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Sammanfattning
Under sommaren 2014 har Melica, och Sportfiskarna, på uppdrag av Länsstyrelsen
Västra Götalands län inventerat flodpärlmussla i länet. Vattendragen Bratteforsån,
Sörån och Nordån har inventerats enligt metoden statusbeskrivning. I
Kasenbergsån har metoden enkel statusbeskrivning använts. Syftet med
övervakningen är att följa status och trender för de ingående vattendragen med
avseende på flodpärlmussla och jämföra resultaten med tidigare inventeringar.
Bratteforsån har inventerats tidigare enligt metoden Statusbeskrivning, i Sörån har
två lokaler inventerats tidigare och i Nordån har det också inventerats tidigare. I
Sörån och Nordån har det upprättats 20 nya övervakningslokaler vardera. Ett
tillägg till ovanstående uppdrag var att undersöka förekomst av stormusslor, med
fokus på flodpärlmussla, i 11 vattendrag i länet. Resultatet presenteras i rapporten i
en egen bilaga. Ett ytterligare tillägg var att göra en enkel statusbeskrivning av
Mölndalsån med anledning av revideringen av regleringen av ån. Tabell 1 och
punktlistan nedan ger en sammanfattning av inventeringarna
Tabell 1. Sammanfattning av resultaten av 2014 års inventering.
% under
50 mm

Inventeringsmetod

Status

Skyddsvärde

0,19

0

Enkel
statusbeskrivning

-

-

84

0,96

0

Enkel
statusbeskrivning

-

-

Bratteforsån

15197

0,38

2

Statusbeskrivning

Ej livskraftigt

Högt
skyddsvärde

Sörån

20001
7502

0,21 + 0,003
0,007

0

Statusbeskrivning

Minskande

Högt
skyddsvärde

Nordån

2163
04

0,06
0

0

Statusbeskrivning

Snart
försvunna

Skyddsvärd

Vattendrag

Antal

Individer/m

Mölndalsån

52

Kasenbergsån

2

1 Beräkning med 2 strata, kärnområde och övrig del.
2 Beräkning enligt standardmetod.
3 Beräkning av kärnområdet med två extra lokaler.
4 Beräkning enligt standardmetod.

•

I Mölndalsån längdmättes 52 levande flodpärlmusslor. Medellängden var
92,5 mm (n=52, S.E. ± 1,04). Beståndet bedöms bestå av färre än 500
individer. Minsta funna mussla var 61 mm.

•

I Kasenbergsån längdmättes 84 levande flodpärlmusslor och medellängden
beräknades till 106 mm (n=84, S.E ±0,6). Beståndet bedöms bestå av fler
än 500 individer. Minsta funna mussla var 96 mm.

•

Bratteforsån har inventerats fyra gånger tidigare, 1989, 1991, 2000 och
2006. Beståndets storlek har minskat från 42 000 djur 1989 till 14 000 djur
2000 för att 2006 öka något till 18 000 djur. 2014 har storleken på
beståndet återigen minskat ned till ca 13 000. Minsta funna mussla var 31
mm och av alla längdmätta djur var 2 % mindre än 50 mm. Beståndet
bedöms som ej livskraftigt och med ett nationellt högt skyddsvärde.

•

I Sörån har flodpärlmusslan ett stort utbredningsområde om än glest. Det
finns ett kärnområde som undersöktes 1997, då räknades alla musslor på
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två åsträckor varav sträcka C (kärnområdet) hade 2368 musslor, 2014
skattades antalet där till 1640, resten av utbredningsområdet beräknas bidra
med 300 individer. Den totala populationen i Sörån skattas följaktligen till
2000 musslor. Beståndet bedöms som minskande och med ett nationellt
högt skyddsvärde.
•

Vid Nordåns sammanflöde med Nolån (i Nolån) och i de övre delarna av
Nordån finns det flodpärlmusslor. Således ett stort utbredningsområde.
Dock påträffades inga musslor mer än i kärnområdet i sprickdalen mellan
Torstad och Boda. Vid inventeringen 1990 uppskattades ett bestånd till
cirka 2500 musslor. 2004 fann man 23 musslor på en hundrameters sträcka
i området. År 2014 skattades antalet musslor till 2016, detta med hjälp av
två subjektivt utplacerade lokaler. Standardmetoden gav noll upptäckta
musslor i hela utbredningsområdet. Beståndet bedöms som snart försvunna
och med ett nationellt skyddsvärde.

•

De 11 översiktliga inventeringarna, se sammanfattning i bilaga 1.

Vattendragen som ingår i 2014 års inventering.

Enkel statusbeskrivning (ESB): 1 Mölndalsån, 2 Kasenbergsån.
Statusbeskrivning (SB): 3 Bratteforsån, 4 Sörån, 5 Nordån.
Översiktlig (Ö): 6 Kynne älv, 7 Hjällöbäcken, 8 Tidan (Jogen-Brängen), 9 Tidan
(Jogen-Stensered), 10 Vidaån/Pliktån, 11 Västerlandaån, 12 Torestorpån, 13
Lundaboån, 14 Ätran Knätte, 15 Nolån (Nossan), 16 Lidan (Brusetomten-Kvarnö).
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Inledning
Melica och Sportfiskarna har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län
under sommaren 2014 genomfört inventeringar av flodpärlmussla (Margaritifera
margaritifera) i fem vattendrag i länet (Tabell 1). Mölndalsån är inget RMÖ
vattendrag men redovisas med de fyra andra som ingår i den regionala
miljöövervakningen. I uppdraget ingår att jämföra resultaten av inventeringarna
med tidigare utförda undersökningar.
I Västra Götalands län förekommer den utrotningshotade arten flodpärlmussla i 51
kända vattendrag (Söderberg et.al 2008) och det bedrivs regional miljöövervakning
i 13 av dessa (Tabell 2). Nordån, Slereboån, Sörån och Tidan är de senast tillkomna
vattendragen. Resultat från tidigare inventeringar i Västra Götalands län visar att
statusen på länets flodpärlmusselbestånd varierar mellan att vara Minskande – Ej
livskraftigt (Henrikson 2005, Vartia 2007, Wengström & Martinsson 2012,
Wengström & Martinsson 2013). Orsaken till att bestånden inte hamnar i en högre
statusklass än ej livskraftig beror på den låga andelen juvenila musslor (<50mm) i
populationerna.
Tabell 2. De ingående vattendragen i den regionala miljöövervakningen av
flodpärlmussla i Västra Götalands län där den Nationella standardmetoden
Statusbeskrivning och övervakning av flodpärlmussla används. Skyddsvärdet baseras
på den senaste inventeringen enligt Tabellen, A (Vartia, 2007), B (Wengström &
Martinsson 2011), C (Wengström & Martinsson 2012) och D (Wengström &
Martinsson 2014).

Vattendrag
Bratteforsån
Gärebäcken
Gärån
Kolarebäcken
Lindåsabäcken
Ljungaån
Nordån
Slereboån
Sollumsån
Stommebäcken
Sörån
Teåkersälven
Tidan

Programstart Senast inventerad Skyddsvärde
1989
1999
1982
1990
1993
2010
2014
2013
1997
1990
2014
1985
2013

A

2006
A
2006
C
2011
C
2011
C
2011
B
2010
D

2013
B
2010
B
2010
B

2010
D
2013
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Högt
Högt
Skyddsvärd
Högt
Högt
Högt
Skyddsvärd
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt
Högt

Metod
Uppdraget är uppdelat på två år och 13 vattendrag (Tabell 3) som skall inventeras
enligt Havs- och vattenmyndighetens rekommenderade metod för övervakning av
flodpärlmussla (Bergengren et.al 2010). För flodpärlmussla finns det två metoder,
enkel statusbeskrivning och statusbeskrivning och övervakning av flodpärlmussla.
Tabell 3. De i uppdraget ingående vattendragen.

Vattendrag

Undersökningsår Undersökningstyp

Enningdalsälven

2013

Enkel statusbeskrivning

Gärebäcken

2013

Statusbeskrivning

Kolarebäcken

2013

Enkel statusbeskrivning

Slereboån

2013

Statusbeskrivning

Sollumsån

2013

Enkel statusbeskrivning

Tattarströmmarna

2013

Enkel statusbeskrivning

Tidan

2013

Statusbeskrivning

Verkälven

2013

Enkel statusbeskrivning

Önnarp

2013

Enkel statusbeskrivning

Bratteforsån

2014

Statusbeskrivning

Kasenbergsån

2014

Enkel statusbeskrivning

Nordån

2014

Statusbeskrivning

Sörån

2014

Statusbeskrivning

Enkel statusbeskrivning
När man undersöker en population med metoden enkel statusbeskrivning undersöks
endast beståndet i den del av vattendraget där det är som starkast, dvs. där det
förekommer flest individer och där det förekommer eller kan misstänkas att det
förekommer en föryngring. Metoden är deskriptiv och skillnader i bestånden kan
endast göras efter återbesök.
I detta uppdrag har lokaler och utbredningsområden utsetts med hjälp av tidigare
inventeringar (Henriksson 1991, Andersson 2006, Vartia 2007 & Nilsson 2012).
Utbredningsområdena i Nordån och Sörån bestämdes vid en översiktlig inventering
en vecka innan den egentliga inventeringen började.

Statusbeskrivning och övervakning av flodpärlmussla
Avgränsningar av vattendragssträcka
Ett vattendrag kan avgränsas med hjälp av tidigare inventeringar, biotopkarteringar
och man kan fotvandra vattendraget och göra korta nedslag för att få en uppfattning
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om musselförekomst. När utbredningsområdet är klarlagt slumpar man ut 18
provlokaler inom detta område.
Utbredning
Utbredningen av ett musselbestånd utgörs av den nedersta respektive översta
förekomsten av musslor längs den undersökta vattendragsträckan (inklusive icke
musselförande områden) (Bergengren et.al 2010). Utbredningsområden är
fastställda av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och de utgår ifrån översiktliga
inventeringar och muntliga uppgifter av kommunekologer.
Musseltäthet
Musseltätheten per provlokal beräknas enligt följande, provlokalens medelbredd
multiplicerat med lokalens längd, antalet musslor divideras sedan med arean på
lokalen. Medeltätheten av musslor beräknas enligt följande, antalet musslor från
alla lokaler summeras, ytan av alla provlokaler summeras. Det totala antalet
musslor divideras med den totala ytan (m2).
Beståndets storlek – Antal musslor
Beståndets storlek beräknas utifrån medelvärdet av musseltätheten som
multipliceras med utbredningsområdets area. Utbredningsområdets area beräknas
genom att multiplicera utbredningsområdets längd med medelvärdet av alla
provlokalers medelbredd (Bergengren et.al 2010).
Längdmätning – Rekrytering
Vid varje provlokal mäts minsta mussla och det utförs en längdmätning på 15
slumpmässigt utvalda musslor uppströms eller nedströms provlokalen. Dessa
längdmätningar utgör grunden till att skatta den procentuella andelen av juvenila
musslor (<20 mm respektive <50 mm) (Bergengren et.al 2010).

Bratteforsån en solig dag i slutet på maj.
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Bedömning av skyddsvärde
Skyddsvärdesbedömningen av ett flodpärlmusselbestånd baseras på sex olika
kriterier:
1. Populationens storlek
2. Medeltäthet
3. Utbredning
4. Minsta funna mussla (mm)
5. Andel musslor < 20 mm (%)
6. Andel musslor <50 mm (%)
Varje kriterium poängsätts (1 – 6), poängen summeras och jämförs med ett
tabellvärde (Tabell 4).
Tabell 4. Skyddsvärdesklasser för bestånd av flodpärlmussla

Skyddsvärdesklass

Poäng

I. Skyddsvärd

1-7

II. Högt skyddsvärde

8 – 17

III. Mycket högt skyddsvärde

18 - 36

Statusbeskrivning
Baseras på förekomsten av juvenila musslor <50mm, ju större andel små musslor
desto större chans har beståndet att överleva på sikt. Statusbeskrivningen delas in i
sex olika klasser (Tabell 5).
Tabell 5. Statusbeskrivning av livskraft i 6 klasser, utgår från andelen musslor mindre
än 50 mm respektive mindre än 20 mm och populationsstorlek över eller under 500
individer.

Klass Status
1
2
3
4
5
6

Livskraftig. Fler än 20 % under 50mm och fler än 0 % under 20mm (population
över 500 individer).
Livskraftigt? Fler än 20 % under 50mm eller fler än 10 % under 50mm och fler än
0 % under 20mm (population över 500 individer).
Ej livskraftigt. Färre än 20 % under 50mm eller fler än 20 % under 50mm
(population mindre än 500 individer).
Minskande. Alla över 50mm, riklig förekomst (population över 500 individer).
Snart försvunna. Alla över 50mm, fåtalig förekomst (population under 500
individer).
Dokumenterad förekomst som försvunnit.
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Statistik
För att följa utvecklingen av tätheten i ett bestånd i ett vattendrag används
Wilcoxons parade test (Bergengren et.al 2010). Resultaten i Bratteforsån har
jämförts med ett Mann-Whitney U test (ett oparat ickeparametriskt test),
anledningen är vi inte återfann ett par lokaler och ersatte dessa med nya. Och
därför går det inte att göra en parvis jämförelse med tidigare år. För att följa
utvecklingen av beståndens längdfördelning används T-test. Signifikansnivå <5%.

De ingående vattendragen 2014
Varje vattendrag presenteras för sig. Jämförelser med tidigare inventeringar där
undersökningstypen har varit statusbeskrivning och övervakning av flodpärlmussla
görs under respektive rubrik:
•

Musseltäthet

•

beståndets storlek

•

längdmätning

•

bedömning av skyddsvärde och status
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Resultat
Mölndalsån 2014-10-09
Lokalbeskrivning SWEREF 99 TM: 6397959/ 344631
Provlokalen i Mölndalsån ligger i Risbohult naturreservat i Härryda kommun
(Figur 1). Lokalen är 90 meter lång och 3 meter bred. Ingen färgmärkning, lokalen
börjar där ån delar upp sig i två lika stora grenar och sträcker sig upp till
ledningsgatan. Musslorna sitter på den norra sidan av ån varför endast halva ån har
undersökts på lokalen. Lokalen har ett medeldjup av 0,3 meter och ett max djup av
0,5 meter vid medelvattenföring. Vattenhastigheten på lokalen var strömmande
med enstaka forsnacke. Vattnet var klart och ogrumlat, vattentemperaturen var
12°C och lufttemperaturen 18°C.
Bottensubstratet domineras av sten (>50 % yttäckning), följt av block (5-50 %
yttäckning) och grus (5-50 % yttäckning). Mossor utgör den enda vegetationen i
vattnet och de täcker en yta av 5-50 %. Det förekommer obetydligt med
grovdetritus i strandzonen (<5 %). Även grov död ved förekommer i liten mängd
(<5 %). Närmiljön domineras av blandskog (>50 %) men även en större väg (5-50
%) går parallellt med vattendraget. I strandmiljön domineras växtligheten av träd
men det förekommer även en del gräs och halvgräs. Lokalen beskuggas med
mellan 5-50 % täckning, även krontäckningen är mellan 5-50 %. Mölndalsån är på
det här avsnittet kraftigt rensat, den övre delen av lokalen ligger i en
kraftverksgata. Ån är sannolikt starkt negativt påverkat av de vattenregleringar som
görs med syfte att förhindra översvämningar i Mölndal.

Figur 1. Översiktkarta som visar var provlokalen i Mölndalsån ligger (grön prick).
©Lantmäteriet
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På den 270 m2 stora lokalen hittades 52 levande flodpärlmusslor. De levande
musslorna satt jämt fördelade med undantag för den övre delen av lokalen
(kraftverksgatan) där inga musslor hittades.
Medellängden på de längdmätta musslorna var 92,5 mm (n=52, S.E. ±1,04), minsta
funna mussla var 61 mm och den största 106 mm (Tabell 6).
Tabell 6. Resultat från längdmätningen av musslor i Mölndalsån 9 oktober 2014.
Minsta skallängd (mm)
Största skallängd (mm)
Andel musslor < 20 mm (%)

61
106
0

Andel musslor < 50 mm (%)

0

Andel musslor < 80 mm (%)

8

Eftersök av musslor gjordes i ytterligare två vattendragsavsnitt i Mölndalsån. Det
första avsnittet var det som Naturcentrum inventerade år 2004 (Andersson 2006),
och där de fann två tomma skal och en flodpärlmussla. Med start från
Naturcentrums angivna koordinat (6402018/1295993 RT90) avsöktes en sträcka på
300 meter (250 meter uppströms och 50 meter nedströms). Inga musslor
påträffades. Medelbredden var 8 meter och medeldjupet 0,3m, maxdjupet var 0,9m.
Bottenmaterialet bestod av sten, block och grus. Omgivningen var barrskog, i
närmiljön dominerade gran. Beskuggning och krontäckning var måttlig.
Det andra avsnittet startade vid Härrydavägens bro över Mölndalsån (3697924 /
343612, SWEREF 99).En sträcka på 115 meter avsöktes. Inga musslor påträffades.
Medelbredden var 6 meter och medeldjupet 0,4m, maxdjupet var 0,1m.
Bottenmaterialet bestod av sten, block och grus. Omgivningen var blandskog, i
närmiljön dominerade gran och björk. Beskuggning och krontäckning var måttlig.
Bedömning av skyddsvärde och statusbeskrivning
Utifrån den använda metoden i detta uppdrag kan ingen bedömning av skyddsvärde
eller statusbeskrivning genomföras i år av dessa resultat. Utifrån den undersökta
lokalen och de ytterligare två vattendragsavsnitten bedömer vi storleken på
beståndet till färre 500 individer.
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2004 då Naturcentrum inventerade ån hittade de en flodpärlmussla på en 100
meters sträcka. 2014 hittade vi ingen på den angivna sträckan. Men med hjälp av
sportfiskarna i Hindås hittade vi en sträcka med flodpärlmusslor där vi gjorde en
enkel statusbeskrivning. Antal hittade flodpärlmusslor var 52 stycken. Lokalen var
90x3 meter vilket ger en täthet av 0,19 musslor /m2.

Kasenbergsån 2014-06-09
Lokalbeskrivning SWEREF 99 TM: 6556674/ 366758
Provlokalen i Kasenbergsån ligger norr om Lerbyn i Åmåls kommun (Figur 2).
Lokalen är 25 meter lång och 3,5 meter bred. Startpunkten är märkt med röd färg
på en al. Lokalen har ett medeldjup av 0,2 meter och ett max djup av 0,4 meter vid
medel vattenföring. Vattenhastigheten på lokalen var lägre än 0,2 m/s. Vattnet var
grumligt och färgat, vattentemperaturen var 18°C och lufttemperaturen 20°C.
Bottensubstratet domineras av grus (>50 % yttäckning), följt av sand (5-50 %
yttäckning) och sten (5-50 % yttäckning). Mossor utgör den enda vegetationen i
vattnet och de täcker en yta av 5-50 %. Det förekommer en del grovdetritus i
strandzonen (5-50 %) och en liten del fin detritus (<5 %). Närmiljön domineras av
lövskog (>50 %) men det förekommer också en äng (5-50 %) utmed vattendraget. I
strandmiljön domineras växtligheten av gräs och halvgräs men det förekommer
även en del träd (al). Lokalen beskuggas mer än 50 %, krontäckningen är mellan 550 %. Uppströms lokalen är ån utdikad, breddad och fördjupad vilket har en stark
påverkan på lokalen.
På den 87,5 m2 stora lokalen hittades 84 levande flodpärlmusslor och två tomma
skal. De levande musslorna satt jämt fördelade på lokalen. Beståndet fortsatte
uppströms och nedströms lokalen.

Figur 2. Översiktkarta som visar var provlokalen i Kasenbergsån ligger (grön prick).
©Lantmäteriet
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Medellängden på de längdmätta musslorna var 106 mm (n=84, S.E. ±0,6), minsta
funna mussla var 96 mm och den största 122 mm (Tabell 7).

Tabell 7. Resultat från längdmätningen av musslor i Kasenbergsån 9 juni 2014.
Minsta skallängd (mm)

96

Största skallängd (mm)

122

Andel musslor < 20 mm (%)

0

Andel musslor < 50 mm (%)

0

Andel musslor < 80 mm (%)

0

Bedömning av skyddsvärde och statusbeskrivning
Utifrån den använda metoden i detta uppdrag kan ingen bedömning av skyddsvärde
eller statusbeskrivning genomföras i år av dessa resultat. Beståndet har undersökts
1990 (Henrikson 1991), 2003 (Bergstedt 2003) och 2004 (Andersson 2006) och
beståndet uppskattades då bestå av mellan 2500-10 000 individer (Henrikson 1991,
Andersson 2006). Utifrån den undersökta lokalen bedömer vi storleken på
beståndet till fler än 500 individer och att tidigare bedömningar är sannolika.
2004 då Naturcentrum inventerade ån hittade de 64 djur på en 100 meters sträcka,
det motsvarar en täthet av ca 0,18 djur/m2. Den beräknade tätheten på lokalen som
undersöktes 2014 är 0,96 djur/m2.
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Bratteforsån 2014-05-26 & 2014-05-27
Lokalbeskrivning
Bratteforsån är 8 km lång och meandrar mestadels i en djupt skuren ravin i
Stenungssund och Uddevalla kommuner. Den sträcker sig från sjön Stora
Hällungen via Lilla Hällungen till utloppet i havet i Ljungskileviken.
Avrinningsområdet är 76 kvadratkilometer stort och markanvändningen är skog 73
%, jordbruksmark 16 %, sjö 9 % och urbant 2 %. Stora Hällungen är för övrigt
dricksvattentäkt för Stenungsunds kommun. De nedersta 3,5 km av ån är Natura
2000-område, ett EU-nätverk med syfte att bevara naturtyper och arter. Målarter i
Bratteforsån är bl.a. lax och flodpärlmussla.
De undersökta lokalerna ligger alla utom en inom Natura 2000-området. Området
kännetecknas av branta sluttningar med artrik lövskog, längs med ån växer
företrädesvis al. Skredärr, nipor och kullfallna träd är vanliga i ån vilket medför att
ån omformas fortlöpande. Bottensubstratet domineras av sten (39 %) följt av grus
och sand (28 % vardera). Lax och havsvandrande öring förekommer i höga tätheter
i Bratteforsån, emellertid verkar öringen ha en negativ trend. Se diagram nedan
(data från SERS).

Musslorna i Bratteforsån har undersökts fyra gånger tidigare, 1989, 1991, 2000 och
2006 (Vartia 2007). Tätheten har varierat mellan undersökningstillfällena. Från
1,43 – 0,71 – 0,45 – 0,61 musslor per m2. Antalet lokaler var 2006 17 st (lokal 15
hittades inte). 2014 inventerades 18 lokaler där två nya lokaler (nr 19 och 20)
slumpades ut för att kompensera för ej hittade lokaler (nr 10 och 15).
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Figur 4. Karta över utbredninsområdet i Bratteforsån. ©Lantmäteriet

Utbredning
Musslornas utbredningsområde sträcker sig från cirka 300 meter uppströms
utloppet i Ljungskileviken till Brattefors (figur 4), rinnsträckan är 5700 meter lång.
Musseltäthet
Tätheten varierar mellan 0 och 3,39 individer per kvadratmeter och lokal.
Medelvärdet är 0,31 musslor/m2 (n= 18) vilket är en minskning med 30 % jämfört
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tätheten 2006 (0,44 musslor/m2) (Tabell 8). Minskningen är inte signifikant (MannWhitney U test, P ≥0,05, tvåsidig-test).
Tabell 8. Provlokaler i Bratteforsån, start koordinater, antal levande och döda
musslor, lokalernas längd, bredd och area samt musseltäthet.
Sträcka

Koordinater
(SWEREF 99 TM)

Antal
levande

Antal
döda

Längd
(m)

Bredd
(m)

Area
2
(m )

Ind/m

1
2
3
4
5
18
6
7
8
19
9
20
11
12
13
14
16
17

6456956/318568

0
9
0
24
189
41
24
9
37
29
25
37
43
18
6
7
13
1
512
28,44
42,55
10,03

0
0
0
2
16
4
0
4
1
1
0
4
2
5
1
1
2
0
18
2,39
3,78
0,89

19,5
23
4
17
9
15
10,1
5
11
20
10,2
20
9,9
17
10,6
10
11,8
14
237,1
13,17
5,33
1,26

6
6,5
7
7,5
6,2
7,5
8
7,9
8,5
8,7
6
9,3
8,5
5,6
7
6,5
5,7
4,7
127,1
7,06
1,26
0,30

117
149,5
28
127,5
55,8
112,5
80,8
39,5
93,5
174
61,2
186
84,15
95,2
74,2
65
67,26
65,8
1676,9
93,16
43,93
10,35

0,00
0,06
0,00
0,19
3,39
0,36
0,30
0,23
0,40
0,17
0,41
0,20
0,51
0,19
0,08
0,11
0,19
0,02

6456754/318481
6456418/318421
6456272/318459
6456030/318512
6455963/318563
6455941/318574
6455793/318642
6455428/318518
6455248/318556
6455221/318516
6455100/318568
6455047/318621
6455030/318766
6454844/318843
6454631/318851
6454281/318684
6454000/318561

Summa
Medelvärde
STDAV
STDERROR

Beståndets storlek – Antal musslor
Antalet musslor inom det inventerade utbredningsområdet är beräknat till 12539
individer (Tabell 9). Det är en minskning med 570 musslor jämfört med 2006 års
inventering.
Tabell 9. Sammanställning av medeltäthet (individ/m2)och beståndets storlek i
Bratteforsån.

År
1989
1991
2000
2006
2014

Medeltäthet Beståndets storlek
1,43
0,71
0,45
0,44
0,31

42 000
20 000
14 000
13 000
12 500
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Längdmätning – Rekrytering
Längden på de slumpmässigt upplockade musslorna varierar mellan 31 och 113
mm. Medellängden är 94 mm (n=129, S.E.± 1,21). Medellängden har inte ändrats
mellan åren 2006 och 2013. Ej signifikant (T-test, p<0,05). (Tabell 10)
Tabell 10. Medelvärden av de slumpmässigt upptagna och längdmätta musslorna i
Bratteforsån under åren 2006 och 2013. Andelen juvenila musslor (<50 mm) för varje
år anges i procent.

År
2006
2014

Antal Medellängd
128
129

94,5
94,1

S.E.

% under 50 mm

1,05
1,21

1
2

Lokal i Bratteforsån sandig-grusig botten, mycket död ved.
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Bedömning av skyddsvärde och statusbeskrivning
Populationen i Bratteforsån bedöms ha ett högt skyddsvärde, vilket den också hade
2006. Antalet individer har minskat men ligger i samma storleksklass som tidigare
år så det påverkar inte poängantalet (Tabell 11).
Beståndets status är bedömd som ej livskraftigt enligt kriterierna i tabell 5.
Tabell 11. Bedömningsgrunder och skyddsvärdesklass för flodpärlmussla i
Bratteforsån 2014. Den sammanlagda poängen är X poäng vilket motsvarar
bedömningen högt skyddsvärde.

Kriterium
1. Storlek (tusental musslor)
2
2. Medeltäthet (ind/m )
3. Utbredning (km)
4. Minsta funna mussla (mm)
5. Andel musslor <2 cm (%)
6. Andel musslor <5 cm (%)
Skyddsvärd
Högt skyddsvärde
Mycket högt skyddsvärde

Poäng
1
<5
<2
<2
>50
1–2
1–5

2
5–10
2,1–4
2,1–4
41–50
3–4
6–10

3
11–50
4,1–6
4,1–6
31–40
5–6
11–15

1-7
8-17
18-36

4
5
6
51–100 101–200 >200
6,1–-8
8,1–10
>10
6,1–-8
8,1–10
>10
21–30
11–20
≤10
7–8
9–10
>10
16–20
21–25
>25
Sammanlagd poäng

3
1
3
3
0
1
11
X

Sörån 2014-05-19, 2014-05-20 & 2014-05-28
Lokalbeskrivning
Sörån utgör ett delavrinningsområde till Rolfsåns huvudavrinningsområde och det
täcker en yta av 109 km2. Sörån rinner genom Bollebygd och Borås kommun, från
Viaredssjön och ned till sammanflödet med Nolån strax söder om Bollebygd (c:a
19 km). Sörån är utpekad som nationellt värdefullt vatten. Strömförhållandet i ån är
till ungefär lika stora delar lugnflytande och strömmande, enstaka partier är också
bedömda som forsande. Närmiljön utmed ån utgörs till största delen av lövskog,
blandskog, öppen mark och våtmark men även andra markslag som artificiell mark,
barrskog, åkermark och kalhygge förekommer men i lägre grad.

Högvatten i Sörån nära sammanflödet med Nolån.
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Figur 4. Karta över utbredningsområdet och mussellokalerna 1-12 och 19 i Sörån.
©Lantmäteriet

Utbredning
Musslornas utbredning i Sörån undersöktes a) genom en översiktlig inventering
från sammanflödet med Nolån upp till Viaredssjön den 9 maj 2014, b) genom
studie av tidigare inventeringar (Henrikson 1991, Andersson 2006 & Nilsson 2012)
och c) en biotopkartering (Wengström & Ruist 2013). Utifrån biotopkarteringen
valdes sträckorna från Grönkullen och upp till Rödberg bort på grund av att
strömförhållanden och bottensubstrat inte ansågs lämpliga för flodpärlmusslor,
dessa sträckor ingår dock i det totala utbredningsområdet enligt metoden
(Bergengren 2010).
Flodpärlmusslor påträffades från sammanflödet med Nolån och upp till
Horsvadsbron. Det bör påpekas att beståndet är mycket glest med enstaka äldre
individer i mycket låga tätheter, förutom i området kring väg 40 där tätheten ökar
något (Figur 4, 5 & 6). Hela utbredningsområdet är 13 800 meter långt.
Projektet ”Biologisk återställning i Rolfsån” har öppnat fria vandringsvägar för
havsvandrande fisk som nu har möjlighet att simma upp i Storåns vattensystem.
Sörån har många fina lek- och uppväxtområden för öring och med en förväntad
ökning av öringen i ån så kommer också flodpärlmusslorna att gynnas och på sikt
förhoppningsvis öka i antal.
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Figur 5. Karta över utbredningsområdet och undersökningslokalerna 13-15 och
20.

Figur 6. Karta över utbredningsområdet och undersökningslokalerna 17-18 i Sörån.
©Lantmäteriet

Musseltäthet
Tätheten varierar mellan 0,00 till 0,08 individer/m2 på de 18 lokalerna som har
slumpats ut inom utbredningsområdet, medeltätheten är beräknad till 0,007
individer/m2. (Tabell 12).
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I uppdraget ingick att jämföra 2014 års inventering med inventeringen från 1997
(Nilsson 2012) och därför har två extra lokaler (nr: 19 & 20, se figur 4 och 5)
placerats på ställen med högt individantal 1997. På dessa lokaler var tätheten nu
0,2 respektive 0,6 individer/m2, jämfört med 1997 års inventering då tätheten
uppskattningsvis var 1,1 och 3,4 individer/m2 på respektive lokal.
I 1997 års inventering uppges inga tätheter utan endast antal räknade musslor. Och
det fanns inga angivna lokalmått. Om vi antar att ån inte ändrat sig nämnvärt i läge
och bredd så kan medeltätheten approximativt beräknas på de områden som
inventerades 1997. Nilsson (1997) inventerade två områden som han kallar för A
och C. Område A är ca 7300 m2 stort och det ligger nedströms väg 40,
medeltätheten var 0,01 individer/m2. Område B är ca 7600 m2 stort och det sträcker
sig strax söder om väg 40 och 1 km uppströms. Det hade en medeltäthet av 0,3
individer/m2. Medeltätheten för A+C beräknas till 0,16 individer/m2 för år 1997.
Medeltätheten på de lokaler som slumpmässigt hamnade i samma område 2014 är
beräknad till 0,01 individer/m2.
De båda inventeringsmetoderna är tyvärr inte jämförbara på grund av olika
utföranden men jämförelsen tyder på att beståndet har minskat väsentligt.
Tabell 12. Provlokaler i Sörån, startkoordinater, antal levande och döda musslor,
lokalernas längd, bredd och area samt musseltäthet.
Sträcka

Koordinater
(SWEREF 99 TM)

Antal
levande

Antal
döda

Längd
(m)

Bredd
(m)

Area
2
(m )

Ind/m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

6393079/351870

0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
3
9
0
0
0
1
0
17
0,94
2,18
0,51

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3
0
0
0
0
0
1
6
0,33
0,77
0,18

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
360
20
0
0

7
7
8,3
8
8,5
6
7,5
7,5
6
7,3
8
8
6
7
5,5
5,5
12,5
11,5
137,1
7,62
1,86
0,44

140
140
166
160
170
120
150
150
120
146
160
160
120
110
110
250
230
140
2742
152,33
37,16
0,76

0
0
0,01
0
0
0
0
0,007
0,008
0
0
0,02
0,08
0
0
0
0,004
0

6393020/352036
6392946/352519
6393021/353128
6392995/353255
6393166/353330
6393195/353367
6393278/353420
6393262/353560
6393242/353597
6393357/353847
6393483/354011
6393771/354711
6394062/355176
6394648/356571
6394662/356610
6396137/360297
6396183/360321

Summa
Medelvärde
STDAV
STDERROR
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Tabell 13. Provlokaler i Sörån på sträckan från väg 40 och en km uppströms. Det
bedöms vara kärnområdet för musslor i Sörån. Startkoordinater, antal levande och
döda musslor, lokalernas längd, bredd och area samt musseltäthet. 19 och 20 är extra
ej slumpade lokaler.
Sträcka

Koordinater
(SWEREF 99 TM)

Antal
levande

Antal
döda

Längd
(m)

Bredd
(m)

Area
2
(m )

Ind/m

19
13
20

6393668/354558

36
9
53
98
32,7

1
0
2
3
1

20
20
12,3
52,3
17,43

10,5
6
7
23,5
7,83

210
120
140
470
156,67

0,2
0,08
0,6

6393771/354711
6393897/354685

Summa
Medelvärde

2

Beståndets storlek – Antal musslor
Beståndet i Sörån har undersökts 1990 (Henrikson 1991), 1997 (Nilsson 2012) och
2004 (Andersson 2006) i åns nedre delar i trakten runt Bollebygds samhälle.
Henrikson (1991) bedömde storleken till färre än 100 individer, Andersson (2006)
till en storlek mellan 100-1000 djur och Nilsson (2012) räknade till över 2400
flodpärlmusslor inom en 2 km lång sträcka 1997.
Utifrån de 18 utslumpade lokalerna inom utbredningsområdet beräknas beståndet
ha en storlek av 750 individer, vilket sannolikt är en underskattning (Tabell 15).
Med utgångspunkt i den översiktliga inventeringen och tidigare inventeringar kan
det konstateras att flodpärlmusslornas kärnområde i Sörån ligger i området där ån
går under väg 40 och 1 km uppströms. Tätheterna varierar stort mellan
kärnområdet och resten av Sörån vilket gör det svårt att beräkna sannolika värden
utifrån insamlad data. Om man beräknar antalet djur inom kärnområdet (7 830 m2)
med hjälp av medeltätheten av lokalerna 13, 19 och 20 (0,21 ind/m2) så uppgår det
till 1640 djur som mest (19 och 20 var placerade där det var som högst tätheter
1997) (Tabell 13). Således en minskning från 2368 (räknade) djur år 1997 till ca
1640 djur år 2014. Medeltätheten för resterande lokaler (0,003 ind/m2) gånger
resterande vattendragsyta ger ett bidrag på 300 djur. Det totala antalet djur i Sörån
skulle då uppskattas till cirka 2000 stycken, vilket kan antas vara ett rimligt antal
djur i beståndet (Tabell 16).
Tabell 14. Sammanställning av medeltäthet (individ/m2)och beståndets storlek i Sörån
på sträckan från där ån går under väg 40 och en km uppströms (kärnområdet).
Beräknat utifrån från lokalerna 13, 19 och 20.

År
1997
2014

Medeltäthet Beståndets storlek
0,41
0,21

2368
1640
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Tabell 15. Sammanställning av medeltäthet (individ/m2)och beståndets storlek i Sörån
på de 18 utslumpade lokalerna.

År

Medeltäthet Beståndets storlek

2014

0,007

750

Tabell 16. Sammanställning av medeltäthet (individ/m2)och beståndets storlek i Sörån
på kärnområde (lokal 13,19 och 20) och resterande (lokal 1-18 utom 13).

Medeltäthet Beståndets storlek
Kärnområde
Resterande
Totalt

0,21
0,003
-

1640
300
1940

Längdmätning – Rekrytering
Längden på de slumpmässigt upplockade musslorna varierar mellan 63-97 mm,
medellängden är 81 mm (n=24, S.E ±1,4). Andelen juvenila musslor (<50mm) i
beståndet är 0 %.(Tabell 17).
Tabell 17. Medelvärden av de slumpmässigt upptagna och längdmätta musslorna i
Sörån 2014. Andelen juvenila musslor (<50 mm) anges i procent.

År
2014

Antal Medellängd
24

81

S.E.

% under 50 mm

1,40

0

Bedömning av skyddsvärde och statusbeskrivning
Populationen i Sörån bedöms ha ett högt skyddsvärde. Se tabell 18.
Beståndets status är bedömd som minskande enligt kriterierna i tabell 5.
Tabell 18. Bedömningsgrunder och skyddsvärdesklass för flodpärlmussla i Sörån
2014. Den sammanlagda poängen är 9 poäng vilket motsvarar bedömningen högt
skyddsvärde.

Kriterium
1. Storlek (tusental musslor)
2
2. Medeltäthet (ind/m )
3. Utbredning (km)
4. Minsta funna mussla (mm)
5. Andel musslor <2 cm (%)
6. Andel musslor <5 cm (%)
Skyddsvärd
Högt skyddsvärde
Mycket högt skyddsvärde

Poäng
1
<5
<2
<2
>50
1–2
1–5

2
5–10
2,1–4
2,1–4
41–50
3–4
6–10

1-7
8-17
18-36

3
11–50
4,1–6
4,1–6
31–40
5–6
11–15

4
5
6
51–100 101–200 >200
6,1–-8
8,1–10
>10
6,1–-8
8,1–10
>10
21–30
11–20
≤10
7–8
9–10
>10
16–20
21–25
>25
Sammanlagd poäng

1
1
6
1
0
0
9
X
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Nordån 2014
Lokalbeskrivning
Nordån är, efter Nolån och Sörån, Storåns tredje största biflöde och mynnar i
Nolån ca 2 km nedströms Töllsjöns utlopp, en rinnsträcka på cirka 11 km. Nordåns
avrinningsområde är 67 km2 stort och relativt sjöfattigt. Nordån är utpekad som
nationellt värdefullt vatten. Nordån rinner huvudsakligen genom öppen mark och
barrskog, i mindre omfattning finns också inslag av våtmark och lövskog. Nordån
saknar i princip lugnflytande vatten. Istället dominerar strömmande vatten med en
andel på ca 43 %. Svagt strömmade vatten utgör 35 % och forsande vatten utgör ca
21 %. Bottenmaterialet domineras av sten före block, sand och grus.
I Nordån finns strömlevande öring, elritsa, abborre, ål, gädda och mört. Nordån har
uppskattningsvis 24 300 m2 tämligen bra till mycket bra uppväxtmiljöer för öring.

Figur 7. Karta över utbredninsområdet i Nordån. ©Lantmäteriet

Utbredning
Musslornas utbredning i Nordån undersöktes a) genom en översiktlig inventering
från sammanflödet med Nolån upp till Store sjön den 9 maj 2014, b) genom studie
av tidigare inventeringar (Henrikson 1991 & Andersson 2006) och c) en
biotopkartering (Johansson 2013). Biotopkarteringen visade att större delen av
Nordån har bottensubstrat och vattenhastigheter och som är lämpliga för
flodpärlmusslor. Detta sammanfaller också med områden som är lämpliga lek- och
uppväxtmiljöer för öring.
Vid inventeringen 1990 (Henriksson 1991) uppskattades ett bestånd på cirka 2500
musslor i sprickdalen mellan Torstad och Boda på en 500 meters sträcka. 2004
inventerades en hundrameters sträcka inom samma område då fann man 23
musslor (Andersson 2006). Vid den översiktliga inventeringen 2014 kunde vi
konstatera att det fortfarande finns musslor i sprickdalen. Flodpärlmusslan finns
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också i Nolån alldeles vid sammanflödet med Nordån (Wengström 2012). Man kan
säga att både Nordåns och Nolåns flodpärlmusslor är delpopulationer av Storåns
flodpärlmusselbestånd. Det finns alltså musslor högt upp i vattendraget och i Nolån
vid sammanflödet med Nordån. Därför är det ett rimligt antagande att
utbredningsområdet sträcker sig från sammanflödet med Nolån upp till Store sjön.
En stäcka på 10 500 meter.
Projektet ”Biologisk återställning i Rolfsån” har öppnat fria vandringsvägar för
havsvandrande fisk som nu har möjlighet att simma upp i Storåns vattensystem.
Nordån har många fina lek- och uppväxtområden för öring och med en förväntad
ökning av öringen i ån så kommer också flodpärlmusslorna att på sikt gynnas och
då är det motiverat med övervakningslokaler i hela det potentiella område som är
lämpligt för flodpärlmusslor.

Nordån, det partiella vandringshindret vid Gamledamm.

Musseltäthet
Enligt standardmetoden är tätheten 0 individer/m2 på de 18 lokalerna som har
slumpats ut inom utbredningsområdet eftersom ingen mussla upptäcktes på någon
av provlokalerna (Tabell 19). På två extra lokaler (nr 19 & 20), subjektivt
utplacerade påträffades musslor. Lokalerna placerades i ett område som inventerats
1990 (Henriksson 1991) och då uppskattades beståndet till 2500 musslor. Med
hjälp av dessa två och två ordinarie lokaler som slumpmässigt hamnade i samma
område beräknades tätheten till 0,06 ind/m 2 (Tabell 20). Denna täthet gäller endast
det 1990 inventerade området.
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Tabell 19. Provlokaler i Nordån, startkoordinater, antal levande och döda musslor,
lokalernas längd, bredd och area samt musseltäthet.
Sträcka

Koordinater
(SWEREF 99 TM)

Antal
levande

Antal
döda

Längd
(m)

Bredd
(m)

Area
2
(m )

Ind/m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

6403293/357744

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
360
20
0
0

10
6,5
4,5
7,5
10,3
5,5
7,5
7,5
5,8
4,1
7,5
6
6,5
5,5
4,2
5,1
2,4
5,5
124,7
6,24
2,07
0,46

200
130
90
150
206
110
150
150
116
82
80
120
120
110
84
102
48
110
2158
119,88
40,34
9,51

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6403331/357945
6403992/358853
6404302/359204
6404443/359498
6404525/359576
6404722/359884
6404804/360057
6405290/360748
6405401/360803
6405801/361471
6406876/362439
6406832/363381
6406854/363421
6407140/364035
6407258/364267
6407650/364850
6407350/365733

Summa
Medelvärde
STDAV
STDERROR

2

Tabell 20. Provlokaler i Nordån i sprickdalen mellan Torstad och Boda ,
startkoordinater, antal levande och döda musslor, lokalernas längd, bredd och area
samt musseltäthet. Lokal 19 och 20 är extra ej slumpade lokaler.
Sträcka

Koordinater
(SWEREF 99 TM)

Antal
levande

Antal
döda

Längd
(m)

Bredd
(m)

Area
2
(m )

Ind/m

13
14
19
20

6406832/363381

0
0
29
12
41
10,3

0
0
2
0
2
0,5

20
20
20
20
80
20

6,5
5,5
9,3
7,5
28,8
7,2

120
110
186
150
566
141,5

0
0
0,16
0,08

6406854/363421
6406888/363521
6406946/363559

Summa
Medelvärde

Beståndets storlek – Antal musslor
Beståndet i Nordån har undersökts 1990 (Henrikson 1991) och 2004 (Andersson
2006). Henrikson (1991) bedömde storleken till cirka 2500 individer på en 500
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2

meter lång sträcka mellan Torstad och Boda. Andersson (2006) uppskattade
beståndet till mellan 1000-10 000 individer men uppskattningen gäller både
Nordån och Nolån men med distinktionen att större delen av beståndet finns i övre
delen av Nordån.
Utifrån de 18 utslumpade lokalerna inom utbredningsområdet påträffades inga
flodpärlmusslor varför beståndet är noll Tabell 22). Om man begränsar
utbredningsområdet till den 500 meter långa sträcka där populationen uppskattades
till cirka 2500 individer (Henriksson 1991) så finns där två slumpade lokaler (13
och 14). Om man dessutom lägger till de två subjektivt valda lokalerna (19 och 20)
som också ligger i området och med hjälp av dessa fyra lokaler räknar ut
populationsstorleken så uppgår antalet till cirka 200 individer. Alltså cirka 10 % av
det beräknade beståndet 1990 (Tabell 21).
Tabell 21. Sammanställning av medeltäthet (individ/m2)och beståndets storlek i
Nordån på 500 meterssträckan sträckan mellan Torstad och Boda. Beräknat utifrån
från lokalerna 13, 14, 19 och 20 (19 och 20 ej slumpade).

År

Medeltäthet Beståndets storlek

1990
2014

0,06

2500
216

Tabell 22. Sammanställning av medeltäthet (individ/m2)och beståndets storlek i
Nordån på de 18 utslumpade lokalerna.

År

Medeltäthet Beståndets storlek

2014

0,0

0

Längdmätning – Rekrytering
Längden på de upplockade musslorna varierar mellan 64-83 mm, medellängden är
80 mm (n=13, S.E ±1,2). Andelen juvenila musslor (<50mm) i beståndet är 0 %.
Alla musslor fanns på lokalerna 19 och 20, dvs extra lokaler subjektivt utplacerade
Tabell 24).
Tabell 23. Medelvärden av de slumpmässigt upptagna och längdmätta musslorna i
Sörån 2014. Andelen juvenila musslor (<50 mm) anges i procent. Alla musslor är från
extralokalerna 19 och 20.

År
2014

Antal Medellängd
13

80

S.E.

% under 50 mm

1,17

0

Bedömning av skyddsvärde och statusbeskrivning
Populationen i Nordån bedöms vara skyddsvärd. Antalet individer har minskat men
ligger i samma storleksklass som tidigare år så det påverkar inte poängantalet.
Beståndets status är bedömd som minskande enligt kriterierna i tabell 5.
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Tabell 24. Bedömningsgrunder och skyddsvärdesklass för flodpärlmussla i Nordån
2014. Den sammanlagda poängen är 4 poäng vilket motsvarar bedömningen
skyddsvärd.

Kriterium
1. Storlek (tusental musslor)
2
2. Medeltäthet (ind/m )
3. Utbredning (km)
4. Minsta funna mussla (mm)
5. Andel musslor <2 cm (%)
6. Andel musslor <5 cm (%)
Skyddsvärd
Högt skyddsvärde
Mycket högt skyddsvärde

Poäng
1
<5
<2
<2
>50
1–2
1–5

2
5–10
2,1–4
2,1–4
41–50
3–4
6–10

1-7
8-17
18-36
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3
11–50
4,1–6
4,1–6
31–40
5–6
11–15

4
5
6
51–100 101–200 >200
6,1–-8
8,1–10
>10
6,1–-8
8,1–10
>10
21–30
11–20
≤10
7–8
9–10
>10
16–20
21–25
>25
Sammanlagd poäng

1
1
1
1
0
0
4
X

Diskussion
Resultaten från 2014 års flodpärlmusselinventering visar att trenden från
föregående års inventeringar fortsätter att visa att bestånden inte är livskraftiga i
länet.
I undersökningarna ingår 5 vattendrag varav 3 är inventerade med
Statusbeskrivning. Det är Bratteforsån, Sörån och Nordån i Rolfsåns
avrinningsområde, de två sistnämnda är nyinventeringar. De resterande 2 är
nyinventeringar med Enkel Statusbeskrivning, det går inte bedöma skyddsvärde
eller statusbeskrivning för dem utan endast förändringar i beståndet efter återbesök.
I Mölndalsån gjordes en enkel statusbeskrivning för första gången. Där hittade vi
52 flodpärlmusslor, eftersök gjordes på ytterligare två ställen till men utan resultat.
Mölndalsån har många fina biotoper med bottnar lämpliga för musslor, rimligen
finns det flera flodpärlmusslor i systemet. Mölndalsån bör översiktligt undersökas i
sin helhet.
I Kasenbergsån gjordes en enkel statusbeskrivning för första gången. Där hittade vi
84 flodpärlmusslor och två skal, beståndet är inventerat tidigare och uppskattades
då bestå av mellan 2500-10 000 individer (Henrikson 1991, Andersson 2006). Det
finns indikationer på att populationen minskar (Bergstedt 2003).
Bratteforsån har en dynamik med naturliga störningar av i form av skred,
översvämningar och död ved som tillsammans med den lätteroderade meandrande
ån gör åsträckningen föränderlig. Av de skälen är det olämpligt att ha stationära
provlokaler utplacerade eftersom uppmärkningar av lokaler (på träd) försvinner,
bottnar och vattenhastigheter förändras. Vid årets inventering fick vi lägga mycket
tid på att leta lokaler i en vacker men dock oländig terräng. Två lokaler återfanns
inte. En bättre ide vore att slumpa ut lokaler för varje inventering, då behöver man
inte leta efter gamla lokaler, man får en uppfattning om populationen i ån. Som det
nu är jämför man varje lokal för sig i en tidsserie. Dessutom behöver man inte
bekymra sig om den föränderliga miljö som Bratteforsån är, dvs att förutsättningar
för musslor på lokalerna ändras av tex ett skred eller att märkningen försvunnit
pga. skredet.
Söråns musselpopulation har ett utbredningsområde på 19 km. De 18 lokaler som
slumpas ut täcker då som mest knappt 2% av utbredningsområdet. 1997 gjordes en
inventering i Sörån där man på en sträcka räknade alla flodpärlmusslor, resultatet
blev 2365 stycken ((Nilsson 2012). Sträckan var en kilometer lång. Vid vår
utslumpning av provtagningslokaler hamnade en i detta område. Räknat på hela
utbredningsområdet fick vi en medeltäthet på 0,007 ind/m2 och en population på
750 flodpärlmusslor för hela utbredningsområdet. Utan den tidigare
inventeringen1997 hade vi missat kärnområdet. Därför la vi till två lokaler som vi
placerade där det var som mest musslor 1997. Då hade vi tre lokaler i kärnområdet.
Genom att räkna på två strata, kärnområde och resterande fick vi en totalpopulation
i Sörån på 1640 musslor i stället för 750 som standardmetoden gav. Trots
förmodligen stora felkällor ger det en fingervisning om svårigheten att med
standardmetoden statusbeskrivning dels få en tillräcklig upplösning när
utbredningsområden är stora. Och dels att kunna hantera vattendrag med ett
kärnområde av musslor samt ett glest utbredningsområde vid sidan av det.
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Nordån har, precis som Sörån, ett stort utbredningsområde närmare bestämt 10 500
meter. I de 18 utslumpade provlokalerna hittades inga flodpärlmusslor. Vid
bedömning av skyddsvärde och statusbeskrivning skulle Nordån fått noll poäng dvs
inget skyddsvärde alls, respektive bedömts som klass 6 ”Dokumenterad förekomst
som försvunnit”. Henriksson (1991) uppskattade en population på 2500 individer
vid inventeringen1990. Med hjälp inventeringen ovan och två subjektivt utlagda
lokaler påträffade vi musslor så att skyddsvärde och statusbeskrivning kunde göras.
Nordån blev skyddsvärd och fick klass 5 i statusbeskrivning ”Snart försvunna”. Det
här är ännu ett exempel på att standardmetoden statusbeskrivning inte kan hantera
en förmodligen tämligen ordinär situation i ett musselvattendrag.
Det är angeläget att ett arbete kommer igång för att uppgradera
undersökningsmetoder. Både för fältmetodik och utvärderingsmetodik. För att få
tillförlitliga och statistiskt säkerställda siffror på populationer och utbredningar.
Och som därmed kan ge ett gediget och adekvat underlag vid åtgärder och
naturvårdsatsningar.
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Bilaga 1. Översiktlig inventering av
flodpärlmussla och andra stormusslor i 10
vattendrag i Västra Götalands län.

Figur 1. Juvenil spetsig målarmussla (Unio tumidus) från Tidan mellan Vållern och
Brängen.
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Sammanfattning
Den översiktliga inventeringen har lett till följande resultat:
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

I Hjällöbäcken hittades inga stormusslor.
I Kynneälv hittades tre flodpärlmusslor i älven nära utloppet i södra
bullaren.
I Lidan hittades inga stormusslor.
I Nolån hittades bara tomskal av allmän dammussla.
I Lundaboån hittades en levande allmän dammussla.
I Tidan mellan Vållern och Brängen hittades levande djur av
flodpärlmussla och spetsig målarmussla. Djuren sitter glest men jämnt
fördelade. Måttlig förekomst av spetsig målarmussla och sparsam
förekomst av flodpärlmussal.
I Tidan mellan Jogen och Stensered hittades levande djur av allmän
dammussla, flat dammussla och spetsig målarmussla och tomskal av
flodpärlmussla. Det totala antalet djur bedöms som rikligt.
I Torestorpsån hittades en levande flodpärlmussla och rikligt med spetsig
målarmussla och allmän dammussla samt rikligt med tomskal av de båda
arter.
I Vidaån/Pliktån hittades tre levande flodpärlmusslor och ett tomskal av
allmän dammussla.
I Ätran hittades levande djur av flodpärlmussla i måttlig mängd samt
tomskal av samma art.
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Bakgrund
Melica och Sportfiskarna har fått ett tilläggsuppdrag av Länsstyrelsen i Västra
Götalands län att genomföra en översiktlig inventering av flodpärlmussla
(Margaritifera margaritifera) och andra stormusslor i vattendragen, Kynneälv,
Hjällöbäcken, Tidan (Jogen-Brängen), Tidan (Jogen-Stensered), Vidaån/pliktån,
Västerlandaån, Torestorpsån, Lundaboån, Ätran (Knätte), Nolån (Nossan) och
Lidan (Brusetomten-Kvarnö).
Resultaten av inventeringarna skall presenteras i en rapport med kartor över
områden som undersökts och vilka eventuella utbredningsområden förekommande
musslor kan ha i respektive vattendrag. Till varje vattendrag hör en kort
beskrivning av närmiljön och bilder. I rapporten kommer varje vattendrag som
undersökts presenteras för sig.
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Metod
En översiktlig inventering är en sorts inventering som används inför en mer
noggrann inventering, dvs. det går inte göra några beståndsuppskattningar utifrån
en översiktlig inventering utan endast en observation av förekommande arter och
var de finns.
Antalet djur på undersökningssträckorna har uppskattats och delats in i tre
förekomstgrupper, sparsam (<10 djur), måttlig (>10<100 djur) och riklig (>100
djur). I vissa av vattendragen har djuren räknats, det framgår i
resultatredovisningen för respektive vattendrag.
Den här inventeringen har begränsats till att bara omfatta vadbara lokaler, dvs.
djupa lokaler (>1,5 m) har inte undersökts. Vidare har lugnflytande partier av
vattendrag undersökts i en mycket liten omfattning jämfört med svagt strömmande
– strömmande partier av vattendragen. Anledningen till det är att lugnflytande delar
av ett vattendrag ofta är djupa och att förekomsten av flodpärlmusslor är låg i det
strömförhållandet. Definitionen av strömförhållanden är de samma som i
handboken för biotopkartering av vattendrag (Halldén et al 2002).
Vattendragen har fotvandrats och bottnarna har undersökts dels från land, då det
varit möjligt, och genom vadning med vattenkikare. Korta nedslag har gjorts i
vattendragen för att få en uppfattning om musselförekomst. I breda vattendrag har
två personer sökt av varsin sida av vattendraget. Dessa områden kallar vi för
undersökningsområden.
Musslornas utbredningsområde definieras i den här rapporten som musslornas
möjlighet att sprida sig och etablera sig på nya lokaler i vattendraget.
Definitionen av närmiljön utmed ett vattendrag är en 30 meter bred landzon
vinkelrätt från vattendraget. Närmiljön beskrivs i ett lokalbeskrivningsprotokoll,
version 1:6:2006–04-26.
Fiskförekomst har undersökts via sökfunktioner i VISS (Vatteninformationssystem
Sverige)
Alla data har samlats in i fält med hjälp av en Ipad och programmet GISPro,
version 3.12.
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Resultat
Hjällöbäcken 2014-06-16

Figur 2. Karta över de undersökta delarna av Hjällöbäcken. Det hittades inga musslor
trots fina förutsättningar för musslor. Området ovanför landsvägen är mycket fint. ©
Lantmäteriet

Hjällöbäcken är ett 7 km långt vattendrag som rinner genom Hjo kommun. Bäcken
avvattnar ett 16 km2 stort område och den tillhör Motala ströms
huvudavrinningsområde.
Närmiljön utmed de undersökta delarna av bäcken (Figur 2) domineras av lövskog
(Figur 3). Bäcken undersöktes vid medelvattennivå. Vattnet var både grumligt och
färgat. Medelbredden är ca 2 meter och medeldjupet är 0,2 meter på de undersökta
lokalerna. Bottensubstratet domineras av grus inom undersökningsområdet.
Det hittades inga stormusslor inom undersökningsområdet (Figur 4). Bäcken är
mycket fin och strömförhållanden och bottensubstrat skulle mycket väl kunna
fungera som habitat för stormusslor. Det finns muntliga uppgifter om historik
förekomst av flodpärlmussla i bäcken. Flodpärlmussla förekommer i en del andra
av Vätterns västliga tillrinningar och alla de förekomsterna är funna uppströms
landsvägen (muntlig uppgift: Jakob Bergengren, Länsstyrelsen i Jönköpings län).
Elfisken i bäcken visar på höga tätheter av öring.
I bäcken finns en damm vid Djupedal som utgör ett definitivt vandringshinder för
fisk. Ett utbredningsområde för musslor hade sträckt sig dit vid en eventuell
förekomst.
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Figur 3. Hjällöbäcken rinner genom fina alsumpskogar från utloppet i Vättern och
upp till dammen vid Djupedal. Bottenmaterialet består av grus och sten.

Kynneälv 2014-06-09

Figur 4. Karta över de undersökta delarna av Kynneälv. Flodpärlmussla hittades i
området strax uppströms utloppet i Södra Bullaresjön. Uppströms första
vandringshindret hittades inga musslor trots fina förhållanden med avseende på
strömförhållande och bottensubstrat. © Lantmäteriet

– 44 –

Kynneälv tillhör Enningdalsälvens huvudavrinningsområde och den avvattnar ett
509 km2 stort område i Tanums kommun.
Närmiljön utmed de undersökta delarna av älven (Figur 4) utgörs till största delen
av lövskog och blandskog. Vid undersökningstillfället bedömdes vattennivå till
medel och vattnet var klart men färgat. Vattentemperaturen var 18°C och
lufttemperaturen 22°C. I de undersökta delarna är älven mellan 10-15 meter bred,
medeldjupet 0,8 m och maxdjupet 1,8 m.
Tre levande exemplar av arten flodpärlmussla hittades i älvens nedre delar
nedanför det första definitiva vandringshindret i älven. Utbredningsområdet i
Kynneälv för dessa musslor sträcker sig från utloppet i Södra Bullaresjön upp till
första vandringshindret. I älvens övre delar finns flera fina partier lämpliga för
stormusslor med avseende på strömförhållande och bottensubstrat. Det
förekommer öring (Salmo trutta) i låga tätheter i hela älven. Lax (S. salar)
förekommer också men i ännu lägre tätheter. Frågan är vilken av arterna som är
värdfisk för flodpärlmusslorna i Kynneälv? Historiskt sett kan det ha förekommit
flodpärlmussla även i älvens övre delar med tanke på de fina vattenbiotoper som
finns där (Figur 5).

Figur 5. Vy över en av de undersökta sträckorna i Kynneälv. Lokalen är svagt
strömmande till strömmande och bottnarna domineras av grus och sten. En bra biotop
för stormusslor.
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Lidan (Brusetomten-Kvarnö)

Figur 6. Översikt över undersökningsområdet i Lidan. Det hittades inga musslor i
området.

Lidan i undersökningsområdet avvattnar ett 696 km2 stort område där den rinner
genom Falköping- och Vara kommun.
Närmiljön utmed undersökningsområdet domineras av lövskog. Vattendraget
undersöktes vid medelvattennivå och vattnet var grumligt och färgat. Det finns
flera vandringshinder i Lidan som begränsar stormusslor och deras värdfiskar.
Vi hittade inga stormusslor inom undersökningsområdet (Figur 6). Flera andra
platser utmed ån besöktes men de var inte vadbara på grund av vattendjupet. Sjöar i
Lidans avrinningsområde har undersökts tidigare och visat att det finns stormusslor
i systemet (Gustavsson & Rydgård 2007).
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Lundaboån 2014-06-10

Figur 7. översiktskarta över undersökningsområdet och det fynd av levande allmän
dammussla i Lundaboån.

Lundaboån tillhör Slottsåns delavrinningsområde som i sin tur tillhör Viskans
avrinningsområde. Ån avvattnar ett 56 km2 stort område och den rinner från
sjöarna, Alsjön, Stora barnas och ut till Sandsjön.
Närmiljön utmed de undersökta områdena domineras av lövskog (Figur 8).
Vattennivån bedömdes som medel och vattnet var klart men färgat.
Ett fynd av levande allmän dammussla högt upp i systemet (Figur 7). Det finns ett
definitivt vandringshinder nära utloppet till Sandsjön som sätter gränsen för
invandring av stormusslor från Sandsjön och Torestorpsån. Uppströms hindret kan
musslor spridas förutsatt att musslornas värdfiskar finns i systemet.

Figur 8. Lundaboån och en av de många fina vattenbiotoper som finns i ån.
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Nolån (Nossan) 2014-06-17

Figur 9. Översikt över de undersökta delarna av Nolån (Nossan). Ett tomskal av
allmän dammussla hittades strax nedströms Ljunga kvarn.

Nolån (Nossan) är ett delavrinningsområde till Göta älv. Ån avvattnar ett 17 km2
stort område i det undersökta området.
Närmiljön utmed undersökningsområdet domineras av våtmarken Ljunga mosse
(Figur 10). Det finns inga elfisken registrerade i området.
Vi hittade ett tomskal av allmän dammussla nedanför Ljunga kvarn (Figur 9).
Musslornas utbredningsområde i vattendraget begränsas av vandringshindret vid
Ljunga kvarn. Nedströms kvarnen kan musslor sprida sig hela vägen ut till
Sämsjön.

Figur 10. Vy över Nolån där den rinner genom Ljunga mosse.
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Tidan (Vållern – Brängen) 2014-06-05

Figur 11. Översikt över de undersökta delarna av Tidan mellan sjöarna Vållern och
Brängen. Det hittades flodpärlmussla och spetsig målarmussla. © Lantmäteriet

Tidan i området mellan Vållern och Brängen avvattnar ett ca 110 km2 stort område.
Närmiljön utmed de undersökta sträckorna (Figur 11) varierar mellan äng,
blandskog, barrskog och lövskog. Vattennivån bedömdes som medel vid
undersökningstillfället. Vattnet var klart men färgat och strömförhållandet
varierade mellan svagt strömmande och strömmande. Bottenmaterialet
dominerades av sand, grus och sten.
På undersökningsområdet hittades levande djur av flodpärlmussla och spetsig
målarmussla (Unio tumidus). Flodpärlmusslorna var gamla (>90 mm) och de
spetsiga målarmusslorna hade en varierad ålder, minsta funna var 25 mm lång
(Figur 1). Förekomsten av spetsig målarmussla är måttlig på de platser de hittades,
flodpärlmusslorna förekommer sparsamt i detta område jämfört med andra
områden i Tidan.
I Tidan mellan sjöarna Vållern och Brängen finns inga kända vandringshinder som
påverkar musslornas spridningsförmåga varför vi bedömer hela sträckan som ett
möjligt utbredningsområde. Däremot så förekomer det flera kända vandringshinder
på andra platser i Tidan som påverkar stormusslornas spridningsförmåga negativt.
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Tidan (Jogen-Stensered) 2014-06-05

Figur 12. Tidan och den undersökta sträckan mellan sjön Jogen och Vållern. I
utloppet i Vållern hittades tre olika arter av levande stormusslor, Spetsig
målarmussla, allmän- och flat dammussla. I kvarnkanalen hittades även nydöda
flodpärlmusslor. © Lantmäteriet

Tidan i området mellan sjöarna Jogen och Vållern är en ca 300 meter lång kanal
som är avstängd av Årås kvarndamm. Hindret är inte passerbart för fisk.
Närmiljön domineras av lövskog. Vattennivån bedömdes till medel och
strömförhållandet som strömmande. Vattnet var klart och utan färg.
Uppströms kvarndammen hittades inga stormusslor. Nedströms dammen hittades
rikligt med stormusslor, förekomsten blev rikligare ju närmare sjön Vållern man
gick (Figur 12). Levande djur av arterna allmän dammussla (Anodonta anatina),
flat dammussla (Pseudanodonata complanata) och spetsig målarmussla hittades.
(Figur 8). Vi hittade också tomma skal av nyligen avlidna flodpärlmusslor nedanför
kvarndammen.
Musslornas utbredningsområde och spridningsförmåga begränsas av hindret vid
Årås kvarn.

Figur 13. Från vänster till höger i bild, flat dammussla, allmän dammussla och
spetsiga målarmusslor. Alla funna uppströms Tidans utlopp i Vållern.
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Torestorpsån 2014-06-10

Figur 14. Översikt över de undersökta delarna av Torestorpsån. Flodpärlmussla
hittades strax nedströms det fina kvillområdet sju strömmar. Nedströms sjön
Övermån hittades levande och döda djur av spetsig målarmussla och allmän
dammussla.

Torestorpsån tillhör Slottsåns delavrinningsområde som i sin tur tillhör Viskans
avrinningsområde. Ån rinner genom Marks kommun. Ån har undersökts tidigare
med avseende på stormusslor (Andersson 2006). Då hittades inga musslor.
Närmiljön i det nedre undersökningsområdet domineras av lövskog och i det övre
av öppen mark. Vattennivån bedömdes som medel och vattnet var klart men färgat.
Strax nedströms det fina kvillområdet (Sju strömmar) (Figur 15) hittades en
levande flodpärlmussla och nedströms Sandsjön hittades rikligt med levande djur
av allmän dammussla och spetsig målarmussla (Figur 14). Det hittades också en
väldigt stor mängd tomskal nedanför Sandsjön. Vad som orsakat detta är omöjligt
att svara på men nästan alla tomskalen hade öppningar (hål) vid umbo.

Figur 15. Vy över kvillområdet Sju strömmar i Marks kommun.
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Vidaån/Pliktån 2014-05-16

Figur 16. Översiktskarta over undersökningsområdet och de fynd vi gjorde i ån.
Skalfynd av allmän dammussla och levande flodpärlmusslor hittades.

Vidaån/Pliktån eller Gaddån. Ån har många namn och den tillhör Säveåns
delavrinningsområde, som i sin tur tillhör Göta älvs huvudavrinningsområde. Ån
avvattnar ett område mindre än 100 km2 och den rinner genom Lerums kommun
från Vibosjön och ut i Sävelången.
Närmiljön runt de undersökta områdena domineras i de nedre delarna av öppen
åkermark och i de övre delarna av barrskog, produktionsskog. Ån undersöktes vid
medelvattennivå och vattnet var klart men färgat. Ån har elfiskats på flera lokaler
och det förekommer öring i de övre delarna, lake har fångats nära utloppet i
Sävelången.
Ån undersöktes senast 2004 och då hittades inga musslor (Andersson 2006). De
fynd vi gjorde var ett tomskal av allmän dammussla och tre levande
flodpärlmusslor (Figur 16). Stormusslor kan sprida sig utmed hela det
undersökningsområde vi genomsökt då det saknas kända vandringshinder. Ån är
fysiskt påverkad genom omgrävning. Det har förmodligen påverkat musslorna i ån.
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Västerlandaån 2014-06-17

Figur 17. Översikt över de undersökta delarna av Västerlandaån. Det hittades inga
musslor på någon av undersökningslokalerna.

Västerlandaån är ett biflöde till Göta älv som rinner genom Lilla Edets kommun.
Ån avvattnar ett 27 km2 stort område. Det finns muntliga uppgifter om
musselförekomst i området nedströms Västra röd på 1950-talet. Oklart vilken art
men man misstänker flodpärlmussla.
Närmiljön kring undersökningsområdena (Figur 17) domineras av öppen mark i de
nedre delarna och i de övre av barrskog, produktionsskog. Vid
undersökningstillfället bedömdes vattennivån som medel. Vattnet var mycket
grumligt och färgat vilket försvårade arbetet avsevärt.
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Vi hittade inga musslor. Bottnarna i de nedersta delarna av ån består av sand, grus
och sten (Figur 18) och de skulle kunna vara ett habitat för stormusslor. Ovanför
kvarnen och riksvägen består bottenmateralet av lera och sand vilket inte kan anses
som lämpligt för musslor. Ovanför det stora fallet i Västra röd finns partier
lämpliga för musslor med avseende på bottensubstrat och
strömförhållanden.

Figur 18. En bild från de nedre delarna av Västerlandaån som visar ett
kvillområde
meddet
lämpligt
bottensubstrat
för stormusslor.
Figur
19. Vy över
fina kvillområdet
nedströms
kvarnen i Västerlanda.

Ätran (Knätte) 2014-06-05

Figur 20. Översikt över de undersökta delarna av Ätran. Det hittades flodpärlmussla
på båda undersökningsområdena.

Ätran i området kring Knätte avvattnar ett område mindre än 100 km2. Dessa delar
av Ätran har undersökts tidigare med avseende på musselförekomst (Andersson
2006). De fynden visade på en måttlig förekomst av flodpärlmussla och det
hittades juvenila djur.
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Närmiljön utmed de undersökta områdena domineras av lövskog men även äng och
åker förekommer utmed ån (Figur 21). Vattendraget undersöktes vid
medelvattennivå och vattnet var grumligt och färgat.
Våra fynd av flodpärlmussla är måttliga och det hittades inga juvenila djur.
Levande djur förekommer hela vägen från Knätte och uppströms till
undersökningsområdets slut (Figur 20). Musslornas utbredningsområde begränsas
av vandringshindret Knätte kvarn.

Figur 21. Ätran vid Knätte. Uppströms bron hittades de första flodpärlmusslorna.

Diskussion
Den översiktliga undersökningen har gett lite ny data att använda i framtida
stormusselundersökningar. Flera av lokalerna vi besökt har undersökts tidigare och
vi kan bara bekräfta tidigare fynd eller belägga fynd på lokaler som tidigare ansetts
utan stormusslor.
Tidan är ett vattendrag som vi tycker skulle uppmärksammas över länsgränsen då
det verkar som att stormusslor av olika arter förekommer både i Jönköpings- och
Västra Götalands län. Beståndet av flodpärlmussla i Tidan kan vara ett av södra
Sveriges största med föryngring. Tidan är fragmenterad så spridningsförmågan är
begränsad och det saknas också ett formellt skydd av arten i vattendraget.
Den här typen av översiktliga undersökningar är viktiga för att upptäcka nya
populationer av stormusslor. Det är angeläget att genomföra dessa även i områden
där det saknas historiska uppgifter.
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