i 
filtreringsposition på bottnen.  

– 4 – 



Värdfiskar 

Öring och lax är potentiella värdfiskar till musslan och det är nästan uteslutande 
årsungar av arterna som är fungerande värdar. Värdfiskar utvecklar immunitet mot 
mussellarvsangrepp vilket innebär att larverna ramlar av innan de utvecklats färdigt 
(Bauer et.al 2001). Immuniteten är inte 100 % men den ökar med ökad infektion 
(Bauer et.al 2001), därför anses unga fiskar som inte tidigare utsatts för mussel-
larvsangrepp vara lämpligare än äldre fiskar, med avseende på värdfiskkvalite. Ett 
ökat antal värdfiskar ökar sannolikheten att larverna fastnar på en värdfisk, det i sin 
tur borde leda till en ökad överlevnad och ett ökat antal småmusslor i framtiden. 
Antagandet bygger på att fisken förekommer i samma område som musslorna.  
 
Vilken av arterna lax eller öring som utgör värd i Nolån är svårt att säga men för 
tillfället är det förmodligen stationär öring som är fungerande värd. Detta på grund 
av alla vandringshinder som finns i systemet. Tyvärr så finns det inga elfiskeunder-
sökningar i de delar av ån där det förekommer flodpärlmussla (Figur 2) vilket gör 
det svårt att uttala sig om hur tätheten av fisk är på de aktuella provlokalerna.  
 

 
Figur 2. Vy över provlokal 17 i kvillområdet i Henå. Lokalen är en fin uppväxtlokal för öring. 
På lokalen hittades 23 flodpärlmusslor. Foto: Niklas Wengström. 

Flodpärlmusselförekomst i Västra Götalands län 

Flodpärlmussla finns i cirka 51 vattendrag i länet. Nio av dessa ingår i det 
regionala miljöövervakningsprogrammet för flodpärlmussla (RMÖ). Fyra av dessa 
inventerades 2010 (Tabell 1) och resultaten visar att bestånden i länet inte är 
livskraftiga på grund av den låga andelen juvenila musslor (Wengström & 
Martinsson 2011).  
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Tabell 1. Sammanställning av de vattendrag som inventerades 2010 inom det regionala 
miljöövervakningsprogrammet för flodpärlmussla i Västra Götalands län. 

Vattendrag  Beräknat 
antal i 

populationen 

Populationens 
medeltäthet 
(ind/m2) 

Populationens 
medellängd 

(mm) 

% < 
50mm

Skyddsvärde  Status 

Ljungaån  4 089  0,15  93  2  Högt  Ej 
livskraftigt 

Sollumsån  26 013  5,32  84  4  Högt  Ej 
livskraftigt 

Stommebäcken  5 657  2,81  87  1  Högt  Ej 
livskraftigt 

Teåkersälven  52 138  2,05  101  0  Högt  Minskande 
 

 

Metod  
 

Inventeringarna har utförts av Niklas Wengström Sportfiskarna, Kristin Öhman och 
Jonathan Johansson genom vadning med vattenkikare enligt Naturvårdsverkets 
rekommenderade metod för övervakning av flodpärlmussla (Bergengren et.al 
2010). I samband med inventeringen har det också fyllts i ett lokalbeskrivnings-
protokoll (Version 1:6 : 2006-04-26). 

Avgränsningar av vattendragssträcka   

Utbredningsområdet har avgränsats med hjälp av tidigare inventeringar, en biotop-
kartering och en översiktlig inventering (Tabell 5). När utbredningsområdet var 
klarlagt har det slumpats ut 18 provlokaler (Figur 2). Dessutom har det valts ut två 
extra lokaler i Kvillområdet vid Henå (Figur 3). Dessa har lagts till på grund av att 
området är intressant att följa då det visat sig ha ett högre individantal per kvadrat-
meter än övriga delar av ån. Dessa extra lokaler ingår inte i bedömningen av 
beståndets skyddsvärde och status.  

Utbredning  

Utbredningen av ett musselbestånd utgörs av den nedersta respektive översta 
förekomsten av musslor längs den undersökta vattendragssträckan (inklusive icke 
musselförande områden) (Bergengren et.al 2010). 

Musseltäthet 

Tätheten beräknas utifrån provlokalernas medelbredd, lokalernas sammanlagda 
längd och antalet räknade musslor (Bergengren et.al 2010). 

Beståndets storlek – Antal musslor 

Beståndets storlek beräknas utifrån medelvärdet av musseltätheten, multiplicerat 
med ytan av utbredningsområdet. Ytan av utbredningsområdet har beräknats 
genom att multiplicera längden av utbredningsområden och medelbredden av 
provlokalerna. Längd uppgiften är tagen från 2010 års biotopkartering, bredden är 
uppmätt i fält under flodpärlmusselinventeringen. 
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Längdmätning ‐ rekrytering 

Vid varje provlokal mäts minsta funna mussla och det utförs en längdmätning på 
de första 15 slumpmässigt funna musslorna uppströms eller nedströms provlokalen. 
Dessa längdmätningar utgör grunden till att skatta den procentuella andelen av 
juvenila musslor (<50 mm). Om en provlokal visar sig innehålla få individer 
längdmäter man inte musslor upp- eller nedströms provlokalen eftersom sannolik-
heten att hitta 15 musslor att längdmäta i ett glest bestånd är mycket liten. 

Bedömning av skyddsvärde 

Skyddsvärdet på ett bestånd bedöms utifrån sex kriterier (Tabell 2). Alla kriterier 
tilldelas en poäng (1-6) som summeras.  
 
Tabell 2. Kriterier och poängklasser för bedömning av skyddsvärdet för 
flodpärlmusselpopulationer. 

Kriterium  Poäng 

  1  2  3  4  5  6 

Populationsstorlek (tusental musslor)  <5  5‐10  11‐50  51‐100  101‐200  >200 

Medeltäthet (ind/m2
)  <2  2,1‐4  4,1‐6  6,1‐8  8,1–10  >10 

Utbredning (km)  <2  2,1‐4  4,1‐6  6,1‐8  8,1–10  >10 

Minsta funna mussla (mm)  >50  41‐50  31‐40  21‐30  11‐20  ≤10 

Andel musslor<2 cm (%)  1‐2  3‐4  5‐6  7‐8  9‐10  >10 

Andel musslor < 5cm (%)  1‐5  6‐10  11‐15  16‐20  21‐25  >25 
 
Utifrån den sammanslagna poängen delas populationen in i en av tre skyddsvärdes-
klasser (Tabell 3). 
 
Tabell 3. Skyddsvärdesklass. 

Klass  Poäng 

I  Skyddsvärd  1‐7 

II  Högt skyddsvärde  8‐17 

III  Mycket högt skyddsvärde  18‐36 

Statusbeskrivning 

En beskrivning av ett bestånds status utgår ifrån andelen juvenila musslor (<50 
mm) i beståndet samt beståndets storlek (Tabell 4).  
 
Tabell 4. Statusbeskrivning av livskraft bedömd utifrån andel musslor <20 mm och <50 
mm och antalet individer i populationen. 

Klass   Status  

1   >20 % <50 mm och >0 % <20 mm (>500 ind.), livskraftigt.  

2   >20 % <50 mm eller >10 % <50 mm och >0 % <20 mm (>500 ind.), livskraftigt?  

3   <20 % <50 mm eller >20 % <50 mm (<500 ind.), ej livskraftigt.  

4   Alla >50 mm, riklig förekomst (>500 ind.), minskande  

5   Alla >50 mm, fåtalig förekomst (<500 ind.), snart försvunna.  

6   Dokumenterad förekomst som försvunnit.  
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Figur 3. Kvillområdet i Henå. Denna sträcka kallas kanalen (sträcknr:19), här hittades 28 
flodpärlmusslor. Den blå pricken på stenen utgör startpunkt för lokalen. Foto: Kristin 
Öhman. 

 
 

Resultat 

Lokalbeskrivning 

Närmiljön domineras av blandskog utmed 45 % av de inventerade lokalerna, 
lövskog 20 %, äng 20 %, barrskog 5 %, åker 5 % och artificiell mark 5 %. 
Strandmiljön domineras av träd utmed 75 % av provlokalerna och av gräs och 
halvgräs 25 %. Bottensubstratet domineras av sten utmed 65 % av lokalerna, block 
25 %, sand 5 % och grus 5 %. Alla 20 lokaler ingår i beräkningarna. 

Utbredning 

Utbredningsområdet sträcker sig från Nässlehult (RT90: 6400309 – 1306676) och 
870 meter nedströms Töllsjöns utlopp (RT90: 6408062 – 1309655), det utgör en 
sträcka av 9905 m. Underlag till utbredningens gränsdragning utgörs främst av den 
översiktliga inventering som Sportfiskarna utförde den 20 oktober 2010 (Tabell 5). 
De första musslorna hittades i odlingslandskapet vid Nässlehult, strax norr om 
Bollebygd och den sista musslan (ca 100 mm) hittades uppströms sågen i Henå. 
Vid Henå hittades flera musslor i det fina kvillområdet (Figur 3, Tabell 5 & 6).  
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Tabell 5. De översiktligt inventerade sträckorna i Nolån. 2030 meter har undersökts 
genom vadning med vattenkikare. Koordinaterna anger startpunkten för de undersökta 
längderna. 

Lokalnamn  Koordinater
(RT90) 

Undersökt 
längd 
(m) 

Antal 
levande 
musslor 

Antal döda 
musslor 

Sammanflödet Sörån  6397070/ 
1303740 

5  0   

Sammanflödet Sörån  6397111/ 
1303740 

5  0   

Sammanflödet Sörån  6397130/ 
1303825 

5  0   

Nedströms Forsa 
vattenkraftverk 

6397479/ 
1304613 

10  0   

Bollebygd fotbollsplan  6398375/ 
1305910 

200  0   

Bollebygd skola  6398470/ 
1306138 

90  0   

Bollebygd rondellen  6398681/ 
1306421 

200  0   

Bollebygd uppströms 
rondellen 

6398928/ 
1306375 

50  0   

Bollebygd fornminne  6399037/ 
1306421 

50  0   

Nässlehult nedströms bron  6400479/ 
1306731 

5  0   

Nässlehult uppströms bron  6400510/ 
1306750 

10  2   

Nässlehult  6400587/ 
1306793 

10  3   

Nässlehult nedströms 
vattenverket 

6400690/ 
1306843 

5  1   

Rydet kröken  6401710/ 
1307050 

10  0  1 

Rydet ovan kröken  6401760/ 
1307069 

30  0   

Nedströms Hulta damm  6401756/ 
1307135 

350  0   

Uppströms Hulta damm  6401963/ 
1307468 

140  1   

Betongfabriken höger fåra  6402672/ 
1307635 

30  0   

Betongfabriken vänster fåra  6402679/ 
1307625 

80  0   

Tubbakullen höger fåra  6403005/ 
1307696 

50  0   

Tubbakullen vänster fåra  6403011/ 
1307686 

250  0   

Träindustrin nedströms bron  6404069/ 
1308036 

40  0   
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Fortsättning från föregående sida. 

Lokalnamn  Koordinater 
(RT90) 

Undersökt 
längd 
(m) 

Antal 
levande 
musslor 

Antal döda 
musslor 

Träindustrin  6404142/ 
1308038 

100  0   

Nedströms Strömslund  6404726/ 
1308336 

45  0   

Uppströms Strömslund  6405098/ 
1308415 

60  0   

Årred nedströms bron  6405674/ 
1308621 

50  0   

Årred uppströms bron  6405699/ 
1308687 

30  0   

Kvillen nedan vägbron  6407281/ 
1309475 

5  5   

Kvillen nedan vägbron  6407314/ 
1309475 

5  5   

Uppströms sågen  6407677/ 
1309467 

15  1   

Nedströms Hunsabäcken  6407825/ 
1309566 

80  0   

Uppströms Hunsabäcken  6408055/ 
1309654 

15  0   

 

Musseltäthet 

Tätheten i provlokalerna (1-18) varierar mellan 0 och 0,48 individer per 
kvadratmeter (Tabell 6). Medelvärdet är beräknat till 0,043 flodpärlmusslor/m2 
(n=18, s.e. ±0,029). Högsta tätheterna har hittats i kvillområdet vid Henå på 
lokalerna 16, 17 och 19. På 11 lokaler har det inte hittats några levande musslor 
(Tabell 6).   

Provlokaler 

Fyra provlokaler och de två extra lokalerna inventerades den 20 oktober 2010, 
övriga lokaler inventerades den 12 och 16 maj 2011. På de inventerade 
prov¬lokalerna (1-18) har det hittats totalt 85 levande flodpärlmusslor och fyra 
döda flodpärlmusslor (Tabell 6). Räknar man även med de två extra lokalerna så är 
det totala antalet 120 levande flodpärlmusslor.  

Beståndets storlek – Antal Musslor 

Antalet flodpärlmusslor inom utbredningsområdet är beräknat till 3484 stycken.  
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Tabell 6. Miljöövervakningslokalerna i Nolån. *= extra lokaler som inte räknas med vid en 
beståndsuppskattning eller statusklassning.  
Sträcka  Lokalnamn  Koordinat

(RT90) 
Längd
(m) 

Bredd
(m) 

Area
(m2) 

Antal levande 
flodpärlmusslor 

Antal döda 
flodpärlmusslor

Ind/m2 

1  Trälahög 
nedströms bron 

6400965/
1306969 

20  4  80  0  1  0 

2  Trälahög 
uppströms bron 

6401106/
1307059 

20  6  120  2  0  0,02 

3  Norr om ridskolan  6401530/
1306991 

20  15  300  0  0  0 

4  Väst om 
golfbanan 

6401604/
1307082 

20  10  200  0  0  0 

5  Betongfabriken 1  6402691/
1307622 

20  9  180  0  0  0 

6  Betongfabriken 2  6402679/
1307636 

20  8  160  0  0  0 

7  Betongfabriken 
ovan ön 

6402741/
1307652 

20  9  180  0  0  0 

8  Elljusspåret  6403547/
1307847 

20  8  160  0  0  0 

9  Travträningsbanan  6403823/
1307986 

20  9  180  0  0  0 

10  Hästhagen ovan 
bron 

6404748/
1308365 

20  12,7  254  3  0  0,01 

11    6405531/
1308469 

20  7  0  1  0  0,01 

12  Kleven höger fåra  6406724/
1309206 

20  12  240  0  0  0 

13  Kleven vänster 
fåra 

6406860/
1309201 

20  10  200  0  1  0 

14  Sammanflödet 
Nordån 

6407042/
1309592 

20  7  140  1  1  0,01 

15    6407109/
1309625 

20  4  80  2  1  0,03 

16  Huvudfåran 
kvillen 

6407156/
1309542 

20  5,5  110  53  0  0,48 

17  Västra fåran 
kvillen 

6407228/
1309493 

20  8  160  23  0  0,23 

18  Såg bortre fåran  6407741/
1309457 

20  5  100  0  0  0 

19*  Kanalen  6407244/
1309491 

20  2,5  50  28  0  0,56 

20*  Kvillen nedströms 
vägbron 

6407310/
1309399 

20  5,5  110  7  0  0,06 

  Medelvärde          4,72    0,043 

  STDAV              0,12 

  STDERROR              0,03 
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Längdmätning rekrytering 

Längden på de slumpmässigt utvalda musslorna varierar mellan 32 och 96 mm 
(Figur 4). Medellängden är beräknad till 71 mm (n=37, s.e ± 2,4) och åtta procent 
av dessa (n=3) var mindre än 50 mm.   
 

 
Figur 4. Längdfördelningen av de 37 längdmätta flodpärlmusslorna från Nolån. 

Bedömning av skyddsvärde och statusbeskrivning 

Beståndet av flodpärlmussla i Nolån bedöms ha ett högt nationellt skyddsvärde 
(Tabell 7). Poänghöjande kriterier är utbredningsområdet, minsta funna mussla och 
andel musslor <50 mm. Beståndets status (Tabell 4) bedöms som ej livskraftigt 
beroende på den låga andelen juvenila musslor.  
 
Tabell 7. Bedömning av skyddsvärdet för nolåns flodpärlmusslor 2011. nolån får 
sammanlagt 12 poängoch beståndet bedöms ha ett högt nationellt skyddsvärde. 

Bedömning av skyddsvärde     Nolån 2011 

Kriterium Poäng 

   1 2 3 4 5 6  

1. Storlek (tusental musslor) <5 5–10 11–50 51–100 101–200 >200 1 
 

2. Medeltäthet (ind/m2) <2 2,1–4 4,1–6 6,1–-8 8,1–10 >10 1 

3. Utbredning (km) <2 2,1–4 4,1–6 6,1–-8 8,1–10 >10 5 

4. Minsta funna mussla (mm) >50 41–50 31–40 21–30 11–20 10 3 

5. Andel musslor <2 cm (%) 1–2 3–4 5–6 7–8 9–10 >10 0 

6. Andel musslor <5 cm (%) 1–5 6–10 11–15 16–20 21–25 >25 2 

               12 

Skyddsvärd  1-7            

Högt skyddsvärde 8-17           X 

Mycket högt skyddsvärde  18-36            
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Diskussion 
 

Resultatet av inventeringen visar att beståndet i Nolån består av ett fåtal individer 
men också att det förekommer fler musslor än vad man tidigare trott, dessutom 
förekommer det föryngring vilket man inte tidigare sett. Kvillområdet vid Henå är 
en ny upptäckt lokal med tämligen riklig förekomst av flodpärlmussla med tätheter 
upp mot 0,5 individer per kvadratmeter. Beståndet har ett högt nationellt skydds-
värde men dess status bedöms ändå som ej livskraftig på grund av den låga andelen 
juvenila musslor. Nolån följer därmed den negativa trend som de ingående vatten-
dragen i det regionala miljöövervakningsprogrammet gör. Trots den låga andelen 
juvenila musslor verkar förutsättningarna för nyrekrytering av arten goda, men man 
bör utreda vilka faktorer som begränsar populationen idag. Man bör nämna att 
andelen juveniler är högre i Nolån jämfört med de vattendrag som ingick i den 
regionala miljöövervakningen 2010 (Tabell 1). Enligt den nya manualen för 
restaurering av flodpärlmusselvatten (Degerman et.al 2009) kan man med hjälp av 
standardiserade metoder (biotopkartering och elfiske) och ny teknik (Redox-
mätning) visa på de faktorer som utgör de största hoten för ett bestånd. Vidare kan 
även infektionsgraden på värdfisken i ån undersökas för att få en uppfattning om 
hur stor andel av fisken som infekteras och hur många larver det är per fisk. Nolån 
är redan biotopkarterad så det man behöver göra är ett kompletterande elfiske och 
en redox undersökning. 
 
Förmodligen är problemet för musslorna i ån kopplat till de vandringshinder som 
förekommer i avrinningsområdet, musslorna är beroende av en riklig förekomst av 
rätt sorts värdfiskar under larvstadiet. I dagsläget är det för få fiskar i vattendraget 
men det är fullt möjligt att värdfiskproblemet löser sig självt när vandringshindren 
är borttagna och den havsvandrande fisken åter kan leka i området vid exempelvis 
Henå. Vi får hoppas det men det återstår att se. 
 
Ett annat problem man kan tänka sig är den rensning som förekommit i delar av ån. 
Vid en rensning plockas viktiga strukturelement, som stora stenar och död ved, bort 
från vattendraget och man får en ensartad miljö med ett snabbt vattenflöde där 
småfisk och musslor har svårt att uppehålla sig. Den typen av bottnar ser man i 
odlingslandskapet norr om Bollebygd. Om man kan återföra större block och död 
ved till vattendraget så skulle det förbättra miljön för både fisk och musslor. Ett 
omvänt scenario ser man uppe i kvillområdet i Henå där bottnarna domineras av 
block och det saknas mindre storlekar av grus. Det är väldigt fina uppväxtområden 
för öring men det saknas större lekområden med mindre storlekar av grus och sten. 
De musslor som finns i området ligger oftast löst på bottnen mellan stora block och 
det är förmodligen svårt för juvenila musslor att hitta någon lämplig botten att 
gräva ned sig i. Här kan man lägga ut nytt lekgrus i storlekarna 20-60 mm, en 
åtgärd som skulle gynna både fisk och musslor.  
 
Vad det gäller utbredningsområdet och själva inventeringen bör man nämna att det 
är svårt att upptäcka enstaka musslor i ett glest bestånd och därför kan 
utbredningen vara större. Detsamma gäller antalet musslor på de översiktligt 
inventerade sträckorna. Det är dock inte troligt att det förekommer flodpärlmusslor 
i området kring sammanflödet med Sörån, där varken bottensubstrat (lera) eller 
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strömförhållande (svagt strömmande) är lämpligt för arten. Däremot är bottnar och 
strömförhållande i området kring orten Bollebygd passande för flodpärlmusslor 
och man kan tänka sig att hitta musslor där. Men trots den stora arbetsinsatsen vid 
den översiktliga inventeringen har inga musslor upptäckts i dessa delar av ån. 
Detsamma gäller i ån uppströms utbredningsområdet, ovan sågen i Henå där 
förhållandena i vattenbiotopen såg mycket lämpliga ut för flodpärlmusslor, där 
hittades inte heller några musslor trots att stora ytor undersöktes.  
 
Det är positivt att inventeringen har ökat kunskapen om beståndet i Nolån och att 
den kan visa att det har skett en föryngring i ån under senare tid (<20 år sedan). Det 
är inte många vattendrag i Västra Götalands län som man kan hitta juvenila 
flodpärlmusslor i. Fynden av juvenila visar att förutsättningarna (strömförhållande, 
bottensubstrat och vattenkemi) finns för att på sikt få ett livskraftigt bestånd i ån 
(>20 % <50 mm).  Men det kommer krävas riktade åtgärder för flodpärlmussla för 
att det ska ske. Att genomföra åtgärder som gynnar värdfisken samtidigt som man 
artificiellt infekterar densamma kan vara en fungerande åtgärdskombination för 
flodpärlmusslan i Nolån (Altmüller & Dettmer 2006, Degerman 2009).   
 
Resultaten av inventeringen kan användas i det fortsatta arbetet med att återställa 
biologin i vattendraget. Vid arbeten i Nolån bör man ha i åtanke att beståndet är 
mycket glest och att musslorna som sitter i ån är tämligen små vilket gör att de är 
svåra att upptäcka. Därför bör alla sträckor som det skall utföras arbete i, 
undersökas grundligt innan arbetet sätter igång.   
 

Tack 
Ett stort tack till Kristin Öhman och Jonathan Johansson för hjälpen i fält. 
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