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Förord 
Flodpärlmusslan är en av åtta sötvattenslevande stormusslor och är fridlyst i Sve-

rige. Arten har försvunnit från drygt en tredjedel av de vattendrag där den fanns i 

början av 1990 och klassas nu som starkt hotad i rödlistan. Populationerna har re-

ducerats kraftigt på grund av vattenkraftsutbyggnad, regleringar och föroreningar. 

 

Under 2017 genomfördes inventeringar av flodpärlmusslor i sex vattendrag i 

Västra Götalands län. Arbetet är en del i Länsstyrelsens regionala miljöövervak-

ning och är även ett underlag för uppföljningen av miljömålen Levande sjöar och 

vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv. EnviroPlanning AB har utfört inventering-

arna och de tackas för sina insatser. De ansvarar för rapportens innehåll och den 

behöver inte representera Länsstyrelsens ståndpunkt. 

 

Steffi Gottschalk 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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Sammanfattning 
Under hösten 2017 har EnviroPlanning inventerat flodpärlmusslor på uppdrag av 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Fem vattendrag inventerades med statusbe-

skrivning och ett vattendrag inventerades med enkel statusbeskrivning som metod 

(figur 1).  

Årets inventeringar ger en ganska dyster bild av musselbestånden i de inventerade 

vattendragen, liksom de vattendrag som inventerades 2016. I år, till skillnad från 

förra året, hittades dock små musslor (mindre än 50 mm) som visar på föryngring i 

tre av de sex vattendragen.  

För några vattendrag är tillståndet kritiskt. Ett av dessa är Gärån som har en av lan-

dets längsta tidsserier av inventeringar och denna tidsserie ser ut att kunna brytas 

då flodpärlmusslorna håller på att dö ut i vattendraget. Det finns fler vattendrag där 

flodpärlmusselbeståndet minskar men dessa har ett större bestånd så det kommer ta 

längre tid för dessa att försvinna.  

Det finns dock ett vattendrag som sticker ut under de senaste två årens invente-

ringar och det är Sollumsån i Lilla Edets kommun, detta vattendrag har både ett 

stort antal av små musslor och ett bestånd som växer efter flera års tillbakagång. På 

detta vattendrag har det gjorts åtgärder för att gynna musslorna vilka behövs för att 

förhindra att flodpärlmusslan försvinner från Västra Götalands län. 

 

Figur 1. Karta över de sex olika vattendragen som har inventerats under hösten 2017. 



- 5 - 

 

1. Inledning 
Uppdraget är uppdelat på åren 2016 – 2017 och innehåller inventering av 13 vat-

tendrag (tabell 1) som skall inventeras enligt Havs- och vattenmyndighetens re-

kommenderade metod för övervakning av flodpärlmussla (Bergengren m.fl. 2010). 

Det finns två metoder för övervakning av flodpärlmusslor, enkel statusbeskrivning 

och statusbeskrivning. Vid upphandlingen 2016 hade det smugit sig in ett fel vilket 

var att Ljungaån skulle inventeras med enkel statusbeskrivning, denna skulle i 

själva verket återinventeras med metoden statusbeskrivning. I figur 1 så finns vilka 

vattendrag som inventerades 2017. 

Tabell 1. De vattendrag som ingår i uppdraget. 

Vattendrag Kommun Undersökningsår Undersökningstyp 

Bratteforsån Uddevalla 2016 Enkel statusbeskrivning 

Sävbäcken 31 Borås 2016 Enkel statusbeskrivning 

Västerlandaån Lilla Edet 2016 Enkel statusbeskrivning 

Ringsbäcken 36 Borås 2016 Enkel statusbeskrivning 

Ljungaån Mark 2016 Enkel statusbeskrivning 

Teåkersälven Mellerud 2016 Statusbeskrivning 

Stommebäcken Mellerud 2016 Statusbeskrivning 

Tvärån Härryda 2016 Översiktlig inventering 

Rördalsån Stenungsund 2017 Enkel statusbeskrivning 

Lindåsabäcken Borås 2017 Statusbeskrivning 

Gärån Mark 2017 Statusbeskrivning 

Kolarebäcken Ullricehamn 2017 Statusbeskrivning 

Sollumsån Lilla Edet 2017 Statusbeskrivning 

Ljungaån Mark 2017 Statusbeskrivning 
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2. Metod 

2.1. Statusbeskrivning 

Avgränsningar av vattendragssträcka 

Ett vattendrag kan avgränsas med hjälp av tidigare inventeringar, biotopkarteringar 

samt fotvandring längs vattendraget med korta nedslag för att få en uppfattning om 

musselförekomst. När utbredningsområdet är klarlagt slumpas det ut 18 provloka-

ler inom detta område. För de flesta av årets vattendrag fick tre nya lokaler slumpas 

ut då det tidigare har inventerats 15 lokaler per vattendrag. Detta var något positivt 

då vi i vissa fall kunde utöka utbredningsområdet för vissa vattendrag.  

Utbredning 

Utbredningen av ett musselbestånd utgörs av den nedersta respektive översta före-

komsten av musslor längs den undersökta vattendragsträckan (inklusive icke mus-

selförande områden) (Bergengren m.fl. 2010). Utbredningsområden är fastställda 

av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och de utgår ifrån översiktliga invente-

ringar och muntliga uppgifter från kommunekologer. 

Musseltäthet 

Musseltätheten per provlokal beräknas enligt följande. Provlokalens medelbredd 

multiplicerat med lokalens längd ger arean, antalet musslor divideras sedan med 

arean på lokalen. Medeltätheten av musslor beräknas enligt följande, antalet muss-

lor från alla lokaler summeras, ytan av alla provlokaler summeras. Det totala anta-

let musslor divideras med den totala ytan (m2). 

Beståndets storlek – Antal musslor 

Beståndets storlek beräknas utifrån medelvärdet av musseltätheten som multiplice-

ras med utbredningsområdets area. Utbredningsområdets area beräknas genom att 

multiplicera utbredningsområdets längd med medelvärdet av alla provlokalers me-

delbredd (Bergengren m.fl. 2010).  

Beståndets storlek har genom åren beräknats genom att medeltätheten för varje lo-

kal har multiplicerats med arean för flodpärlmusslornas utbredningsområde. Denna 

metod, att räkna ut medeltätheten och i sin tur beståndet, ger ett missvisande resul-

tat. Att slå ihop alla medelvärden och sedan dela med antal lokaler för att få ett me-

delvärde för hela vattendraget ger ofta en överskattning av beståndet. Ett bättre sätt 

att räkna ut tätheterna och beståndets storlek är att räkna ut ett medel genom att ta 

alla musslor som hittats på samtliga 18 lokaler och sedan dividera med den totala 

arealen som de hittats på. Detta gör att beståndet uppskattas blir lägre än tidigare 

metoder.  

Längdmätning – Rekrytering 

Vid varje provlokal mäts minsta mussla och det utförs en längdmätning på 15 

slumpmässigt utvalda musslor plockade uppströms, på eller nedströms provlokalen. 

Dessa längdmätningar utgör grunden till att skatta den procentuella andelen av ju-

venila musslor (<20 mm respektive <50 mm) (Bergengren m.fl. 2010). 
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2.2. Enkel statusbeskrivning 
 När man undersöker en population med metoden enkel statusbeskrivning under-

söks 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 fö-

rekommer en föryngring. Metoden är deskriptiv och skillnader i bestånden kan 

endast göras efter återbesök. Här mäts 100 musslor och sedan beräknas arean på 

den ytan som musslorna hittades på. 

I detta uppdrag har lokaler och utbredningsområden utsetts med hjälp av tidigare 

inventeringar. 
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3. Resultat 

3.1. Rördalsån 
Rördalsån inventerades 2017-07-05, vattenföringen var låg och det var klart väder 

vid inventeringstillfället. Vattendraget är beläget i Stenungssunds kommun och är 

det största biflödet till Anråse å. Rördalsån har sitt källflöde från flera stora sjöar i 

Svartedalen och är cirka 17 km långt. Stora delar av tillringsområdet ligger inom 

Svartedalens naturreservat. Övre delen av Rördalsåns vattensystem skulle fortfa-

rande lida av försurning om det inte var för den storskaliga kalkning som utförs år-

ligen i området. 

Rördalsån inventeras med metoden enkel statusbeskrivning. Utbredningsområdet 

för flodpärlmussla i Rördalsån är litet och den största delen av musslorna finns 

allra längs ner i sammanflödet med Anråse å. Detta gör att det med stor säkerhet 

finns musslor i Anråse å också. Lokalen som inventerades är den i figur 2. Lokalen 

som inventerades är omgiven av ängs- och betesmark där närmiljön består av löv-

träd. Bottensubstratet består av sand och grus och mycket död ved, vilket kan ge en 

indikation på en rik mångfald i bäcken.  

 

Figur 2. Sträckan som inventerades i Rördalsån. Ca 20 m från sammanflödet med Anråse å. 

De 15 musslorna som räknades och mättes plockades upp på en yta av 141 m2 (30 

m lång och 4,7 m bred) Musslornas längd fördelade sig mellan 64 mm och 104 mm 

(figur 3). Medellängden för musslorna låg på 96 mm. 
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Figur 3. Storleksfördelningen mellan de 15 musslorna som mättes i Rördalsån. 

3.1. Sollumsån 

 

Figur 4. Karta över de 18 lokaler som finns i Sollumsån. 

Vattendraget inventerades 2017-08-30 och 2017-09-04. Vattenföringen var låg och 

det var klart väder vid inventeringstillfällena. Sollumsån är ett vattendrag som rin-

ner i Lilla Edets kommun, avrinningsområdet är cirka 12 km2 och det finns några 

större sjöar högt upp i systemet t.ex. Lille och Store Väktor. Närmiljön domineras 

till största delen av blandskog men även äng, lövskog och barrskog förekommer 
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som dominerande markslag. Dominerande bottensubstrat på de undersökta provlo-

kalerna i Sollumsån är framförallt sten men också grus, men nästan alla fraktioner 

finns i vattendraget. Delar av ån ingår i EU’s nätverk av skyddade områden, Natura 

2000-område med syfte att långsiktigt skydda bland annat flodpärlmusslan i ån 

(Ramnelid, 2005). Dessa delar har under tidigt 2000-tal varit områden för åtgärder 

inom ett EU-LIFE projekt, framförallt var det åtgärder som var biotopförbättrande. 

Dessa åtgärder kompletterades 2014 och 2015 och då gjordes även åtgärder strax 

nedanför Natura 2000-området. 

 

Figur 5. Sträcka 1 i Sollumsån, denna sträckan är den lokal, tillsammans med sträcka 7 och 
16, som har allra högst täthet. Dessa tre lokaler kan var de med högst täthet i södra Sve-
rige, då det finns 30 st flodpärlmusslor eller mer per m2. 

Detta är fjärde gången Sollumsån inventeras på detta sätt. Det gör att det finns tidi-

gare bestämda lokaler som har inventerats även detta år. Tidigare användes bara 15 

lokaler vilket medförde att tre nya lokaler har slumpats ut (lokal 16–18). Då det 

finns mycket musslor nedströms det tidigare inventerade området slumpades loka-

lerna 17 och 18 ut nedströms de tidigare provlokalerna. Detta innebär att utbred-

ningsområdet nu är 1630 m vilket är omkring 630 m längre än tidigare och nu 

sträcker sig från vattenfallet ner till klubbstugan vid fotbollsplanerna. Tätheten i 

provlokalerna varierar mellan 0,71 och 37,49 individ/m2 (tabell 2).  
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Tabell 2. Provlokalerna i Sollumsån. Koordinater för starten av provlokalen, antal levande 
musslor, antal döda musslor, längd, bredd och area på lokalerna samt musseltäthet. 

 

Trenden är mycket positiv för flodpärlmusslorna i Sollumsån. Bestånden uppskatt-

tas 2017 till 65 713 musslor vilket är nästan 3 gånger så mycket som inventeringen 

2010 (tabell 3). Den stora skillnaden är det utökade utbredningsområdet som är 

dubbelt så stort som det varit vid tidigare inventeringar. Men även utan utökat ut-

bredningsområde så skulle beståndet vara 35 800 musslor vilket är en ökning med 

59 % sedan 2010. Vad detta består i är svårt att säga, skillnaderna finns på ett fler-

tal lokaler t.ex. lokal 1, där vi 2017 hittade 2010 års lokal och fick avbryta den efter 

13,7 m då vi hade hittat drygt 1600 musslor vilket går att jämföra med de drygt 500 

musslorna som hittades på 19,7 m 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sträcka Koordinater 
(SWEREF99) 

Antal 
levande 

Antal 
döda 

Längd 
(m) 

Bredd 
(m) 

Area 

(m
2

) 

Ind/m
2

 

1 6452680/328741 1645 0 13,7 4,1 56,2 29,29 

2 6452628/328757 382 2 6,1 3,2 19,5 19,57 

3 6452542/328665 494 2 15 4,7 70,5 7,01 

4 6452536/328610 691 3 15,7 4,2 65,9 10,48 

5 6452490/328542 808 2 13,1 8 104,8 7,71 

6 6452560/328512 499 2 17 5,8 98,6 5,06 

7 6452570/328529 1169 2 9,5 3,7 35,2 33,26 

8 6452565/328533 187 1 10,4 4,6 47,8 3,91 

9 6452636/328513 939 4 15 6 90,0 10,43 

10 6452666/328488 48 2 11,8 6,7 79,1 0,61 

11 6452710/328417 453 1 18,5 5 92,5 4,90 

12 6452741/328386 402 1 16,7 6,3 105,2 3,82 

13 6452783/328365 107 1 17,8 6,1 108,6 0,99 

14 6452813/328348 153 2 18,6 4,3 80,0 1,91 

15 6452842/328369 47 1 11 6 66,0 0,71 

16 6452606/328736 848 2 5,8 3,9 22,6 37,49 

17 6452748/329074 162 0 14 4,5 63,0 2,57 

18 6452689/328986 204 0 15,5 4 62,0 3,29 

 Summa 9238 28 245 - 1267 ‐ 

 Medelvärde 513 1,6 13,6 5,1 70,4 7,29 
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 Tabell 3. Medeltäthet och storlek på beståndet i Sollumsån.  

*Medeltätheten uträknad genom att slå ihop medeltalen för varje lokal. 

**Medeltätheten uträknad genom att alla räknade musslor delas med den totala under-
sökta arealen.  

***Beståndets storlek uträknat genom att använda medeltätheten* och multiplicera med 
arealen för utbredningsområdet. 

**** Beståndets storlek uträknat genom att använda medeltätheten ** och multiplicera 
med arealen för utbredningsområdet. 

 

Storleksfördelningen hos musslorna i Sollumsån är mellan 29–117 mm (figur 6). 

Cirka 9 % var 50 mm eller mindre, vilket gör att det finns god föryngring i vatten-

draget. Medellängden är på 80,7 mm vilket är 3 mm kortare än 2010. 

Figur 6. Storleksfördelningen mellan musslorna som mättes i Sollumsån. 
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År  Medeltäthet* Medeltäthet** Beståndets stor-
lek*** 

Beståndets stor-
lek**** 

1997  0,9  4607  

2004  3,5  17020  

2010  5,3 4,58 26013 22488 

2017  10,16 7,29 84460 65713 
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Figur 7. En stor mängd flodpärlmusslor vid provlokal nr 12. 

3.2. Gärån  

 

Figur 8. Karta över de 18 lokaler som finns i Gärån. 
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Vattendraget inventerades 2017-08-22 och detta var femtonde gången som Gärån 

inventerades (tabell 5). Vattenföringen var låg och det var klart väder vid invente-

ringstillfället. Gärån är ett biflöde till Rolfsån som rinner genom Marks kommun. 

Ån avvattnar ett 30 km2 stort område. Vattendraget undersöktes senast 2011. Under 

åren så har arbetsinsatsen varierat mellan nio och fjorton undersökta provlokaler. 

Lokalerna är dessutom tämligen korta och har de senaste inventeringarna haft en 

medellängd på 4,8 m. Marken runt provlokalerna består av lövskog och betad ängs-

mark. Vattendraget rinner genom en väldefinierad dalgång den sista biten innan 

den rinner ut i Rolfsån. Utbredningsområdet är 600 m långt och sträcker sig upp 

den första vägen som vattendraget korsar. Utbredningsområdet är något större då 

det hittades enstaka musslor cirka 100 m uppströms vägen. Vid årets inventeringar 

användes de tidigare lokalerna. Flera av dem var svåra att hitta på grund av koordi-

nater som inte stämde, men så fanns det markeringar i naturen sedan tidigare.  

 

Figur 9. En av lokalerna i Gärån. 
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Tabell 4. Provlokalerna i Gärån. Koordinater för starten av provlokalen, antal levande 
musslor, antal döda musslor, längd, bredd och area på lokalerna samt musseltätheten. 

 

Tätheten i provlokalerna varierar mellan 0,00 och 0,49 individ/m2 och medelvärdet 

är 0,09 individ/m2 (tabell 4) vilket är betydligt lägre än tidigare undersökningar. 

Detta gör att beståndet uppskattas till 291 musslor år 2017. Trenden är negativ för 

musselbeståndet i Gärån oavsett hur beräkningarna görs. Beståndet kan vara något 

större i vattendraget då det troliga utbredningsområdet är längre än vad man trott 

tidigare. Upplägget på inventeringarna för denna å bör se över, då det är så korta 

provlokaler så ökar sannolikheten att det saknas musslor på dem. Dock bör åtgär-

der sättas in för Gärån om flodpärlmusslan skall leva vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sträcka Koordinater 
(SWEREF99) 

Antal 
levande 

Antal 
döda 

Längd 
(m) 

Bredd 
(m) 

Area 

(m
2

) 

Ind/m
2

 

1 6382601/346541 1 0 8,3 5,5 45,7 0,02 

2 6382590/346548 0 0 4,5 4,1 18,5 0 

3 6382593/346554 1 0 5,2 4,6 23,9 0,04 

4 6382585/346560 0 0 3 6,5 19,5 0 

5 6382577/346598 2 2 4,4 4,4 19,4 0,10 

6 6382584/346591 6 0 6 5 30 0,20 

7 6382582/346596 11 0 5 4,5 22,5 0,49 

8 6382622/346609 1 1 4 4,5 18 0,06 

9 6382607/346633 0 1 4,5 4,5 20,3 0 

10 6382603/346644 0 0 4 6,5 26 0 

11 6382577/346644 0 0 3 6 18 0 

12 6382556/346655 0 0 4 5 20 0 

13 6382547/346651 4 0 5 4,3 21,5 0,19 

14 6382552/346657 3 0 3,5 3,5 12,3 0,24 

15 6382594/346694 0 0 3 9 27 0 

16 6382602/346716 4 0 9 7 63 0,06 

17 6382546/346477 2 0 5 3,6 18 0,11 

18 6382577/346516 6 0 4,4 8,4 37 0,16 

 Summa 41 4 85,8 - 460,3 ‐ 

 Medelvärde 2,3 0,2 4,8 5,4 25,6 0,09 
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Tabell 5. Medeltätheten och storleken på beståndet i Gärån. 

*Medeltätheten uträknad genom att slå ihop medeltalen för varje lokal.  

**Medeltätheten uträknad genom att alla räknade musslor delas med den totala under-
sökta arealen.  

***Beståndets storlek uträknat genom att använda medeltätheten* och multiplicera med 
arealen för utbredningsområdet.  

**** Beståndets storlek uträknat genom att använda medeltätheten ** och multiplicera 
med arealen för utbredningsområdet. 

Storleksfördelningen hos musslorna i Gärån är mellan 44–111 mm och medellängd 

på 96,8 mm (figur 10). Det visar att det finns föryngring i vattendraget, men den är 

mycket svag. Endast en mussla under 50 mm hittades och åldersstrukturen för de 

övriga flodpärlmusslorna i Gärån gör att de riskerar att försvinna inom en snar 

framtid.  

 

År Medeltäthet* Medeltät-
het** 

Beståndets 
storlek *** 

Beståndets storlek 
**** 

1982 0,48  938  

1983 0,41  808  

1984 0,23  446  

1985 0,30  594  

1986 0,31  311  

1987 0,31  618  

1989 0,36  711  

1990 0,34  668  

1991 0,34  663  

1992 0,38  739  

1995 0,28  550  

1997 0,25  612  

2003 0,32  802  

2011 0,32 0,27 749 667 

2017 0,09 0,09 291 291 
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Figur 10. Storleksfördelningen mellan musslorna som mättes i Gärån. 

 

Figur 11. Några av de musslor som mättes under årets inventering i Gärån. 
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3.3. Lindåsabäcken 

 

Figur 12. Karta över de 18 lokaler som finns i Lindåsbäcken.  

Vattendraget inventerades 2017-09-13 och 2017-09-25. Vattenföringen var medel-

hög vid båda dagarnas inventering, dock regnade det en stor del av första dagen 

och andra dagen var det klart väder. Lindåsabäcken är ett biflöde till Viskan som 

rinner genom Borås kommun. Ån avvattnar ett 59 km2 stort område. Vattendraget 

undersöktes senast 2011. Markanvändningen i närmiljön domineras till största de-

len av barrskog följt av blandskog. Det finns även sträckor som har en del våtmark 

i närmiljön. Flodpärlmusslor finns i hela bäcken men undersökningen begränsas, 

som tidigare inventeringar, till de övre 1,7 km. Detta var den femte gången Lind-

åsabäcken inventerades och innan dess inventerades den år 2011. 
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Figur 13. Minsta musslan hittades på provlokal 14 i Lindåsabäcken. 

 

Figur 14. Provlokal 5 i Lindåsabäcken. 
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Tabell 6. Provlokalerna i Lindåsabäcken. Koordinater för starten av provlokalen, antal le-
vande musslor, antal döda musslor, längd, bredd och area på lokalerna samt musseltäthet. 

 

Tätheten i provlokalerna varierar mellan 0,00 och 10,61 individ/m2 och medelvär-

det är 0,88 individ/m2 (tabell 6) vilket är betydligt lägre än tidigare undersökningar. 

Detta gör att beståndet uppskattas till 7270 musslor vid 2017, vilket är den samma 

som 2011 års beräkningar (tabell 7). De lokaler med tätast population är 8, 9, 10 

och 17 vilka har en täthet på omkring 10 musslor per m2. Den minsta musslan som 

hittades under årets inventering var 36 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sträcka Koordinater 
(SWEREF99) 

Antal 
levande 

Antal 
döda 

Längd 
(m) 

Bredd 
(m) 

Area 

(m
2

) 

Ind/m
2

 

1 6393730/382779 0 0 21,5 5,3 114 0 

2 6393703/383010 0 0 10,2 8 81,6 0 

3 6393709/382988 0 0 10,2 9,7 98,9 0 

4 6393732/383118 0 0 13 8,2 106,6 0 

5 6393702/383257 21 3 7 8 56 0,38 

6 6393689/383369 7 4 24 6 144 0,05 

7 6393673/383442 0 1 30 3,5 105 0 

8 6393664/383624 114 5 19,1 4,5 86 1,33 

9 6393580/383866 388 2 15 3,4 51 7,61 

10 6393585/383997 91 2 25,5 3 76,5 1,19 

11 6393543/384158 18 0 8 5 40 0,45 

12 6393520/384352 33 0 11,2 3 33,6 0,98 

13 6393540/384422 77 1 23 3,5 80,5 0,96 

14 6393689/384502 57 0 14,2 5,5 78,1 0,73 

15 6393757/384567 10 0 18 2,5 45 0,22 

16 6393631/383550 83 2 20 3,5 70 1,19 

17 6393613/383754 191 0 6 3 18 10,61 

18 6393493/384322 81 1 20 2 40 2,03 

 Summa 1171 18 295,9  1325 ‐ 

 Medelvärde 65,1 1 16,4 4,86 73,6 0,88 
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Tabell 7 Medeltätheten och storleken på beståndet i Lindåsabäcken. 

*Medeltätheten uträknad genom att slå ihop medeltalen för varje lokal.  

**Medeltätheten uträknad genom att alla räknade musslor delas med den totala under-
sökta arealen.  

***Beståndets storlek uträknat genom att använda medeltätheten* och multiplicera med 
arealen för utbredningsområdet.  

**** Beståndets storlek uträknat genom att använda medeltätheten ** och multiplicera 
med arealen för utbredningsområdet. 

***** 1993 års beståndsstorlek är beräknad utifrån ett 14 421 m2 stort utbredningsom-
råde, övriga år är beståndsstorleken beräknad utifrån en yta av 8874 m2. 

Storleksfördelningen hos musslorna i Lindåsabäcken är mellan 36–98 mm (figur 

15). Medellängden är 76 mm, vilket är 5 mm kortare än 2011. Cirka 6 % var 50 

mm eller mindre, vilket gör att det finns föryngring i vattendraget. Intressant är att 

inga musslor över 100 mm hittades och så var det även 2011.  

 

 

Figur 15. Storleksfördelningen mellan musslorna som mättes i Lindåsabäcken. 
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3.4. Kolarebäcken 

 

Figur 16. Karta över de 18 lokaler som finns i Kolarebäcken. 

Vattendraget inventerades 2017-10-03 och 2017-10-10 och detta var femte gången 

som Kolarebäcken inventerades (tabell 9). Vattenföringen var medel och det var 

mulet och delvis nederbörd vid båda dagarnas inventering. Inventeringen gjordes 

något sent på säsongen vilket gjorde att mycket av löven hade ramlat av träden. 

Kolarebäcken är ett biflöde till Tidan som rinner genom Ulricehamns kommun. Ån 

avvattnar ett 23 km2 stort område. Markanvändningen i närmiljön domineras till 

största delen av blandskog tätt följt av barrskog. Bottensubstratet är en blandning 

mellan grus, block och sand. Musslorna förekommer inom ett 4,2 km långt utbred-

ningsområde (Henrikson 2005). Stora delar av vattendraget ingår i EU’s nätverk av 

skyddade områden, Natura 2000. Kolarebäckens skydd har som främsta syfte att 

bevara ett av länets rikligaste bestånd av flodpärlmussla. Vattendraget inventerades 

senast 2011 och då slumpades det ut 15 nya lokaler, vilket kompletterades med tre 

nya vid årets inventering. 
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Tabell 8. Provlokalerna i Kolarebäcken. Koordinater för starten av provlokalen, antal le-
vande musslor, antal döda musslor, längd, bredd och area på lokalerna samt musseltät-
heten. 

 

Tätheten i provlokalerna varierar mellan 0,00 och 4,48 individ/m2 och medelvärdet 

är 0,34 individ/m2 vilket är betydligt lägre än tidigare undersökningar (tabell 8). 

Detta gör att beståndet uppskattas till 5283 musslor vid 2017. Vilket är cirka 2600 

stycken färre än 2011 års beräkningar (tabell 9). Det lägre antalet kan bero på flera 

orsaker, dels fler lokaler men även att vi inventerade för sent vilket gjorde att löven 

dolde musslor. Dock så har beståndet haft en nedtågande trend sedan 1997 års in-

ventering. Mellan 2011 och 2003 minskade beståndet med 58 % och mellan 2017 

och 2011 med 49 %.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sträcka Koordinater 
(SWEREF99) 

Antal 
levande 

Antal 
döda 

Längd 
(m) 

Bredd 
(m) 

Area 

(m
2

) 

Ind/m
2

 

1 6416459/421102 0 0 20 4 80 0 

2 6416354/421265 3 7 20 4 80 0,04 

3 6416331/421291 1 2 20 3,5 70 0,01 

4 6416353/421366 
 
 
/421366 

0 0 20 5 100 0 

5 6416410/421535 5 2 20 3,5 70 0,07 

6 6416431/421601 10 2 20 4,5 90 0,11 

7 6416413/421672 14 0 20 5 100 0,14 

8 6416258/421995 43 8 20 3 60 0,72 

9 6416184/422075 1 0 20 4 80 0,01 

10 6416023/422149 2 0 20 3 60 0,03 

11 6415704/422162 
 

35 5 10 3,5 35 1,00 

12 6414685/422830 45 5 9,5 3 28,5 1,58 

13 6414623/422820 54 12 19 3,5 66,5 0,81 

14 6414222/422843 47 10 3,5 3 10,5 4,48 

15 6414015/422871 36 0 7 2,3 16,1 2,24 

16 6416362/421446 1 1 20 5,5 110 0,01 

17 6415852/422217 76 10 20 3,5 70 1,09 

18 6415236/422401 24 4 15 3,5 52,5 0,46 

 Summa 397 68 304 - 1179 ‐ 

 Medelvärde 22,1 3,8 16,9 3,7 65,5 0,34 
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Tabell 9. Medeltätheten och storleken på beståndet i Kolarebäcken. 

*Medeltätheten uträknad genom att slå ihop medeltalen för varje lokal.  

**Medeltätheten uträknad genom att alla räknade musslor delas med den totala under-
sökta arealen.  

***Beståndets storlek uträknat genom att använda medeltätheten* och multiplicera med 
arealen för utbredningsområdet.  

**** Beståndets storlek uträknat genom att använda medeltätheten ** och multiplicera 
med arealen för utbredningsområdet. 

Storleksfördelningen hos musslorna i Kolarebäcken är mellan 59–88 mm (figur 

17). Medellängden är 73 mm, vilket är 2,4 mm kortare än 2011. Ingen mussla un-

der 50 mm hittades vilket gör att det ej går att se att det finns föryngring i vatten-

draget. Liksom inventeringen år 2011 saknades musslor över 100 mm. Vid lokalen 

högst upp (15) hittades även dammusslor. 

 

 

Figur 17. Storleksfördelningen mellan musslorna som mättes i Kolarebäcken. 
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3.5. Ljungaån 

 

Figur 18. Karta över de 18 lokaler som finns i Ljungaån. 

Vattendraget inventerades 2017-09-26 och 2017-09-29. Ljungaån har även namnet 

Karlshedaån och sista sträckan innan vattendraget rinner ut i Östra Öresjön heter 

den Vännån. Ljungaån tillsammans med Strömsån är de största biflödena till Öre-

sjöarna och mynnar vid Slottsån som är ett av de största biflödena till Viskan. 

Ljungaån är påverkad av ett vattenkraftverk och dess damm är ett definitivt hinder 

för flodpärlmusslans värdfisk öring. Vid första dagens inventering var det mycket 

hög vattenföring i bäcken vilket gjorde att vi fick avbryta inverteringen och återbe-

söka flera av lokalerna vid andra dagens inventering. Den andra dagen hade vattnet 

sjunkit undan mycket och ett vattenflöde nära medel rådde.  

Ån rinner genom Svenljunga och Marks kommun och avvattnar ett område av ca 

66,7 km2. Ljungaåns utbredningsområde sträcker sig från vägen vid prästgården till 

vägen uppströms Gunnbo kvarn, vilket är en sträcka på ca 7,4 km. 

Markanvändningen i närmiljön domineras till största delen av äng följt av bland-

skog, barrskog, lövskog och våtmark. Ån inventerades med statusbeskrivning som 

metod. Utbredningsområdet utgör en sträcka av 7,4 km totalt. Inom detta område 

har det avgränsats tre områden av varierande längd och inom dessa områden har 

det tidigare slumpats ut 15 provlokaler, under 2017 års inventering så lades ytterli-

gare tre lokaler till. De tre områdenas längd utgör en sträcka av 4,6 km. 
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Figur 19. Sträcka 17 är en av de sträckorna med mycket död ved. Denna del av Ljungaån är 
den med högst täthet med 0,63 musslor per m2.  

Tabell 10. Provlokalerna i Ljungaån. Koordinater för starten av provlokalen, antal levande 
musslor, antal döda musslor, längd, bredd och area på lokalerna samt musseltätheten. 

Sträcka Koordinater 
(RT90) 

Antal 
levande 

Antal 
döda 

Längd 
(m) 

Bredd 
(m) 

Area 
(m2) 

Ind/m2
 

1 6373277/362385 0 0 20 7 140 0,00 

2 6373270/362469 0 0 20 12 240 0,00 

3 6373447/362755 0 0 20 6 120 0,00 

4 6373446/362770 0 0 20 7 140 0,00 

5 6373383/362917 0 0 20 7 140 0,00 

6 6373402/362952 1 0  20 5 100 0,01 

7 6374011/364459 0 0 20 4 80 0,00 

8 6374005/364497 0 0 20 11 220 0,00 

9 6374309/366006 0 0 20 6 120 0,00 

10 6374448/366376 11 0 20 6 120 0,10 

11 6374461/366430 31 0 20 5,7 114 0,27 

12 6374459/366457 125 0 20 6,5 130 0,96 

13 6374507/366617 10 1 20 7 140 0,07 

14 6374564/366690 53 3 20 7 140 0,38 

15 6374660/366946 1 0 20 2,5 50 0,02 

16 6373329/363014 0 0 25 3 75 0,00 

17 6374486/366489 101 1 20 8 160 0,63 

18 6374585/366882 0 0 20 4,5 90 0,00 

 Summa 333 5 365 - 2319 - 

 Medelvärde 18,5 0,28 20,3 6,4 128,8 0,14 
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Tätheten i provlokalerna varierar mellan 0,00 och 0,96 individ/m2 och medelvärdet 

är 0,14 individ/m2 (tabell 10). Detta gör att beståndet uppskattas till 4121 musslor 

vid 2017. Vilket är den samma som 2010 års beräkningar. Beståndet är fortfarande 

relativt svagt.  

Tabell 11. Medeltätheten och storleken på beståndet i Ljungaån. 

*Medeltätheten uträknad genom att slå ihop medeltalen för varje lokal.  

**Medeltätheten uträknad genom att alla räknade musslor delas med den totala under-
sökta arealen.  

***Beståndets storlek uträknat genom att använda medeltätheten* och multiplicera med 
arealen för utbredningsområdet.  

**** Beståndets storlek uträknat genom att använda medeltätheten ** och multiplicera 
med arealen för utbredningsområdet. 

Storleksfördelningen hos musslorna i Ljungaån är mellan 84–108 mm (figur 19). 

Medellängd på 94 mm, vilket är samma medellängd som 2010. Ingen mussla under 

50 mm hittades vid denna inventeringen vilket gör att vi inte kan se om det sker nå-

gon föryngring.  

 

Figur 20 Storleksfördelningen mellan musslorna som mättes i Ljungaån. 
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4. Diskussion 
Inventeringarna under hösten 2017 utfördes till en början vid låg vattenföring vil-

ken ökade senare på säsongen. För de allra flesta vattendrag under årets invente-

ringar bedöms utvecklingen vara negativ för populationerna av flodpärlmussla.  

Rördalsån var den enda som inventerades med enkel status metod. Med den meto-

den går det inte att säga så mycket om beståndens storlek. Det som dessa invente-

ringar kan säga är att om det är stor andel små musslor så är bestånden livskraftiga. 

Den minsta musslan som hittades var en på 64 mm. Då vi inte hittade någon mussla 

som var mindre än 50 mm så visar det på att det inte skett någon föryngring de sen-

aste åren i denna delen av Rördalsån. 

Sollumsån är ett av få vattendrag i södra delen av Sverige som har en positiv trend 

när det gäller populationsstorlek. Vattendraget huserar inte bara många musslor 

utan även ett stort antal små musslor (under 50 mm). Då de tidigare inventering-

arna har varit inriktade på N2000 området, så slumpades två av tre nya lokaler ut 

nedströms detta. Resultatet var mycket bra och dessa nya lokaler hade en täthet 

som var mellan 2–4 musslor per m2. Detta gör att utbredningsområdet kunde utö-

kas. I framtiden bör undersökningar göras mellan Göta älv och dagens utbrednings-

område för att kunna fastställa om det verkliga utbredningsområdet är hela vatten-

draget upp till Vadlidenfallet (figur 21). 

Gärån är ett av de vattendrag i Västra Götalands län där flodpärlmusslan närmar sig 

att försvinna helt. Årets beräkningar ger att det bara finns omkring 300 musslor 

kvar i ån. Detta kan vara en underskattning då utbredningsområdet kan vara något 

större än vad som inventerats, men då inga mindre musslor hittades och nästan 

hälften av alla musslor har försvunnit de senaste 6 åren så är situationen alarme-

rande. Här behöver det göras åtgärder snarast om populationen skall överleva. Vat-

tenbiotopen och dess närmiljö där musslorna finns är relativt opåverkad, så detta är 

troligen inte problemet utan något annat. Troligen är det jord- och skogsbruk i 

kombination med regleringen som sker i vattendraget. De åtgärder som genomförts 

i framför allt Rolfsån har ännu inte haft någon effekt för musslorna. 

Lindåsabäcken har en stabil population och har haft det sedan den började invente-

ras 1993. Vattendraget hyser en relativt stor population på ett litet område.  

Kolarebäcken har också en negativ trend för musselpopulationen. Antalet musslor 

har minskat kraftigt sedan den började inventeras. Trots att denna var med i samma 

EU-Life projekt som Sollumsån har åtgärderna inte fått samma utslag i Kolare-

bäcken. Trots att det är svårt att jämföra tidigare inventeringar med varandra så är 

det tydligt att omkring 4/5 delar av population har försvunnit sedan 90-talet. I Ko-

larebäcken finns det en starkare population än den i Gärån, men det krävs åtgärder 

om inte flodpärlmusslorna skall försvinna helt. Det finns fortfarande mycket att 

göra för att förbättra för värdfisken i Gärån.  

Ljungaån inventerades under två dagar, den första dagen fick vi avbryta på grund 

av högt vatten. Bara tre dagar senare hade vattnet sjunkit undan och vi kunde fort-

sätta inventeringen. Detta kan ju givetvis ha påverkat resultatet och särskilt svårt är 

det att hitta små musslor. Trots detta ligger årets beräkningar på samma nivå som 

tidigare vilket visar att mängden musslor verkar vara konstant. Lokal 17 inventera-

des även ifjol och då med enkel statusklassning. Då hittades en mussla som var 67 

mm, någon så liten hittades inte i år. Ljungaån har en stor potential med många, 
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långa sträckor som skulle kunna biotopvårdas och det finns ett kraftverk mitt på 

sträckan som hindrar värdfisken från att röra sig. Utbredningsområdet för flodpärl-

musslor i Ljungaån bör ses över då den nedersta delen (sträckor 1–3) av ån saknar 

musslor och biotop för dem.  

Som tidigare finns det genomgående problem för några vattendrag och det beror på 

att vissa vattendrag skulle behöva nya provlokaler. Som exempel så har Gäråns 

provlokaler en medellängd på 4,8 m vilket påverkar resultatet när det är låga tät-

heter. 

Om vi ser till 2016 och 2017 års inventeringar så ser det dystert ut för många popu-

lationer av flodpärlmusslor. Mycket av detta beror på att de allra flesta vattendrag 

saknar föryngring, och har gjort det länge, vilket medför att musslorna blir bara 

äldre och äldre. Det finns ett flertal åtgärder som behöver sättas in och det kan vara 

allt från biotopvård och ta bort vandringshinder till att stödplantera ut både fisk och 

musslor. 

 

 

Figur 21. Vadlidenfallet, den övre avgränsningen av utbredningsområdet i Sollumsån. 
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