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Sammanfattning 
Styggsjöbäcken har ett fortsatt högt skyddsvärde visar årets inventering och populationen ska fortsatt 

bedömas som icke livskraftig enligt metodiken ”Statusbeskrivning och övervakning av 

flodpärlmussla” inom undersökningstypen ”Stormusslor” som har använts. Antalet observerade 

individer har minskat från den förra inventeringen som gjordes 2010, vilket har lett till en minskning i 

beräknad medeltäthet och populationsstorlek. En möjlig förklaring kan vara att vattenståndet var så 

lågt under årets inventering. 

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län övervakar inom den regionala miljöövervakningen (RMÖ) status och 

populationsutveckling hos flodpärlmusslor i länet. Styggsjöbäcken är utpekat inom detta projekt och 

inventerades senast 2010. På uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län utförde Naturföretaget en 

uppföljning av flodpärlmusslorna i Styggsjöbäcken. Den metod som tidigare använts är 

”Statusbeskrivning och övervakning av flodpärlmussla” inom undersökningstypen ”Stormusslor” och 

för att få ett jämförbart resultat har samma metod använts i årets inventering. 

Metodik 
Lokalerna vid Styggsjöbäcken är på förhand angivna med koordinater av Länsstyrelsen i Gävleborgs 

län och har ursprungligen valts ut slumpmässigt. Totalt 18 lokaler längs Styggsjöbäcken undersöktes. 

Efter att ha lokaliserat sträckorna så fylldes markeringarna för sträckan i med sprayfärg. Sedan gjordes 

en mätning, enligt ”Statusbeskrivning och övervakning av flodpärlmussla” inom undersökningstypen 

”Stormusslor”, av de första 15 musslorna som hittades en bit uppströms området. Hittades inga 

musslor under en rimlig tidsperiod (ca 15 min) så gjordes provtagning nedströms området. Det är 

viktigt att inte söka för nära lokalen då musslorna kan stänga sig. Mätningen görs för att få en 

uppfattning om storleksförhållandet av musslor i bäcken. Den minsta musslan noterades särskilt i 

protokollet, även om denna hittades inom området. Mätningen gjordes med skjutmått till närmaste 

millimeter på bredd, längd och höjd på musslorna. När detta stickprov av musslors mått var klar så 

gjordes inventeringen av antalet musslor inom sträckan med en vattenkikare. Inventeringen 

genomfördes genom uppströms förflyttning för att inte musslorna ska sluta sina skal. Alla synliga 

flodpärlmusslor räknades på sträckan. Sedan fylldes lokalbeskrivningen i och en lokalskiss gjordes 

enligt metodiken ”Statusbeskrivning och övervakning av flodpärlmussla”. Efter att inventeringen 

genomförts så sammanställs all data för att poängsätta vattendraget enligt tabell 1.  

 

 

Kriterium Poäng 

  1 2 3 4 5 6 

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

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

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

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

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

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

 

Tabell 1: Underlag till poängsättning av vattendrag med förekomst av flodpärlmussla.  
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Resultat 
Under återinventeringen av flodpärlmussla på de slumpmässigt utvalda lokalerna längs med 

Styggsjöbäcken så hittades musslor på 16 av 18 lokaler. På fem lokaler hittades fler än 50 musslor och 

på sex lokaler hittades mindre än 10 musslor. På två av lokalerna hittades inga musslor. På tre lokaler 

hittades det under inventeringen mer än 100 musslor (se Bilaga 1 för områdeskarta). Medeltätheten av 

musslor i vattendraget beräknades till 0,64 musslor/m2 och populationsstorleken beräknades till 5740 

individer. 59 % av de längdmätta musslorna befann sig inom intervallet 80–100 cm och flest (19%) 

inom intervallet 90–94 cm. Styggsjöbäckens status bedöms ej vara livskraftig (tabell 5) och ha ett högt 

skyddsvärde (tabell 3-4) enligt metodiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Vattendrag 

Lokal 
nr 

Antal 
levande 
på 
lokalen 

Antal 
döda 
på 
lokalen 

Minsta 
levande 
funna 
på 
lokalen 

Lokalens 
längd 

Lokalens 
bredd 

Lokalens 
yta Musslor/m2 

Styggsjöbäcken A1 8 0 73 20,0 5,0 100,0 0,08 

Styggsjöbäcken A2 0 0 - 20,0 4,2 84,0 0,00 

Styggsjöbäcken A3 75 2 33 20,0 5,6 112,0 0,67 

Styggsjöbäcken A4 118 5 37 20,0 3,8 76,0 1,55 

Styggsjöbäcken A5 35 4 62 20,0 5,5 110,0 0,32 

Styggsjöbäcken A6 44 6 32 13,5 4,0 54,0 0,81 

Styggsjöbäcken B1 25 4 57 13,5 4,3 58,1 0,43 

Styggsjöbäcken B2 14 3 55 20,0 6,6 132,0 0,11 

Styggsjöbäcken B3 41 2 37 13,2 5,2 68,6 0,60 

Styggsjöbäcken B4 3 0 42 20,0 8,8 176,0 0,02 

Styggsjöbäcken B5 11 0 86 20,0 4,3 86,0 0,13 

Styggsjöbäcken B6 4 0 27 20,0 9,4 188,0 0,02 

Styggsjöbäcken C1 3 1 70 20,0 4,1 82,0 0,04 

Styggsjöbäcken C2 122 3 58 6,1 6,0 36,6 3,33 

Styggsjöbäcken C3 0 0 - 20,0 4,9 98,0 0,00 

Styggsjöbäcken C4 86 7 76 15,3 5,4 82,6 1,04 

Styggsjöbäcken C5 46,0 2,0 74 13,8 5,8 80,0 0,57 

Styggsjöbäcken C6 111,0 4,0 85 7,1 9,1 64,6 1,7 

Tabell 2: Musseldata från provlokalerna i Styggsjöbäcken 2017.  



6 

 

 

 

 

 

  

Kriterium Poäng för STYGGSJÖBÄCKEN 2017 Styggsjöb. 
2017 

Poäng för 

  1 2 3 4 5 6 Styggsjöb. 

Populationsstorlek (tusental 
musslor) <5 5-10 11-50 51-100 101-200 >200 5 740,000 2 

Medeltäthet (ind/m2) <2 2,1–4 4,1–6 6,1–8 8,1–10 >10 0,64 1 

Utbredning (km) <2 2,1–4 4,1–6 6,1–8 8,1–10 >10 1594 1 

Minsta funna mussla (mm) >50 41–50 31–40 21–30 11–20 ≤10 27 4 

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

Andel musslor <5 cm (%) 1–5 6–10 11–15 16–20 21–25 >25 6,0% 2 

        10 

Klass Poäng 

I Skyddsvärd 1-7 

II Högt skyddsvärde 8-17 

III Mycket högt skyddsvärde 18-36 

Tabell 3: Poängtabell för vattendragets status för flodpärlmussla. Gulmarkerade fält anger resultatet från 

inventeringen 2017 i Styggsjöbäcken.    

Figur 1: Längdintervall hos mätta musslor i Styggsjöbäcken 2017 samt 2010. 

Tabell 4: Skyddsvärdesklasser, gulmarkerat anger Styggsjöbäckens status.     
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Klass Status                 

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

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

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

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

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

6 Dokumenterad förekomst som försvunnit.       

 

Diskussion och jämförelse  
Resultatet från årets inventering ledde till samma bedömning som gjordes 2010 av Styggsjöbäcken, att 

bäcken ej är livskraftig och har högt skyddsvärde. Årets inventering resulterade i ett poäng mer i 

poängtabellen jämfört med den förra inventeringen, detta tack vare en ökning med 0,9 procentenheter i 

andelen musslor under 5 cm. Musslor under 2 cm observerades varken under 2010 och inte heller nu, 

däremot ser vi en ökning med 5 procentenheter i andelen musslor över 8 cm.  

Totalt sett så ser vi en minskning i antalet observerade individer jämfört med 2010 års inventering 

(938 individer år 2010 och 746 individer år 2017). Detta kan ha berott på det låga vattenståndet som 

rådde i Styggsjöbäcken då det gjorde det svårare att eftersöka musslor där vattenkikaren ej kunde 

användas bland stenarna. Medeltätheten påverkades av detta och minskade således från 2010 års 0,897 

musslor/m2 till 2017 års 0,636 musslor/m2. Likaså påverkades populationsstorleken, där beräkningarna 

för 2010 resulterade i 8105,6, till 2017 års 5740,3.  

 

Källor 
Naturvårdsverket, Undersökningstyp: Stormusslor, Handledning för miljöövervakning. Version 1:2: 

2010-03-30. 

Naturvårdsverket, Åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmusslan. Rapport 5429, januari 2005. 

ISBN 620-5429-5. 

  

Tabell 5: Statusbeskrivning utifrån metodiken ”Statusbeskrivning och övervakning av flodpärlmussla” 

inom undersökningstypen ”Stormusslor”. 
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Bilaga 1 
Karta över samtliga lokaler som inventerades i Styggsjöbäcken. 

 

 


