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Rapportering av uppdrag 216 0832 

Nationellt program 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tillsammans med Naturhistoriska riksmuseet fått i 
uppdrag av Naturvårdsverket att under 2008-2009 utreda och presentera ett förslag på 
nationellt program för övervakning av stormusslor. Förslaget till val av vatten redovisas i 
föreliggande PM.  

Revidering av undersökningstyp 

I uppdraget ingick även att revidera den befintliga undersökningstypen för stormusslor 
(2004). Undersökningstypen är reviderad (februari 2009) och under mars-maj kommer 
Artdatabanken att redaktionellt se över underlaget till den nya undersökningstypen. 

Kvalitetsäkring/Stormusselkurs 

För att kunna starta upp det nationella övervakningsprogrammet ingår i uppdraget att 
planera och förbereda en utbildning som en kvalitetssäkring för de personer på länen som 
ska arbeta med det nationella programmet. Utbildningen, i form av en stormusselkurs, 
kommer att genomföras den 15-17 juni i Småland. Inbjudan, samt ett prel. program, 
skickades ut den 13 mars 2009 till de miljöövervakningsansvariga på länen. 
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Nationell musselövervakning & förslag till val av 
nationella stormusselvatten 

Bakgrund 

 
Ett grundläggande förslag ; Miljöövervakningsstrategi för stormusslor ”Utveckling av 
nationell miljöövervakning för sötvattenslevande stormusslor 2008” har tagits fram under 
2008-2009 av Stefan Lundberg, Naturhistoriska riksmuseet, i samarbete med Jakob 
Bergengren, Länsstyrelsen i Jönköping  enligt uppdrag 216 0740.  
 
Den 2 oktober 2008 anordnades ett referensgruppsmöte på Naturhistoriska riksmuseet. 
Deltagare var Jakob Bergengren, Lst-F, Stefan Lundberg och Thomas Lyrholm (del av 
mötet), NRM, Marie Eriksson, Lst-M, Cecilia Journath-Pettersson, Lst-T, Erik Årnfelt, Lst-
E, Oskar Norrgrann, Håkan Söderberg och Frans Olofsson, Lst-Y, samt Håkan Marklund, 
NV. 
 
Vid detta möte beslutades att ta fram ett förslag till val av nationella musselvatten för 
övervakning utifrån ett upplägg med både trendstationer (undersökning enligt den 
kompletta undersökningstypen) samt screening (undersökning enligt den s.k. förenklade 
statusbedömningen). 
 
Den 15 januari 2009 träffades referensgruppen igen. Deltagare vid mötet var Jakob 
Bergengren, Lst-F, Stefan Lundberg, NRM, Marie Eriksson, Lst-M, Cecilia Journath-
Pettersson, Lst-T, Helena Herngren, Lst-D, Håkan Söderberg, och Frans Olofsson, Lst-Y, 
Lena Tranvik, ADb, samt Håkan Marklund och Ulrika Stensdotter-Blomberg, NV. 
 
Föreliggande förslag har tagits fram efter synpunkter av ovanstående referensgrupp.  
 
Nedan, under ’Förslag – Nationella vatten’, redovisas förslag enligt Trend+Screening.  
 
Även det tidigare förslaget (enligt avtal 216 0740), bakgrund till detta, samt urvalskriterier, 
redovisas. 
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Förslag – Nationella vatten 

Målsättning  

• Att analysera de långsiktiga trenderna hos stormusselbestånd i sötvatten nationellt. 
• Att bedöma ett urval av de svenska stormusselbestånden avseende artsammansättning, föryngring 

– som indikatorer på ett naturligt ekosystem. 
• Att avgöra om antropopgen påverkan leder till oönskade effekter på stormusselbestånd i sjöar och 

vattendrag  
• Att följa förändring av populationsstorlek och täthet samt förändringar i ålders-/ 

storleksstrukturen i ett urval avgränsade bestånd av stormusslor tillhörande de nedan 
understrukna släktena/arterna:  

1.   Margaritifera margaritifera (flodpärlmussla) – Sårbar (VU) 
 

Unio spp; målarmusslor 
1. Unio pictorum (äkta målarmussla) *. 

2. Unio tumidus (spetsig målarmussla) 

3. Unio crassus (tjockskalig målarmussla) – Starkt hotad (EN) 

 

Anodonta / Pseudanodonta spp; dammusslor 
1. Anodonta anatina (allmän dammussla) 

2. Anodonta cygnea (större dammussla) 

3. Pseudanodonta complanata (flat dammussla) - Missgynnad (NT) *. 

* Båda dessa arter har visat sig vara tämligen sällsynta och några vattendrag/sjöar bör ingå i det nationella programmet med s.k. 

förstärkt screeening. 

Syfte   

• Ge underlag till länsstyrelsernas eller Vattenmyndighetens planering, genomförande, uppföljning 
och utvärdering av verksamheter i sötvatten. 

• Ge underlag till Naturvårdsverkets långsiktiga uppföljning av miljötillståndet i sötvatten. 
• Ge underlag till Naturvårdsverkets rådgivning till länsstyrelserna om miljötillstånd såsom 

försurnings-/näringshaltsbedömning, bedömning av antropogen påverkan (ex. rensning) m.m.  
• Trendstationer ger ett noggrant underlag där trender kan visas lokalt i respektive vatten. 
• Screening ger ett underlag där statusen för respektive art nationellt kan analyseras. Med den 

’förstärkta screeningen’ kan ytterligare data samlas in och därmed ge ett bättre 
bedömningsunderlag för de arter som berörs.  
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Övergripande förslag 

Utifrån tidigare utredning och möte på NRM den 2 oktober 2008 och 15 januari 2009 
föreslås en nationell övervakning av stormusslor där flodpärlmussla övervakas både med 
screening och trendstationer. För tjockskalig målarmussla föreslås övervakning i 10-15 
vattendrag med s.k. förstärkt screening. Äkta målarmussla, liksom flat dammussla, bör 
följas med förstärkt screening i 5-6 vattendrag/sjöar per art. Övervakningen bör utföras 
med ett omdrev inom en 6-års cykel. För screening av flodpärlmussla föreslår vi ett omdrev 
på 12 år (Tabell 1). 
 
Viktigt är att det redan pågående regionala övervakningsarbetet fortsätter, men i vissa fall 
bör revidering göras. Observera alltså att detta förslag inte ersätter redan pågående 
musselövervakning i länen. 
 
Tabell 1. Övergripande förslag på antal vattendrag med trendövervakning,  
screening respektive förstärkt screening av aktuella stormusselarter. 
Art Trendstations-

vattendrag 
Screening Förstärkt screening Kostnad/år1 

Flodpärlmussla 21 ca 500 - 112’ (70+42) 

Tjockskalig målarmussla 3 - 14 35’ 

Äkta målarmussla - - 5-6 10’ 

Flat dammussla - - 5-6 10’ 

Totalt2 24 - 24-26 167’ 

 
1.  

 - Trendvattendrag: 20 000 kr per vattendrag och år (6 års omdrev) 

 - Screening: 5 000 kr per vattendrag och år (12 års omdrev) 

 - Förstärkt screening 10 000 kr per vattendrag och år (6 års omdrev) 

 

2.  Utöver denna totalkostnad tillkommer kostnader för värdfiskkontoll (elfiske), utökad vattenkemi (redox-potential, 

turbiditet) samt övergripande planering/administration  

Val av vatten 

FLODPÄRLMUSSLA 

I de totalt 69 trendvattendrag (Figur 1) där det idag bedrivs övervakning har förekomst av 
flodpärlmussla noterats i 16. Men i endast 13 av dessa anses det idag finnas levande bestånd 
av flodpärlmusslor (Figur 2). Utöver de 13 trendvattendragen bör sex kalkade vattendrag 
som ingår i IKEU (Integrerad KalkEffektUppföljning) integreras. Som referens i IKEU 
finns det därutöver ytterligare ett vattendrag (Musån i N-län) som bör tas med i 
musselövervakningen. Vramsån i Skåne ingår ej i något nationellt program men är väl 
undersökt och hyser en utpräglad randpopulation av musslor. Därför tas denna med. Totalt 
föreslås övervakning med s.k. trendstationer i 21 vattendrag med flodpärlmussla (Tabell 2). 
 
Detta förslag har jämförts med data från Lst Västernorrlands utredning Status, trender och 
skydd för flodpärlmusslan i Sverige (Söderberg et al. 2008). Ytterligare bedömning bör 
göras utifrån tidigare nedlagt arbete (finns en lång tidsserie ska denna prioriteras osv.). Det 
slutgiltiga valet av lämpliga vatten bör ske efter att länen har inkommit med synpunkter. 
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Tabell 2. Förslag till övervakning – Margaritifera margaritifera, Trendvatten  
Nr Län Vattendrag Kommentar Program 

1 W Västerdalälven Västerdalälven har två vattendrag i W-
län med flodpärlmussla. Den ena är 
Fulan (680190-135389). Fem sträckor 
är undersökta från Älgforsen 6 km norr 
om Fulunäs till Sälbo 10 km söder om 
Fulunäs. Dessa undersöktes 1986 med 
bara 25 adulta musslor rapporterade. 
Den andra är i älven i höjd med 
Långtjärnsbäckens mynning (671060-
139291). Två individer återfanns vid 
dykning 2002.  

Trend 

2 AC Skansnäsån Skansnäsån (723914-151092). 
Undersökt åren 1992, 2001 och 2006. 
20 000 individer påträffades. 27 % av 
dessa var under 50 mm (TL). 

Trend 

3 BD Bergmyrbäcken Bergmyrbäcken (7282680-1650840). 
Mycket växlighet i bäcken, fläckvis med 
musslor främst på öppnare ytor. 
Musslorna är troligen i dålig kondition. 
Enkel statusbeskrivning utförd. Minsta 
funna mussla: 71 mm (TL). 

Trend 

4 O Gärebäcken Gärebäcken (648045-140373). 
Undersökt åren 1999 och 2006. 3000 
individer påträffade, minsta funna 
mussla: 55 mm (TL). 

Trend 

5 O Lindåsabäcken 

 

Lindåsabäcken (639645-133296). 
Undersökt åren 1993, 1997, 2003-04, 
2003-10. 7000 individer påträffade 
2003-10 varav 6 % var under 50 mm 
(TL).  

Trend 

6 Y Kärmsjöbäcken Kärmsjöbäcken (708165-155035). Ej 
undersökt med undersökningstypen 
men två gånger (åren 1995 och 2006) 
med enkel statusbeskrivning. Minsta 
funna mussla 2006: 13 mm (TL).. 
Reservatsbildning pågår. 

Trend 

7 Y Viskansbäcken Viskansbäcken (692660-153220). 
Undersökt år 1999. 147 000 individer 
påträffades. 5,6 % av dessa är under 50 
mm (TL). 

Trend 

8 Z Hökvattsån Hökvattsån (708046-145404). 
Undersökt år 2000. 40 000 individer 
påträffades och 20 % av dessa var 
mindre än 50 mm (TL). 

Trend 

9 Z Ammerån Ammerån, Storån (700495-152080) 
Inventering utförd av Valeri Ziganov 
enligt egen metod för stora vattendrag. 
Uppskattat bestånd 4 500 000 individer. 
God föryngring. Inventering enl U-typ 
ej genomförd. 

Trend 
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Nr Län Vattendrag Kommentar Program 

10 F/H Silverån Silverån, gränsvattendrag (E, F och H-
län) (638676-148951). Inventerad år 
1985 (enstaka skal funna), år 1999 (en 
levande individ funnen). År 2006 
återintroducerades 919 musslor i 
Silverån. Dessa hämtades från 
Sällevadsån. 

Trend 

11 E Bulsjöån Olstorpsbäcken (641852-147460). 
Mellan Västra och Östra Lägern. 
Undersökt år 1999 (158 ind.), år 2006 
(129 ind.) och år 2008 (218 ind.). År 
2006 hittades en individ på 49 mm 
(TL). 

Trend 

12 Y Kvarnån Kvarnån, Edsele (703596-153634).  

Undersökt åren 1994, 1997, 2003 och 
2008. 295 000 individer 1994 och 251 
000 2003. 11,5 % av populationen var 
mindre än 50 mm (2003).  

Trend 

13 T Trössälven Trössälven (6582240-142677) 
Undersökt åren 1986, 1996-97 och 
2006.  70 000 individer påträffades, 
varav 6 % var mindre än 50 mm (TL). 
Minsta funna mussla: 26 mm (TL). 

Trend 

14 Y Storselsån Storselsån (Hemligsån) (706197-
163689). Undersökt åren 1999, 2002 
och 2006. 70 000 individer funna1999 
och 120 000 ind. År 2006. 18 % av 
pupulationen är mindre än 50 mm(TL). 

IKEU-kalk 

15 X Enångersån Enångersån (682643-156574). 
Undersökt år 2005. 167 500 individer 
påträffades, varav 2,6 % är mindre än 
50 mm (TL). 

IKEU-kalk 

16 F Svanån Svanån (6383501-1575110). Undersökt 
översiktligt åren1994, 2002 och 2007. 
Enbart fyra levande individer funna år 
2007. 

IKEU-kalk 

17 O Ljungaån Ljungaån (637735-131429) 

Undersökt 1986 och 1990. 20 000 ind. 
påträffades år 1986 och 5000 ind. år 
1990. Inga fler undersökningar utförda. 
Ingen längdmätning av musslor utförd. 

IKEU-kalk 

18 H/F Sällevadsån Sällevadsån (636512-148894) är ett 
gränsvattendrag mellan Kalmar och 
Jönköpings län. Uppdelad i Övre och 
Nedre Sällevadsån. Övre undersökt 
år1986 (385 000 ind.), år 1994 (230 000 
ind.).1999 (245 000 ind.) och år 2006 
(340 000 ind.). Ett fåtal individer är 
mindre än 50 mm (TL). 

IKEU-kalk 

19 N Hovgårdsån Hovgårdsån (630960-131620) 
Undersökt åren 1984, 1987, 1989, 2004 
och 2005. Beståndsstatus: ca 1 400 
musslor. En lokal inventerades. 

Antal levande musslor: 68 ind. Antal 
döda musslor: 4. Minsta funna mussla: 
45 mm (TL). 

IKEU-kalk 
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Nr Län Vattendrag Kommentar Program 

20 K Bräkneån Bräkneån (622707-145763). 
Undersökt åren 1999, 2003, 2005 och 
2007.  Lokalerna är ej slumpade och 
någon populationsuppskattning är 
därmed ej gjord. Totalt hittdes 574 
individer på den 18 lokaler som 
undersöktes 2007. Minsta funna 
mussla 18 mm (TL). 

I den nedre delen av ån finns även ett 
livskraftigt (föryngrande) bestånd med 
tjockskalig målarmussla. 

Ingår ej i något 
program. 
Välundersökt 
randpopulation 

21 M Vramsån Vramsån (620883-137046). Undersökt 
åren 1991 och 1995 (36 000 ind.) 
2007 undersöktes 20 lokaler, 
beståndet uppskattades till 15 000 
individer. Minsta funna mussla: 87 
mm (TL) 

Ingår ej i något 
program. 
Välundersökt 
randpopulation 
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Figur 1. Samtliga 69 trendvattendrag.  

(Observera att en del punkter överlappar varandra då SMHI-vattendrags ID har använts) 
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Figur 2. Förslag till vattendrag med trendstationer för övervakning av flodpärlmussla. Redan befintliga program 

framgår av kartan. Vramsån i Skåne är ett undantag, här föreslås trendstationsövervakning då 
flodpärlmusselbeståndet anses utgöra en viktig randpopulation. 
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Figur 3. Utbredningen (förekomster) av flodpärlmussla i Sverige. En punkt motsvarar en lokal. 

I förslaget till screening ska ca 500 lokaler besökas under en 12 års period.  
Karta från Söderberg et al. 2008. 
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TJOCKSKALIG MÅLARMUSSLA 

Bland de totalt 69 trendvattendragen där det idag bedrivs övervakning är det tre som hyser 
tjockskalig målarmussla (Tabell 3, Figur 4). Utöver dessa föreslås s.k. förstärkt screening i 
14 vattendrag (Tabell 4, Figur 5).  
 
Tabell 3. Förslag till övervakning – Unio crassus, Trendvatten  
Nr Län Vattendrag Kommentar Program 

1 H Virån Virån (635623-1544475) ingår i Viråns 

vattenssystem. Har underssökts 2001, 2005 och 

2006. Totalt har tjockskalig målarmussla 

konstaterats på 10 lokaler . Föryngring har 

kunnat styrkas på 7 av dessa 10 lokaler. Minsta 

funna individ var 14 mm (TL). 

Trend 

2 M Tolångaån, Kävlingeån Inventeringar har genomförts i 

Björkaån/Åsumsån/Tolångaån/Vollsjöån 

(617339-136229) (vattendraget uppströms 

Vombsjön byter namn ett flertal gånger) år 2005 

på en lokal (Björkaån/Ommamölla) samt år 

2006 på en lokal i Åsumsån, fyra lokaler i 

Tolångaån samt åtta lokaler i Vollsjöån av 

Länsstyrelsen i Skåne/Mikael Svensson. Levande 

tjockskaliga målarmusslor påträffades på lokalen 

(Björkaån) 2005 och på åtta lokaler 2006. Skal 

påträffades på ytterligare tre lokaler 2006. 

Musslorna som hittades 2005 var mellan 38 och 

56 mm (TL) och 2006 mellan 49 och 80 mm 

(TL). 

Trend 

3 D Ålbergaån Ålbergaån (Kilaåns vattensystem) (6513750-

1543040). Undersökt åren 1998, 2004 och 2005. 

Inga fynd gjordes 1998. Åren 2004-2005 

påträffades arten på fem lokaler i Ålbergaån, från 

Mellan 1 ned till Förgreningen. Högst täthet 

observerades vid Förgreningen med ca 1,2 

individer/m2. I övrigt varierade tätheterna mellan 

0,1 – 0,8 ind./m2. Alla fyndlokaler hade musslor 

tillhörande storleksklass III (> 60 mm i längd) och 

tre av lokalerna, hade även individer inom 

storleksklass II (41-60 mm). 

Trend 
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Figur 4. Förslag till vattendrag med trendstationer för övervakning av tjockskalig målarmussla. 
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Tabell 4. Förslag till övervakning - Unio crassus, Förstärkt screening 
Nr Län Vattendrag Kommentar Program 

1 M Bråån, Kävlingeån Inventeringar har genomförts i Bråån (618624-

133896) år 2001 (stormusselprojektet 2001) på 

tre lokaler samt år 2005 på nio lokaler. Levande 

tjockskaliga målarmusslor hittades på alla 

lokaler 2001 samt på åtta lokaler 2005 

(Länsstyrelsen i Skåne/Mikael Svensson). 

Musslorna som hittades 2005 var mellan 25-72 

mm (TL). Utöver inventeringarna har flera 

tillsynsbesök (2003 och 2009) genomförts av 

Länsstyrelsen i samband med rensningar m.m. 

då levande tjockskaliga målarmusslor har 

konstaterats i bl.a. Rövarekulan, Hurva – 

uppströms Skarhult samt sträckan nedströms 

Skarhult. 

 

2 M Almaån, Helgeå Almaån, Helgeå (622803/139460). 

Inventeringar har genomförts år 2005 på 22 

lokaler (Hässleholms kommun/Marmar 

Nekoro) plus en lokal (Mikael Svensson) och 

2006 på tre lokaler (Länsstyrelsen i Skåne). 

Levande tjockskalig målarmussla påträffades på 

14 lokaler och minsta musslan mätte 18 mm. På 

två av lokalerna år 2006 påträffades tjockskaliga 

målarmusslor, varav många små individer. 

Längden varierade mellan 10 och 80 mm (TL). 

Utöver inventeringarna har levande tjockskalig 

målarmussla, inklusive små individer, påträffats 

i sammanflödet Hörlingeån/ Almaån vid flera 

tillsynsbesök och skalfynd har gjorts i Spånga 

2002 (Länsstyrelsen i Skåne). Vägverket har 

genomfört inventering i sammanflödet år 2007, 

då en tjockskalig målarmussla på 34 mm 

påträffades. 

 

3 M Saxån Saxån (619558-131720). Inventeringar har 

genomförts år 2004 på tre lokaler(Länsstyrelsen 

i Skåne) och år 2006 på 10 lokaler 

(Länsstyrelsen i Skåne/Mikael Svensson). 

Levande tjockskaliga målarmusslor hittades på 

en av lokalerna 2004 och på sju av lokalerna 

2006. Musslorna som hittades 2006 var mellan 9 

och 75 mm långa. Utöver inventeringarna har 

levande tjockskalig målarmussla påträffats vid 

tillsynsbesök 2002 och skal av tjockskalig 

målarmussla hittades på flera lokaler vid 

biotopkartering av ån.  
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Nr Län Vattendrag Kommentar Program 

4 G Helgeå, Bergagården  Helgeå, Bergagården (6278995-1391748) 

Inventerades första gången 2006 med 

vattenkikare och fridykning. Med 

vattenkikare hittades ett skal i mkt dåligt 

skick, men vid dykning upptäcktes ett stort 

bestånd av crassus på djupare vatten, 0,5-

2m. Tätheter på crassus uppåt 100st/m2. En 

skattning av antalet på denna korta sträcka 

är över 100 000 crassus. Crassus 

förekommer både uppströms och nedströms 

men fridykning har utförts i begränsad 

omfattning i Helgeå.  

Ingår ej i något 

nationellt program 

5 G Mörrumsån (nedströms Växjö) Mörrumsån (nedströms Växjö) (6304862-

1430003) inventerades 2000 och 2005. 

Sträckan är undersökt med 

vattenkikare, djupare partier ej undersökta. 

Få crassus i rikligt blandbestånd där 

pictorum dominerar, knappt 1 crassus per 

100 m2. Ovan Getaskärvs damm i slutet på 

lokalen är inga crassus funna, trots 

viss passerbarhet för fisk (åtgärder 

planeras). Där slutar alltså crassus 

utbredning uppåt i Mörrumsån. Kan vara ett 

bestånd på väg utför, eller så hittar vi 

mängder av crassus vid fridykning nedanför 

denna vadbara, strömmande lokal.  

 Ingår ej i något 

nationellt program 

6 G Mörrumsån (Trässhults kanal) Mörrumsån (Trässhults kanal)  (6265726-

1431400) Inventerades 2005 och 2006. Delvis 

ganska tätt bestånd, 38 per 100 m2 är medel på 

de bästa delarna, strax nedströms överfallet 

(troligen alltför hög siffra för hela sträckan). 

Partiellt hinder högt upp på sträckan, 

överfallsdamm som är del i Åsnens reglering, 

men crassus finns ovanför.  

Sträckan har ett blandbestånd där crassus är i 

minoritet, men trots det ganska stort bestånd. 

Grunt och grusigt. Vadbart till största delen 

men de djupare partierna har ej undersökts.  

 Ingår ej i något 

nationellt program 

7 H Gårdvedaån (Gårdveda gård) Gårdvedaån (6360110-1496813) har undersökts 

vid ett flertal tillfällen åren 2001 och 2005. 

Lokalen har även besökts vid flera 

stormusselkurser. Lokalen hyser en riklig 

förekomst av U. tumidus. Måttlig förekomst av 

U. crassus. Liten förekomst av U. pictorum, P. 

complanata, A. anatina och A.. cygnea. Minsta 

funna individ av U.crassus: 6 mm (TL). 

Ingår ej i något 

nationellt program 
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8 H Emån (Kvillsfors) Emån vid Kvillsfors (6364601-1483389) i 

Emåns vattenssystem undersöktes 2006. 

Lokalen undersöktes med fridykning. Denna är 

ca 250 meter lång. Samtliga målarmussselarter 

bedöms vara livskraftiga Individer < 40 mm 

(TL) påträffades, både av tjockskaliga och äkta 

målarmusslor . På lokalen hittades även allmän 

och flat dammussla. 

Ingår ej i något 

nationellt program 

9 E Kisaån (Föllingsö) Kisaån (6428418-1487935) tillhör Stångåns 

vattensystem. Lokalen undersöktes första 

gången 2001. U.crassus, U.tumidus, A.anatina, 

A.cygnea samt P.complanata förekommer. Minsta 

funna individ av tjockskalig målarmussla var 30 

mm (TL). 2004 återbesöktes lokalen och en 

regelrätt MÖV-lokal upprättades. Vid detta 

tillfälle hittades 34 levande tjockskaliga 

målarmusslor. Minsta funna individ var 22 mm 

(TL). Ytterligare 6 individer, mindre än 30 mm 

(TL), noterades. 

Ingår ej i något 

nationellt program 

10 E Svartån (Egebylund) Svartån (6468178-1461370) i Motala ströms 

vattensystem.  Lokalen undersöktes första 

gången 2008 inför en bygget av en ny 

järnvägsbro. Lokalen undersöktes via 

luftdykning. Samtliga målarmusselarter, samt 

allmän och flat dammussla, hittades. Beståndet 

med tjockskalig målarmussla får anses vara stort 

och livskraftigt. Minsta funna individ av 

tjockskalig målarmussla var 21 mm (TL) 

Ingår ej i något 

nationellt program 
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Nr Län Vattendrag Kommentar Program 

11 E Söderköpingsån (Hällaån, Hult) Hällaån (6477266-1536893) i Söderköpingsån. 

Undersöktes  2006. Ett stort och livskraftigt 

bestånd med tjockskalig målarmussla 

förekommer. Många individer mindre än 30 

mm (TL) hittades.  

Ingår ej i något 

nationellt program 

12 D Vedaån (Svärtaåns vattensystem) Vedaån (651790-157390) inventerades åren 

2002 och 2005. År 2002 gjordes inga fynd. År 

2005 undersöktes totalt nio lokaler från 

Likstammen ned till Svarvaren. På tre av dessa 

gjordes fynd. Samtliga fyndlokaler var belägna 

nedströms Åfors – Alma och den före detta 

kvarndammen. Högst var tätheten strax ovan 

sjön Svarvaren, lokalen nedan E4 torpet där 

tätheten var 3,5 individer/m2. Denna lokal hade 

även hög förekomst av små musslor. 

Ingår ej i något 

nationellt program 

13 D Nyköpingsån (Sibro) Nyköpingsån (651497-156978) vid Sibro, 

Båvens utflöde i Nyköpingsån, inventerades 

åren 2002, 2003 och 2004. År 2002 påträffades 

inga U. crassus. År 2003, i samband med en 

torrläggning av ån, förekom levande individer 

(15 ind.) och nyligen döda djur (> 50 ind.). År 

2004 påträffades 34 ind. inom det tidigare 

torrlagda området. Minsta funna mussla: 42 mm 

(TL). En bedömning är att nedströms 

undersökningsområdet är populationen starkare 

(> 1000 ind.).  

Ingår ej i något 

nationellt program 

14 T Svennevadsån Svennevadsån (6543678-1576057) inventerades 

åren 2005, 2007 och 2008 enligt U-typ. År 2005 

skattades tätheten till 0,35 ind.per m2. Minsta 

funna mussla: 34,2 mm (TL). Åren 2007-2008 

skattades tätheten till 0,65 ind. per m2. Minsta 

funna mussla: 21.5 mm (TL). Hela beståndet 

skattades 2008 till 2 236 individer (variansbredd: 

1 410 – 8 428 individer).  

Ingår ej i något 
nationellt program 
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Figur 5. Förslag till vattendrag med förstärkt screening av tjockskalig målarmussla. 
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ÄKTA MÅLARMUSSLA  

I de totalt 69 trendvattendragen där det idag bedrivs övervakning är det okänt (utifrån 
dagens kunskap) om äkta målarmussla förekommer. För äkta målarmussla föreslås s.k. 
förstärkt screening i 5 sjöar/vattendrag (Tabell 5, Figur 6).  
 
Tabell 5. Förslag till övervakning - Unio pictorum, Förstärkt screening 
Nr Län Sjö/vattendrag Kommentar Program 

1 M Osbysjön Osbysjön. (624823-138787) 

Partiellt undersökt 2004-2008. Ett 

stabilt bestånd. Ej undersökt enligt u-

typ. Bra lokaler med sandbotten, för 

undersökning med vattenkikare. 

Ingår ej i något 

nationellt program 

2 M Almaån  Almaån (622803/139460). 

Inventeringar har genomförts år 2005 

på 22 lokaler (Hässleholms 

kommun/Marmar Nekoro) plus en 

lokal (Mikael Svensson) och 2006 på tre 

lokaler (Länsstyrelsen i Skåne). På två 

av lokalerna år 2006 påträffades många 

små äkta målarmusslor < 10 mm. 

Utöver inventeringarna har levande 

äkta målarmussla (<10 mm) påträffats i 

sammanflödet Hörlingeån/Almaån vid 

tillsynsbesök och skalfynd har gjorts i 

Spånga 2002 (Länsstyrelsen i Skåne) 

Skal av tjockskalig målarmussla har 

hittats på flera lokaler vid 

biotopkartering av ån. Vägverket har 

genomfört inventering i sammanflödet 

Hörlingeån/Almaån 2007 men inga 

äkta målarmusslor påträffades. 

Ingår ej i något 

nationellt program 
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Nr Län Sjö/vattendrag Kommentar Program 

3 H Emån, Järnsjön (utlopp) Järnsjön (636454-148616) har 

undersökts översiktligt 2001 och 

därefter förevisats vid ett flertal kurser. 

Ett stort bestånd i utloppet på 1-5 

meters djup. Fridykning krävs. Minsta 

funna ca 50 mm (TL). Beståndet är 

livskraftigt. 

Ingår ej i något 

nationellt program 

4 E Kapellån Kapellån (648176-147854) tillhör 

Motala ströms avrinningsområde. 

Har undersökts vid 2004, 2005 och 

2007. Kapellån är välundersökt och det 

finns 22 undersökta lokaler varav 13 

hyser levande individer av äkta 

målarmussla. Minsta funna individ 24 

mm (TL) 

Ingår ej i något 

nationellt program 

5 AB Norasjön Norasjön i Södertälje kommun (nära 

Tullgarns slott). (653910-160068). 

Lokalen, en strand i sydost, 

undersöktes 2002. Lokalen ligger inom 

naturreservat. Förutom U.pictorum 

påträffades ytterligare tre 

stormusselarter i sjön. 

Ingår ej i något 

nationellt program 
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Figur 6. Förslag till vattendrag/sjöar med förstärkt screening av äkta målarmussla. 
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FLAT DAMMUSSLA 

I de totalt 69 trendvattendragen där det idag bedrivs övervakning är det okänt (utifrån 
dagens kunskap) om flat dammussla förekommer . För flat dammussla föreslås s.k. 
förstärkt screening i 5 sjöar/vattendrag (Tabell 6, Figur 7). 
 
Tabell 6. Förslag till övervakning – Pseudanodonta complanata, Förstärkt screening 
Nr Län Sjö/vattendrag Kommentar Program 

1 W Amungen Amungen (510035-6701905 

(Dalälvens vattensystem) 

Inventerades 2007. Stort bestånd. 

Minsta funna 40 mm (TL). 

Svårinventerat med vattenkikare. 

Fridykning nödvändig. 

Ingår ej i något 

nationellt program 

2 T Svennevadsån Svennevadsån (6543678 - 1576057) 

inventerades åren 2005, 2007 och 

2008. Flat dammussla påträffades år 

2007 och 2008 i god förekomst på 

fyra lokaler i ån, undersökta enligt 

U-typ. År 2008 skattades tätheten 

till 0,17 ind. per m2. Minsta funna 

mussla: 27,3 mm (TL).  

Ingår ej i något 

nationellt program 

3 E Kapellån Kapellån (648176-147854) tillhör 

Motala ströms avrinningsområde. 

Har undersökts vid 2004, 2005 och 

2007. Kapellån är välundersökt och 

det finns 22 undersökta lokaler 

varav 8 hyser levande individer av 

flat dammussla. Minsta funna 

individ var 26 mm. 

Ingår ej i något 

nationellt program 
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Nr Län Sjö/vattendrag Kommentar Program 

4 C Fyrisån Fyrisån, uppströms Uppsala vid 

Ulva kvarn (6645061-1599065) 

inventerades 2004 och 2005 på en 

sträcka av 300 m (Länsstyrelsen i 

Uppsala län). Lokalen sträcker sig 

från forsens slut och nedströms. 

Sand-, grus- och lerbotten. Ett skal 

av U. crassus hittades 2004.  Många 

levande exemplar av flat dammussla 

och spetsig målarmussla. Dessa arter 

förekommer även uppströms om 

Ulva kvarns dämme. 

Ingår ej i något 

nationellt program 

5 N Viskan-Lillån 

 

Lillån, Oset, utloppet ur sjön 

Fäveren, Marks kommun, 

(6359075:1302945). Inventerades 

2008. Beståndet är stort och 

musslorna är storvuxna. Juvenila 

musslor finns i hela Lillåns system 

och i Viskan.  

Flat dammussla har hittats ned- 

ströms Hultabergs kraftverk i 

Kungsätersån under inventering av 

flodpärlmussla i Halland 2005 och i 

Mäsån nedströms kraftverket 

Stackenäs. 

Båda åarna rinner ned i sjön Fäveren 

som är en gränssjö mellan Halland 

och Västra Götaland. Fäveren-

Lillån är ett gränsvattendrag och 

rinner ut i Viskan. Flat dammussla, 

flodpärlmussla, allmän dammussla 

och spetsig målarmussla har hittats i 

hela systemet, äkta målarmussla är 

funnen nedströms i Viskansystemet..  

Ingår ej i något 

nationellt program 
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Nedanstående är hämtat från ”Utveckling av nationell miljöövervakning för sötvattenslevande stormusslor 
2008” enligt uppdrag 216 0740 (Lundberg & Bergengren 2008). 
 
Utredningen finns i sin helhet på Naturhistoriska riksmuseets hemsida;  
Miljöövervakningsstrategi för stormusslor, PM 2008:1 
 

Bakgrund - ”Utveckling av nationell miljöövervakning för 
sötvattenslevande stormusslor 2008” 

FLODPÄRLMUSSLAN DOMINERAR STORMUSSELARBETET 

Under 1990-talet och fram till början av 2000-talet har arbetet med stormusslor främst 
ägnats åt inventering och övervakning av flodpärlmussla. Stormusselprojektet under åren 
2001-2002 (Bergengren et al. 2002a, b), samt därefter ett flertal inventeringar under åren 
2003-2006, vilka bl.a. ligger till grund för framtagandet av ett åtgärdsprogram för 
tjockskalig målarmussla (Lundberg et al. 2006), har därefter fått allt fler län att arbeta vidare 
även med denna hotade art, likväl som övriga stormusselarter i landet.  Totalt sett står 
flodpärlmusslan för två tredjedelar och övriga stormusslor (ffa tjockskalig målarmussla) för 
resten av det hittills nedlagda arbetet visar svaren i en enkätförfrågan till länen (Lundberg & 
Bergengren 2008).  
 
Då hotarterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla förekommer så gott som 
uteslutande i vattendrag har fokus vid inventeringar varit strömvattenmiljöer. Sjöar har 
hittills inventerats i relativt liten skala och ofta har stormusslor påträffats som bifynd i 
samband med makrofytinventeringar m.m. Totalt har 2 615 vattendrag (delsträckor av 
större vattendrag) och 350 sjöar (företrädesvis sjöutlopp) inventerats i Sverige.  
 
Kunskapsläget när det gäller flodpärlmussla är överlag godtagbart (anser 19 av 21 län). 
Arbetet med övriga stormusselarter har förbättrat kunskapsläget avsevärt under 2000-talet, 
men länen anser att det krävs mer inventeringar för att det ska vara godtagbart. 15 av 21 län 
anser att kunskapsläget när det gäller stormusslor i allmänhet är bristfälligt.  

METODVAL 

Den mest använda metoden fram till idag är vadning med vattenkikare (89 %) därefter 
följer fridykning och användning av Luther-räfsa (kastkratta), båda 5 %. Luftdykning har 
enbart använts sporadiskt i djupare vattendrag och utgörs totalt endast av 1 %. I framtiden 
räknar länsstyrelserna med att öka användingen av både fridykning (10 %) och luftdykning 
(5 %). Användningen av Luther-räfsa beräknas minska något (2 %).  
 

TIDSERIEVATTENDRAG/-LOKALER 

Totalt har 142 vattendrag med tidsserier rapporterats nationellt. Större delen av dessa (127) 
utgörs av vattendrag där flodpärlmussla övervakas. Totalt finns i dessa vattendrag 1 781 
tidsserielokaler (provsträcka upp till 20 meter enligt undersökningstypen för stormusslor 
(Bergengren et al. 2004). Av dessa utgörs 98 % av lokaler där flodpärlmussla övervakas och 
2 % av lokaler med övervakning av tjockskalig målarmussla. Totalt planerar länen att 
etablera 459 nya övervakningslokaler för flodpärlmussla och 15 för tjockskalig målarmussla.  
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FINANSIERING 

Under 1990-talet var det främst medel för kalkeffektuppföljning och miljöövervakning som 
finansierade stormusselarbetet, med tyngdpunkt på flodpärlmussla. Föutom specialprojekt 
inom den regionala miljöövervakningen har sedan 2004 har en allt större del av 
finansieringen kommit från medel till åtgärdsprogram (ÅGP) och programmet för hotade 
arter. 
 
Totalt har länen fram till 2007 använt 13 581 000 kr till arbete med stormusslor.  

ANVÄNDNING AV STORMUSSELDATA 

Flodpärlmusslan är den indikatorart som hittills har använts mest i arbetet med kalk-
effektuppföljning och miljöövervakning. Sedan 2004, då Hotartsarbetet och Natura 2000-
arbetet (främst Basinventeringen inom Natura2000) startade, har dessa verksamheter 
använt underlag från inventeringar av övriga stormusslor i en allt större omfattning. Inom 
hotartsarbetet har den tjockskaliga målarmusslan lyfts fram, vilket även inneburit att denna 
hotart fått ett eget åtgärdsprogram (Lundberg et al. 2006). När mer data i framtiden har 
samlats in och sammanställts centralt kan detta underlag också bli en viktig del i arbetet 
med Vattenförvaltning. I miljömålsarbetet ingår flodpärlmusslan redan idag och utgör en 
viktig miljöindikator, då framför allt för rekryterande stormusselbestånd. 
 

KLASSNINGAR AV STORMUSSELBESTÅND 

Inom länen har samtliga klassningar av skyddsvärde tillämpats. Västernorrlands läns enklare 
statusbedömning gäller enbart flodpärlmussla och har främst använts i Norrlandslänen 
(Västernorrlands och Gävleborgs län). De län som har använt den ”egna expertbedöm-
ningen” har i viss utsträckning använt erhållna data till statusklassning inom arbetet med 
vattenförvaltning. 

DATALAGRING 

Länsstyrelserna har främst använt enklare Excel-dokument att registrera data i. En tredjedel 
har använt den Access-databas som tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län 
(modifierad under 2005 av Länsstyrelsen i Södermanlands län). Några få län har tagit fram 
egna Access-databaser. Detta belyser tydligt att det finns ett stort behov av en central 
nationell stormusseldatabas där alla data som berör övervakningen av stormusslor samlas. 

KARTLÄGGNING AV STATUS – STORMUSSLOR 

Länsstyrelserna har redovisat förekomster (på populationsnivå, d.v.s. en väl avgränsad 
population) av stormusselarter i respektive län. Viktigt att poängtera är att data kan ha tagits 
fram på ett heterogent sätt. Framför allt kan själva populationsavgränsningen skilja sig åt 
mellan länen. Redovisningen ger dock en översiktlig bild över förekomsterna och deras 
status idag. Det är även viktigt att belysa att det främst är flodpärlmussla och tjockskalig 
målarmussla som har inventerats noggrant avseende rekrytering. De övriga arterna har 
oftast enbart noterats (Tabell 7). 
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Tabell 7. Antal avgränsade populationer av stormusslor inom Sverige (samtliga 
inhemska arter) samt antal populationer på nationell basis där rekrytering har 
kunnat styrkas. 

Art 
Totalt antal 

populationer 

Populationer med 

föryngring 

Flodpärlmussla 628  230  
Tjockskalig målarmussla 65  14  
Äkta målarmussla 40  10  
Spetsig målarmussla 177  35  
Flat dammussla 64  11  
Större dammussla 116  8  
Allmän dammussla 478  23  
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Tidigare förslag till urvalskriterier för nationellt program & val av 
vattendrag – stormusslor 

Då förutsättningarna skiljer sig mycket vid tidigare val av uppföljning/övervakning av stormusslor 
kommer även de grunder som vattendrag väljs ut efter att variera. Nedan ges ett förslag till urvalskriterier 
för att utse nationella vattendrag för stormusslor.  
 

1. Art: 
• Flodpärlmussla 

Argument; Sårbar (VU) i Rödlista 2005, N2000-art, välstuderad och bra indikatorart 
med befintliga tidsserier i många vattendrag. Åtgärdsprogram 2004-2010.  
628 populationer varav föryngring inom 230.  
 

• Tjockskalig målarmussla  
Argument; Starkt hotad (EN) i Rödlista 2005, N2000-art, relativt välstuderad och bra 
indikatorart med befintliga tidsserier i relativt få vattendrag. Åtgärdsprogram 2006-2009.  
65 populationer varav föryngring inom 14. 
 

• Äkta målarmussla  
Ej upptagen på Rödlista 2005 eller N2000-art, Eftersökt men ej funnen i mer än 40 
populationer, varav föryngring har kunnat styrkas i 10 av dessa. Inga befintliga tidsserier 
finns för denna art. Ingår ej i något åtgärdsprogram. En länge förbisedd art som bör ägnas 
mer uppmärksamhet.  

 
• Flat dammussla  

Argument; Missgynnad (NT) i Rödlista 2005, Ej N2000-art, men globalt rödlistad som 
missgynnad (NT) av IUCN (2008). Eftersökt men ej funnen i mer än 64 populationer, 
varav föryngring har kunnat styrkas i 11 av dessa. Inga befintliga tidsserier finns för denna 
art. Ingår ej i något åtgärdsprogram. Arten är relativt sällsynt men inventeringar under de 
senaste åren visar på att arten förekommer i ett fåtal livskraftiga bestånd upp till Dalarna.  

 
2. Status på population: 

• Populationsstorlek (antal) 
• Föryngring (förekomst/andel juvenila musslor) 
• Minsta funna mussla 
• Utbredning (km)  

 
3. Läge – Geografiskt 

• Artfrekvens (utbredningmässig artförekomst) 
• Götaland/Svealand/Norrland 
• Vattendistriktvis (fem distrikt) 

 
4. Befintliga nationella och regionala program 

• Regional övervakning Sötvatten 
- Övervakning stormusslor 
- Kalkeffektuppföljning 
- Uppföljning/Basinventering N2000 
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- Övrig regional övervakning (Elfiske/Vattenkemi/Bottenfauna m.m.) 
• Övrig regional uppföljning/övervakning 
• Nationellt program – IKEU* 
• Nationellt program – MÖV (NMÖ)* 

- Trendvatten (vattendrag/sjöar) 
- Omdrevsjöar 
 
* I de befintliga 69 nationella vattendragen (2008) har flodpärlmussla noterats i 16, dock kan idag fynd av levande 

flodpärlmusslor bara styrkas i 12 av dessa. (Björn Bergqvist, mars 2008) 

 
5. Befintliga provtagningar 

• Tidsserie – Flodpärlmussla (antal år som beståndet övervakats) 
• Tidsserie – Tjockskalig målarmussla (antal år som beståndet övervakats) 
• Elfiske i vattendrag (antal år som vattendraget elfiskats) 
• Vattenkemi (antal år med provtagning) 
• Biotopkartering (årtal för kartering) 
• Bottenfauna (ej obligatoriskt) 
• Påväxt (ej obligatoriskt) 
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6. Befintliga hot och deras påverkan på musselbestånd 
 

Kategori  Typ av påverkan 
 Klimat   Tidvis uttorkning 

    Periodvis bottenfrysning 

   Högflödeserosion 

 Kalkning   Kalkning 

 Skogsbruk  Skogsbruk 

    Avverkning (pågående) 

    Hygge 

    Röjning 

    Gallring 

    Dikning 

    Markberedning 

    Skogsgödsling 

    Flottledsrensning (tidigare utförd) 

    Död ved (i vattnet) 

 Industri och samhälle  Syreförbrukande material 

    Industriutsläpp 

    Avloppsvatten (hushåll, industri, kommunalt) 

    Giftutsläpp 

    Gruva 

    Oljeutsläpp 

    Sedimenterande material 

    Metallutfällningar 

    Försurning 

 Arbete i vattendrag  Kanal 

    Vattendragsrensning 

    Vegetationsrensning 

    Grävning 

    Vattengrumling 

    Flottledsrestaurering 

 Vattenkraft  Vattenreglering 

    Torrfåra 

    Vandringshinder 

 Fiskevård   Utplantering av fisk 

    Biotopvård (fel utförd) 

    Rotenonbehandling 

 Fauna   Mink 

    Bäver 

    Bisam 

 Övrigt   Pärlfiske 
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7. Prioritering - Nationell status (utifrån samtliga län) 
• Status som vattendrag med flodpärlmussla 
• Status som vattendrag med tjockskalig målarmussla 
• Status som vattendrag med äkta målarmussla 
• Status som vattendrag med flat dammussla 

 
8. Prioritering - Regional status (utifrån län) 

• Status som vattendrag med flodpärlmussla 
• Status som vattendrag med tjockskalig målarmussla 
• Status som vattendrag med äkta målarmussla 
• Status som vattendrag med flat dammussla 

 
9. Prioritering - Lokal status (utifrån lokala intressen, såsom stort lokalt 

engagemang) 
• Status som vattendrag med flodpärlmussla 
• Status som vattendrag med tjockskalig målarmussla 
• Status som vattendrag med äkta målarmussla 
• Status som vattendrag med flat dammussla 

 

Förslag till urval och prioritering av nationella stormusselvatten 

NATIONELLA STORMUSSELVATTEN 

Utifrån ovanstående urvalskriterier föreslås att totalt 35 så kallade ’Nationella stormusselvatten’ utses.  
Musselbestånden i dessa vatten skall övervakas enligt undersökningstypen (Bergengren et al. 2004) med 
jämna 6-års intervall. Upplägget föreslås likna det som används i de övriga nationella programmen 
(IKEU, NMÖ).  
 
De 35 nationella stormusselvattnen delas upp utifrån nedanstående urval/prioritering och under sex år ska 
samtliga vatten undersökas/övervakas i ett omdrevsförfarande.  
 
Naturvårdsverket eller lämplig länsstyrelse/-er bör hålla i programmet.   
 
Vattendrag där övervakning föreslås delas upp enligt följande: 
 

• 22 vattendrag med flodpärlmussla 
• 10 vattendrag med tjockskalig målarmussla 
• 2 vattendrag/sjöar med äkta målarmussla 
• 1 vattendrag med flat dammussla 
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ARBETE OCH GRUND FÖR VAL AV VATTENDRAG 

Innan de nationella stormusselvattnen pekas ut bör en noggrann bakgrundsstudie göras. Först görs ett 
första urval av vatten utifrån redan befintligt material i föreliggande utredning samt utifrån RUS-projektet 
Flodpärlmussla som biologisk mångfaldsindikator (Söderberg et al. 2008) Efter detta kontaktas 
länsstyrelserna för mer uppgifter utifrån urvalskriterierna.  

NATIONELLA MUSSELVATTEN – FLODPÄRLMUSSLA 

20 vattendrag för flodpärlmussla bör väljas utifrån följande kriterier;  
 
Geografiskt läge 

• 6 musselvatten med flodpärlmussla i Götaland 
• 6 musselvatten med flodpärlmussla i Svealand 
• 10 musselvatten med flodpärlmussla i Norrland 

 
Här ska även Vattendistriktsindelningen vägas in. Det bör vara minst tre nationella musselvatten med 
flodpärlmussla i respektive Vattendistrikt.   
 
Status på population 
Hälften av de valda populationerna bör ha god föryngring och hälften sämre eller ingen föryngring. 

• 3+3 vattendrag med flodpärlmussla i Götaland 
• 3+3 vattendrag med flodpärlmussla i Svealand 
• 5+5 vattendrag med flodpärlmussla i Norrland 

 
Befintliga regionala och nationella program med tidsserier för flodpärlmussla 

• De vattendrag med flodpärlmussla där en etablerad regional tidsserie redan finns (oavsett om det 
är miljöövervakning eller kalkeffektuppföljning etc.) ges företräde. 

• De vattendrag som ingår ett pågående nationellt program ges företräde 
 
Befintliga regionala och nationella provtagningar i samma vattendrag 

• De vattendrag med flodpärlmussla där regional provtagning av (värd-) fisk/vattenkemi samt 
eventuellt även bottenfauna/påväxt är etablerad.  

• De vattendrag som är biotopkarterade ges företräde. 
 

NATIONELLA MUSSELVATTEN – TJOCKSKALIG MÅLARMUSSLA 

10 vattendrag för tjockskalig målarmussla föreslås väljas utifrån följande kriterier;  
 

Geografiskt läge 
• 8 vattendrag med tjockskalig målarmussla i Götaland 
• 2 vattendrag med tjockskalig målarmussla i Svealand 
• Inga i Norrland då arten inte förekommer här. 

 

Här ska även Vattendistriktsindelningen vägas in. Det bör vara minst ett nationellt musselvatten med 
tjockskalig målarmussla i respektive Vattendistrikt.   
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Status på population 
• Två tredjedelar av de valda populationerna bör ha god föryngring och hälften sämre eller ingen 

föryngring. 
• 6+2 musselvatten med tjockskalig målarmussla i Götaland. 
• 3+1 flodpärlmusselvatten i Svealand. 
• Inga i Norrland då arten inte förekommer här. 

 

Befintliga regionala och nationella program med tidsserier för tjockskalig målarmussla 
• De vattendrag med tjockskalig målarmussla där en etablerad regional tidsserie redan finns (oavsett 

om det är miljöövervakning eller kalkeffektuppföljning) ges företräde. 
• De vattendrag som ingår ett pågående nationellt program ges företräde. 

 
Befintliga regionala och nationella provtagningar i samma vattendrag 

• De vattendrag med tjockskalig målarmussla där en etablerad regional provtagning av (värd-) 
fisk/vattenkemi samt eventuellt även bottenfauna/påväxt.  

• De vattendrag som är biotopkarterade ges företräde. 

NATIONELLA MUSSELVATTEN – ÄKTA MÅLARMUSSLA OCH FLAT DAMMUSSLA 

För dessa två arter väljs totalt tre vattendrag/sjöutlopp för övervakning. Valet sker subjektivt utifrån 
befintligt dataunderlag (mussel-, värdfisk-, vattenkemidata). Musselbestånden bör samtliga vara 
livskraftiga. Om kommande mer översiktliga studier påvisar fler förekomster av dessa arter – kan en 
omprioritering komma att behöva göras i det nu föreslagna nationella programmet.   

REGIONALA STORMUSSELVATTEN 

I det regionala arbetet med stormusslor bör det tas fram en länsvis plan/strategi för hur arbetet ska 
bedrivas. Denna plan (mall) ska ha huvudsyftet att samordna de olika verksamheterna ute på de 
länstyrelser som idag, i någon form, undersöker/övervakar stormusslor. Ett delsyfte bör vara att få en 
nationell bild och samordna det som sker regionalt inom länen. Länsstyrelserna föreslås att, där det är 
möjligt, använda den enklare statusbedömningen (screening) som är framtagen av Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län (Söderberg 2005). Fördelen med den enklare statusbeskrivningen är att den kräver 
mindre resurser och fler vattendrag hinns med inom en begränsad tid.  

VAL AV NATIONELLA MUSSELVATTEN 

I föreliggande utredning ges enbart förslag till urvalskriterer för val av nationella musselvatten. Då 
urvalskriterna är genomgångna, reviderade och godkända av Naturvårdsverket kommer ett förslag på 
lämpliga vattenområden att tas fram som ett följdprojekt till föreliggande utredning.   

Kostnader – Nationellt program  

För att kunna ta fram en totalkostnad för de olika stormusselarterna, samt val av ambitionsnivåer, har 
nedanstående schablonkostnader beräknats för den föreslagna övervakningen. De kostnader som redovisas 
under Totalkostnad nedan kommer med stor sannolikhet att vara mindre än de framtagna, då övervakning 
av stormusslor ofta redan är etablerad och undersökningar av både värdfisk och vattenkemi redan finns att 
tillgå i de valda vattendragen.  
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Enligt Undersökningstyp – Övervakning av stormusslor (Bergengren et al. 2004):  
Att etablera övervakning i ett nytt vattendrag med 15 lokaler (delsträckor) tar ca fyra till sex dagar för två 
personer. Förberedelserna tar en till två dagar. Till detta kommer resekostnader och eventuella 
traktamenten vilka varierar mellan länsstyrelserna. Uppstartskostnad för tidsserie i ett nytt vatten är ca 
35 000 kr. När ett vattendrag med övervakningslokaler är etablerat ska uppföljning utföras vart sjätte år. 
En uppföljning beräknas ta fyra till sex dagar för två personer och kostar ca 20 000 kr. 
 
Uppstartskostnad: 35 000 kr/vattendrag 
Uppföljning av etablerade lokaler: 20 000 kr/vattendrag 
 
Enkel statusbeskrivning/screening (Söderberg 2005):  
Vid screening av vattendrag med framför allt flodpärlmussla tar övervakningen i genomsnitt en dag för två 
personer. Med resekostnader och därtill hörande planering hamnar totalkostnaden på ca 10 000 kr per 
vattendrag.  
 
Enkel statusbeskrivning: 10 000 kr/vattendrag 
 
Enligt Undersökningstyp: Elfiske i rinnande vatten (Degerman et al. 2002) 
Ett elfiske kostar ca 4000 kr (3000-5000 kr) per elfisklokal beroende på totalantalet lokaler som 
provfiskas. Kostnaden inkluderar planering, utvärdering och inmatning i elfiskeregistret.  
 
Elfiske: ca 4000 kr/vattendrag 
 
Enligt Undersökningstyp: Vattenkemiprovtagning (Wilander & Westling 2004) 
Ett vattenkemiprov med analys av enbart Tot-P och pH kostar ca 200 kr. Men ofta samordnas detta med 
övrig provtagning och fler analyser görs. En schablonsumma på 500 kr/vattenprov (inkl. provtagning) är 
därför mer rimlig. Prover bör tas enligt redan pågående program eller vid hög- och lågvatten för att få 
spridning och kunna påvisa variationer. 
 
Vattenkemi: ca 2000 kr/vattendrag (500 kr/vattenprov, minst 4 prover per år som medelvärde)   
 
Enligt Undersökningstyp: Biotopkartering av vattendrag (Halldén et al. 2002, Liliegren 
& Bergengren 2003) 
Beroende på vattendragets längd och omfattning på kartering varierar kostnaden för biotopkartering. En 
schablonsumma brukar vara ca 2,50 kr/meter vattendrag (i genomsnitt ca 2-3 kr per meter). Detta 
inkluderar förberedelser, kartering och databasläggning, analys och rapportskrivning). 
 
Biotopkartering: 25 000 kr/mil vattendrag 
 
Bottenfauna – tas enbart med för att verifiera övriga data. 
Påväxt - tas enbart med för att verifiera övriga data. 
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TOTALKOSTNAD 

35 nationella musselvatten – Enbart musselövervakning 
Uppstartskostnad: 35 000 * 35 vattendrag = 1 225 000 kr 
(Screening: 10 000 * 35 = 350 000 kr) 
 
Inklusive övriga provtagningar (en provtagning samt biotopkartering (5 km) per vattendrag = Elfiske-
4000 kr + Vattenkemi-2000 kr + Biotopkartering-12 500 kr = 647 500 kr 
 
Totalsumma 
Totalt: 1 225 000 kr + 647 500 kr = 1 872 500 kr.  
 
Summa per år (omdrevsförfarande – 6 års intervall) 
Totalsumma delas upp på 6 år, vilket ger en årskostnad på ca 312 000 kr.  
Viktigt att betänka är att större delen av de vattendrag som kommer att bli aktuella som nationella 
musselvatten redan har en etablerad övervakning, vilket minskar kostnaderna kraftigt initialt. 
Totalsumman hamnar snarare runt 200 000-250 000 kr/år för att ha en nationell 
övervakning rullande i ovan föreslagna musselvattnen. Innan vattendragen är valda och befintlig 
bakgrundsdata är kontrollerad, kan en noggrannare uppskattning av totalkostnaden ej göras.  
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Övriga underlag 

UTBREDNINGSKARTOR 

 

 
 
Figur 8. Förekomst/utbredningsområde flodpärlmussla (Mikael Svensson, ArtDatabanken, jan 2009). 

Mörkblå färg markerar förekomst inom 10 kilometersrutan och ljusblå färg markerar det skattade 

utbredningsområdet. 
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Figur 9. Förekomst/utbredningsområde tjockskalig målarmussla (Mikael Svensson, ArtDatabanken, jan 
2009). Mörkblå färg markerar förekomst inom 10 kilometersrutan och ljusblå färg markerar det skattade 
utbredningsområdet.  
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Figur 10. Utbredningen hos flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) i Sverige som den var känd 
t.o.m.mars 2007. En markering kan representera flera närliggande förekomster. ○= fynd före1950. ● = 
fynd 1950 eller senare. Arten förekommer ursprungligen från Skåne till Lappland, men med betydande 
utbredningsluckor, speciellt i södra och östra Sveriges jordbruksbygder och kalktrakter. Kartan är 
framställd av Ted von Proschwitz och Torsten Nordander, Göteborgs Naturhistoriska Museum. 
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Figur 11. Utbredningen hos tjockskalig målarmussla (Unio crassus) i Sverige som den var känd t.o.m. 
mars 2007. En markering kan representera flera närliggande förekomster. ○ = fynd före 1950. ● = fynd 
1950 eller senare. Denna mycket sällsynta art har isolerade förekomster i vissa vattendrag i östra Sverige 
från Skåne till norra Uppland och sydöstra Dalarna. Stora utbredningsluckor förekommer. Kartan är 
framställd av Ted von Proschwitz och Torsten Nordander, Göteborgs Naturhistoriska Museum. 
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Figur 12. Utbredningen hos äkta målarmussla (Unio pictorum) i Sverige som den var känd t.o.m. 
mars 2007. En markering kan representera flera närliggande förekomster. ○= fynd före 1950. ● = fynd 
1950 eller senare. Denna tämligen sällsynta art har spridda förekomster i östra Sverige från Skåne till 
norra Uppland och sydöstra Dalarna. Stora utbredningsluckor förekommer. Kartan är framställd av Ted 
von Proschwitz och Torsten Nordander, Göteborgs Naturhistoriska Museum. 
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Figur 13. Utbredningen hos flat dammussla (Pseudanodonta complanata) i Sverige som den var känd 
t.o.m. mars 2007. En markering kan representera flera närliggande förekomster. ○= fynd före 1950. ● 
= fynd 1950 eller senare. Arten är sällsynt med spridda förekomster från Skåne till södra Värmland. I 
öster når den, med stora utbredningsluckor, upp till Medelpad. Kartan är framställd av Ted von 
Proschwitz och Torsten Nordander, Göteborgs Naturhistoriska Museum. 
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REFERENSGRUPPSMÖTE 2 OKTOBER 2008 

 
1. Håkan M: Gäller att sy ihop övervakningen till en helhet. Systemet måste länkas in i hela 

MÖV. Vi måste se till behovet av både Screening och Trend. Vilka brister kan uppstå om man 
lägger för mycket i ena eller andra vågskålen? Bör även framgå vilken princip som gäller för hur 
vattendrag ska väljas ut. 

2. Oskar föreslår screening av alla flpm-vatten. Det kostar ca 5000 kr per vatten att genomföra den 
enkla statusbeskrivningen, förutsatt att lokalen redan är etablerad. 

3. De 127 vattendragen med flpm, där undersökningar görs enligt u-typ, måste fortsätta att drivas. 
4. Med enbart den enkla statusbeskrivningen som grund går det inte att utvärdera musslornas status 

i ett enskilt vatten. Går enbart att på nationell grund dra slutsatser om artens status som sådan. 
5. Mätning av turbiditet (grumlighet) och sedimentets redoxpotential bör läggas till som extra vid 

screening.  
6. Regionalt har man ffa ÅGP, MÖV och Kalkeffektuppföljning. 
7. Om man ska välja trendstationer nationellt – välj främst från de 69 vattendrag där det redan 

pågår undersökningar. 
8. Vi ska lägga upp arbetet i en 12-årscykel (6+6 enligt WFD) 
9. Vi bygger en hierarki inom detta projekt. De andra hänger på, dvs ÅGP, WFD, N2000.  
10. Vi har behov av både Trendstationer och Screening. 
11. Vi måste samordna verksamheten – vilka brister uppstår när man väljer den ena framför den 

andra strategin? 
12. Vilka mål har vi med respektive strategi – Klargör detta! 
13. Vi måste ha ett övergripande perspektiv på musselarbetet. 
14. I hierarkin ska det anges vilka programområden som ingår, screening samt trendstationer. 
15. Vi skulle klara av 500 flpmvatten på 12 år, ger 42/år. Upplägg? Länen eller experter? 

(utbildade). 
16. 20 st. U. crassus-vatten med s.k. förstärkt screening skulle kunna gå att genomföra. Dvs. vi har 

inte bara en lokal utan 3-5 i varje vattendrag. 
17. Vi ska göra ett förslag till upplägg.  
18. Håkan M förslag:  

• Screening av 500 flpm-vatten.  
• Enbart val av Trendstationer.  
• Kombinations-alternativ = Trend + Screening. 

19. Viktigt att poängtera att länen fortsätter att jobba med sina regionala vatten Viktig del i 
delprogramsansvaret. Vi ska stödja och utbilda i metodik och databas. 

20. Det övergripande paraplyet ska heta ”Musselövervakning”. Trend, Trend+Screening och 
Screening bör vara med som delar. 

21. Välj ut några av de 69 vattnen för att här testa hypotesen. 
22. Försök att komma ifrån’ tänket’ med nationella och regionala vatten  
23. Några vatten som tas med som trendstn av de 69 bör ha s.k. laxmusslor. 
24. Signal- respektive flodkräfta kan spela in i urvalet – hotbild. 
25. Storlek på vatten bör spela in – vattendragstorlek, sjörikedom. 
26. Djupt respektive grunt förekommande bestånd. 
27. Utgångspunkt är att det kommer att finnas ca 300 000 kr per år till detta. 
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Utredningsstruktur enligt Håkan Marklunds önskemål: 
 
 
BMÖ  Sök Utredning/Utveckling 

Samordnat DP: Stormusslor 
 

 
 
(+) 

NMÖ 
 

RMÖ Åtgärder Skyddade områden 

 
 
 Trend   Trend 

”intensiv” 
       ∑ 

Trend Screening 
 

RMÖ > NMÖ NMÖ ≈ RMÖ 
 
 
Kriterier: Trend ≠ Screening 
 
Screening  Trend 
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KRITERIER FÖR VAL AV TRENDSTATIONER – VATTENDRAG 

(Från Håkan Marklund, NV, 9 januari 2009) 
 
När det gäller trendstationer för vattendrag har NV följande kriterier: 
 

• Vattendraget får inte vara lokalt påverkat 
• Vattendraget ska helst inte vara regionalt påverkat – påverkan ska helst spegla den 

situation som råder där i huvudsak ingen lokal/regional påverkan föreligger. 
• Det senare är inte möjligt och därför få lokaler med liten påverkan väljas för att 

utgöra regionala referenser. 
• Det innebär att statusen på vattendraget bör vara Hög eller God, för att undvika att 

åtgärder drivs i vattendraget som ska avspegla trender. 
• Vidare är det bra om det redan finns mycket data insamlade tidigare så att vi 

automatiskt erhåller bra tidsserier. 
• Det är också en fördel om biotopkartering har utförts. 
• Själva trendstationen bör väljas så att samtliga biologiska och kemiska 

kvalitetsfaktorer kan mätas på sträckan, även om så inte sker idag. 
• Det är bra om det finns lämpliga vägar att komma fram till vattendraget, och enkelt 

nåbara provtagningsplatser vid t ex skogsvägar och broar. 
• Det bör inte heller föreligga några eventuella problem med markägaren som gör att 

resultaten inte kan presenteras offentligt och inte heller kan bearbetas av andra. 
• Det är också bra om det inte föreligger mycket annan verksamhet i eller kring 

vattenförekomsten som gör att det kan bli avsevärt försvårande 

 
 


