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Bakgrund

Miljöövervakningen av blåmusslan (Mytilus edulis) kräver en korrekt och tidseffektiv 
åldersbestämning. Metoderna för åldersbestämning som används för närvarande utgår från 
musslornas skalstorlek eller från antal årsringar som är synliga på utsidan av skalen. Dessa 
metoder kan medföra osäkerheter eftersom tillväxttakten hos blåmussla är starkt beroende av 
vattentemperatur, näringstillgång och salthalt, samt eftersom tillväxten tillfälligt kan avstanna 
p.g.a. missförhållanden och bilda s.k. störningslinjer. Under 90-talet utvecklades en ny metod 
för åldersbestämning av musslor vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Den här 
metoden har använts med stor framgång för noggranna åldersbestämningar för bland annat 
flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera), tjockskalig målarmusslan (Unio crassus) och 
islandsmusslan (Arctica islandica). I den här rapporten har metoden för åldersbestämning 
använts för att upprätta tillväxtkurvor där skallängd relateras till musslans ålder för olika 
populationer. Vidare, med hjälp av tillväxtkurvorna kan åldersbestämningen av musslor ske 
på ett enkelt och noggrant sätt genom att omvandla skalstorleken till ålder.
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Sammanfattning

Dunca, E. & Boalt, E. 2011. Rapport Nr 6/2011: Relationen mellan skaltillväxt och ålder hos 
blåmusslan (Mytilus edulis) i Östersjön

Blåmusslor från fem lokaler längs svenska kusten (Landskrona, Kullen, Abbekås, 
Dragviksfjärden och Högby fyr) har åldersbestämts med hjälp av en noggrann metod som 
utvecklades på 90-talet vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Denna metod jämfördes 
med den vanliga åldersbestämningen genom att räkna årsringar på utsidan av skalen.

Skalens längd har sedan uttryckts som en funktion av musslornas ålder i tillväxtdiagram för 
varje av de fem studerade populationer. Det finns en stor variation i skalstorlek och tjocklek, 
samt åldersfördelning mellan de fem olika populationerna. Detta innebär att om man med stor 
säkerhet vill uppskatta åldern på musslor utifrån deras skallängd så behöver man anpassa en 
tillväxtkurva för varje population. En allmän tillväxtkurva har räknats fram genom att 
använda olika matematiska formler. Den mest korrekta åldersuppskattningen ger en kurva 
byggd på von Bertanlanffy tillväxtekvation.

5



Abstract

Dunca, E. & Boalt, E. 2011. Rapport Nr 6/2011: Shell length and age relationship in blue 
mussel (Mytilus edulis) from Baltic Sea.

Blue mussels from five Baltic Sea locations (Landskrona, Kullen, Abbekås, Dragviksfjärden 
och Högby fyr) were age determined employing a special method developed at the Swedish 
museum of Natural History in Stockholm during late 90s. This method was compared with the 
most common method of age determination by counting the annual rings on the shell surface 
of the bivalves. 

The shell length of the five populations bivalves in this study was then expressed as a function 
of their age in growth diagrams. Shell size varies between the mussel populations as well as 
the age distribution. In order to estimate the age of the mussels by their shell length growth 
curves were constructed for each population. The growth curves were calculated using several 
formulas but the most reliable was the von Bertanlanffy growth equation. 
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Inledning

Bara ett fåtal marina arter har förmågan att anpassa sig till miljöer med lägre salinitet så som 
förekommer i Östersjön. En av dessa arter är blåmusslan (Mytilus edulis) som kan leva i bräkt 
vatten med en salinitet på ner till 4-5‰ (Kautsky, 1982 b). Tidigare forskning har visat att ju 
lägre salthalt i vattnet desto tunnare och mindre blir musslornas skal. Det gäller inte enbart 
blåmusslan (Kautsky et al., 1990) men, även andra arter så som islandsmusslan (Dunca et al., 
2008).

Variationen i skalstorlek medför vissa svårigheter vid karteringsarbete då samma skalstorlek 
kan ge olika åldersgrupper beroende på var musslorna kommer ifrån. Den vanligaste metoden 
för att åldersbestämma blåmusslor är att räkna årsringarna på utsidan av skalet. Det kan 
många gånger vara besvärligt eftersom hos blåmusslan inträffar många tillfälliga avbrott i 
skaltillväxt (s.k. tillväxtstörningar) under en tillväxtsäsong som är mer eller mindre synliga på 
utsidan av skalen. Det förekommer också att årsringarna inte alls är synliga på utsidan av 
skalet.

För att underlätta karteringsarbetet för blåmussla presenterar vi diagram med allmänna 
tillväxtkurvor baserade på noggranna mätningar och åldersbestämningar. Med hjälp av dessa 
diagram kan man lätt och med bra precision uppskatta musslornas ålder även i fält genom att 
mäta deras skallängd.
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Material och metoder

I undersökningen ingår 87 musslor från fem lokaler (Landskrona, Kullen, Abbekås, 
Dragviksfjärden och Högby fyr) insamlade mellan 23e september och 17e oktober 2010 (se 
figur 1 och tabell i bilaga 2). Utöver det har 10 odlade blåmusslor undersökts. Dessa musslor 
köptes in den 4e oktober 2011 och kommer från musselkulturen i Mollösund, Västkusten 
(insamlade den 30e september; batch 3040). 
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Figur 1. Karta över insamlingsplatserna
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Preparationsteknik
Skalen etiketterades och mättes med hänsyn till deras längd, höjd och bredd (figur 2 A och B).

      

Figur 2. A. Skalens längd och höjd; B. Skalens bredd.

En av skalhalvorna sågades från nedre skalkant till umbo (musslans yngsta del) längs med 
linjen för den högsta tillväxten. Snittytan preparerades fram enligt en speciell metod som 
utvecklades under 90-talet vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm (se bilaga 1 för en mer 
detaljerad metodbeskrivning). För att få årsringarna att framträda bättre har snittytorna 
behandlats med Mutvei’s lösning som är en blandning av glutardialdehyd, ättiksyra och 
elsassblått (bilaga 1). Denna lösning fixerar och färgar organiska komponenter i skalen 
(glukoproteinerna mellan kalkkristallerna) och löser samtidigt långsamt upp kalkkristallerna 
på snittytan. Linjerna då skaltillväxten avtar framträder i mörkblått och syns bäst i 
ljusmikroskop (figur 3). För att kunna urskilja årsringarna från tillfälliga störningar i tillväxten 
har vi studerat odlade musslor med känd ålder.

Figur 3. Etsat och färgat tvärsnitt av blåmussla från Landskrona fotograferat i ljusmikroskop.
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Åldersbestämning

Den årliga tillväxten (årsringarna) hos en mussla är det skalmaterialet som byggs upp under 
tillväxtsäsongen. Hos olika musselarter varierar säsongen för tillväxt. Till exempel, hos 
sötvattens musslor sträcker sig tillväxtsäsongen mellan april och oktober (då lufttemperaturen 
är över 5°C; Dunca & Mutvei, 2001) medan under vinterperioden bildas en så kallad 
vinterlinje när tillväxten avtar helt. 

Hos havsmusslor är skaltillväxten mest påverkad av näringstillgång, vattnets salinitet och 
reproduktion och inte av temperaturen vilket gör att tillväxtsäsongens längd varierar mellan 
olika arter. Islandsmusslan har, till exempel, tillväxtsäsonen mellan november till augusti året 
därpå (Dunca & Mutvei, 2008; Schöne et al. 2005). 

Det råder delade meningar gällande under vilken säsong blåmusslan tillväxer och när på året 
årsringen uppstår. Musselodlare från Västkusten hävdar att musslorna växer året om men att 
tillväxten avtar på sommaren då fortplantningen sker och årsringen bildas. Forskare som har 
studerat blåmusslor från Östersjön anser att skaltillväxten hos blåmussla avstannar mellan 
december och mars året därpå (Kautsky, 1982 a, b). Alla är dock överens att blåmusslan har 
ringar som uppstår årligen och att det finns tillväxtstörningar som försvårar 
åldersbestämningen. 

Årsringarna kan räknas på utsidan av skalet (mest använda metoden för åldersbestämning) 
men den säkraste metoden att åldersbestämma blåmusslan är att räkna årsvarv i det inre 
pärlemorlagret på skalens tvärsnitt (Lutz, 1976; Richardson et al., 1990). Vi använde odlade 
musslor med känd ålder för att kunna hitta bra kriterier för årsringar och kunna särskilja de 
från tillväxtstörningar.

Resultat

Musslornas ålder varierade mellan 0 och 10 år medan skallängden varierade mellan 2 och 99 
mm (tabell 1, bilaga 2). De äldsta och största musslorna var från Kullen med en ålder mellan 0 
och 10 år och skallängd mellan 33 och 99 mm. Musslorna från Landskrona hade en 
åldersvariation mellan 0 och 9 år och skallängd 2 och 59,5 mm. Musslorna från Abbekås var 
mellan 2 och 5 år gamla med en längd mellan 10 och 19,1 mm och från Dragviksfjärden var 
mellan 2 och 9 år galmla och 11,5 och 45 mm långa. Högby fyr populationen hade de tunnaste 
musslorna med en skallängd mellan 7,5 och 29,3 och som var bara 1 till 7 år gamla (se tabell 
1; bilaga 2).

Alla musslor uppvisade mer eller mindre kraftiga tillväxtstörningar (figur 3 och 4) under alla 
tillväxtsäsonger vilket försvårade åldersbestämningen.
För en säker åldersbestämning har årsringarna följts upp från pärlemorlagret till prismalagret i 
alla tvärsnitt i riktning från det umbonala (den yngsta) till den ventrala (den äldsta) delen. 
Genom att göra så kunde man skilja årsringar från tillväxtstörningar (figur 4).
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Figur 4. Etsat och färgat tvärsnitt av blåmussla från Abbekås fotograferat i ljusmikroskop om visar årsringar i både 
prismalager och i pärlemorlager.

Efter den senaste årsringen kunde man uppskatta en tillväxt på ca 25 % av tillväxten året 
innan. De odlade musslorna som var insamlade under samma årstid 2011, visade ungefär 
samma procent tillväxt som resten av musslorna.

Tillväxtstörningarna är synliga även på utsidan av skal vilket gjorde att åldersbestämningen 
genom att räkna årsringar på utsidan av skalen överskattade den riktiga åldern på musslorna 
(figur 5; tabell 1, bilaga 2). 
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Figur 5. Diagram som representerar förhållandet mellan skalens längd och musslornas ålder som bestämdes via 
tvärsnitt (blå) och via utsidan (röd) av skalen.
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Vi valde att bygga längd-ålder relationsdiagram med resultat från åldersbestämning i tvärsnitt.
Musslornas ålder relaterades till deras skallängd och tillväxttrender räknades ut för varje 
population med hjälp av en polynom av andra graden (figur 6). 

Musslor från Kullen växte mycket större än musslor från Abbekås, Dragviksfjärden och 
Högby fyr. Dessutom skalen från Abbekås, Dragviksfjärden och Högby fyr var mycket tunna 
och sköra. De tunnaste skalen konstaterades i populationen från Högby fyr.
Musslorna från Landskrona visade en bättre tillväxt fram till 5 årsålder som sedan avtog. En 
andragradspolynom är inte den bästa uppskattningen för tillväxten i denna musselpopulation.

Figur 6. Diagram som representerar förhållandet mellan musslornas ålder och skalens längd samt trendkurvor för 
varje population beräknad med hjälp av en andragradspolynom.

För att konstruera allmänna tillväxtkurvor för blåmusselpopulationer i Östersjön kan man 
använda sig utav von Bertalanffy tillväxtekvationen (Dunca, 1999; Antony et al. 2001) med 
följande formel:

L(t) = Lmax(1-e(-Kt))+ L0

L(t) = musslans längd vid tiden t;
Lmax= den maximala längden musslan kan nå; 
K = tillväxtkonstant 
t = tiden som i detta fall är levnadsår. 
L0 = längd innan första sommaren

Denna kurva gav en mera exakt uppskattning av musslornas ålder i förhållande till deras 
skallängd för alla musslor i de fem lokalerna (figur 7). 

12



Figur 7. Diagram som representerar förhållandet mellan musslornas ålder och skalens längd samt allmän 
tillväxtkurva byggd med hjälp av von Bertalanffy tillväxtekvationen.

De studerade musselpopulationerna har olika värden för både den maximala längden 
musslorna kan nå (Lmax), längden innan första sommaren (L0) och tillväxtkonstanten (K) om är 
presenterade i tabell 1.

Tabell 1. Populationernas tillväxt parametrar och konstanter.

Musselpopulation Lmax (mm) L0 (mm) K
Kullen 170 20 0,066

Landskrona 65 10 0,186
Dragviksfjärden 65 4 0,097

Abbekås 60 3 0,08
Högby fyr 55 3 0,063

Diskussion
Studien visar att musslornas längd speglar åldern väl. Detta säkerställer den pågående 
övervakningen av blåmusslor som ingår i det nationella marina miljöövervakningsprogrammet 
för metaller och organiska miljögifter i biota. Här analyseras årligen musslor med avseende 
halter av ett antal miljöfarliga ämnen. Ackumulering av miljögifter kan ibland vara kopplat till 
undersökningsmatrisens ålder eller storlek och därför görs ett urval för att säkerställa att 
jämförbara musslor används för analys. Inom miljöövervakningsprogrammet baseras urvalet av 
blåmusslor på längd vilket sedan representerar individer av en liknande ålder. Den här rapporten 
bekräftar att det inte finns någon anledning att revidera de nuvarande urvalskriterierna inom 
övervakningsprogrammet.
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Vår främsta observation är att ju närmare Nordsjön blåmusslor växer desto större blir de och får 
även tjockare skal. Variationen i musslornas storlek hos de olika populationerna som ingår i 
denna studie kan beror på att lägre salthalter i vattnet minskar kalcificeringsprocessen i skalen 
(Kautsky et al., 1990).

Åldersbestämningen av blåmusslor enbart baserat på att räkna årsringar på utsidan av skalen gav 
en överskattning av åldern. I de flesta fall blev musslorna uppskattade två till flera gånger äldre 
än de verkligen var. I etsade tvärsnitt enligt Mutvei metoden kan man lätt särskilja årsringarna 
från övriga tillväxtstörningar. När årsringarna bildas avtar tillväxten i både prisma och 
pärlemorlagret vilket är inte fallet när tillväxtstörningslinjer bildas. 

Alla musslor som insamlades under slutet av september och början på oktober hade efter den 
senaste årsring en tillväxt som motsvarade 25 % av förra årets tillväxt vilket antyder att 
årsringen bildas under fortplantningen på sommaren. 

Histologisk forskning på baltiska blåmusslor stödjer vår observation. Under perioden då ägg och 
spermier släpps ut i vattnet (sommarperioden med ett maximum under juli månad) perforeras 
manteln av små kanaler (Sumila, 1981) som kan vara en orsak till att kalcium deponeringen i 
skalen avtar. Även musselodlarnas observationer instämmer att musslornas tillväxt avstannar 
under sommaren och de uppskattar musslornas ålder i antal somrar som går från att larverna 
sätter sig fast.

För pålitligare och enklare uppskattning av åldern (genom att mäta musslornas skal) behövs en 
allmän tillväxt kurva byggd med hjälp av von Bertanlanffy tillväxtekvation separat för varje 
population. Ett alternativ kan vara att indela populationerna efter salthalten i deras omgivning 
och bygga allmänna kurvor efter vattnets salinitet. För att kunna genomföra detta krävs det mera 
omfattande studier där flera populationer åldersbestäms med hjälp av Mutvei metoden och att 
salthalterna mäts periodiskt. 

Sammanställning
Blåmusslor från fem lokaler i Östersjön med olika värden för salinitet har åldersbestämts med 
hjälp av en noggrann metod som gör att årsringarna kan särskiljas från tillväxtstörningar. 
Skalens storlek och tjocklek, samt åldersfördelningen varierar mellan de olika populationerna. 
Den mest korrekta uppskattningen av musslornas ålder genom att mäta skallängden ger en 
kurva byggd på von Bertanlanffy tillväxtekvationen som är anpassad för varje population för 
sig.
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Bilaga 1, Metodbeskrivning

Preparationsteknik

Musslorna rensades i ultraljudbad med 95 % alkohol. Skalen etiketterades och mättes med 
hänsyn till deras längd, höjd och bredd (se tabell 1 i bilaga 2). 
Ena skalhalvan* av alla musslor plastades in med Struers Resin SpeciFix-40 (figur 1 A, B, C) 
som kräver 3,5 timmar i 55°C för att härdas. Denna plast är hård och lämpas för polering och 
etsning.
Sedan sågades skalen vinkelrätt mot vinterlinjerna från den äldsta, ventrala delen till den 
umbonala, yngsta delen i linje med den högsta tillväxten, med hjälp av en diamantklinga 
(figur 1 D). Snitten polerades med tennoxid på en roterande platta Struers DP-U3 och etsades 
sedan med Mutvei´s blandning (Schöne et al., 2005) under 25 min. Mutvei´s blandning består 
av lika delar vattenlöslig glutardialdehyd 25% och ättiksyra 1 % med tillsats av elsassblått 
(Alcian blue) pigment (figur 1 G). Glutardialdehyden fixerar organiska komponenter i skalen, 
elsassblått både fixerar och färgar glukoproteinerna mellan kristallerna i skalen, medan den 
svaga ättiksyran långsamt löser upp ytkristallerna. På detta sätt bildas en relief som är synlig 
både i ljusmikroskop (LM) och svepelektronmikroskop (SEM). Vinterlinjerna och 
tillväxtstörningslinjerna framträder i mörkblått i LM (figur 3 i texten), medan i SEM syns de 
som upphöjda ryggar.

För äldre musslor tillverkades också tunna slipsnitt (se figur 1 I) enligt den metoden som 
utvecklades under 1990-talet vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och som idag 
används som standard metod för att studera musslornas tillväxt (Dunca, 1999). Skalsnitten 
polerades och klistrades fast på objektglas med hjälp av tvåkomponentsplasten Struers Resin 
SpeciFix-40, (figur 3 C). När plasten hade hårdnat (4 timmar i vid 55°C) sågades skalen så att 
ett tunt skalsnitt (ca 0,5 mm) blev kvar på objektglaset (figur 3 D). Det tunna skalsnittet 
polerades och sedan etsades med Mutvei’s blandning i 25 min.

Åldersbestämning

Alla snitt undersöktes i ljus-mikroskop och årsringarna markerades med permanent penna. En 
årsring fortsätter från prismalagret igenom pärlemor lagret mot den umbonala delen till 
skillnad från tillväxtstörningar. Detta konstaterades efter att odlade musslor med känd ålder 
undersöktes. Även tidigare forskningsresultat (bl. a. Lutz, 1976; Richardson et al., 1990) 
stödjer detta.

____________________
* mycket små musslor plastades in med båda skalhalvor på grund av risk för att bli skadade

16



Figur 1. A-; B-; C- Alla skalhalvor blev inplastade i dubbelkomponent Resin; D- Musselskalen sågades 
vinkelrätt mot vinterlinjerna från den ventrala kanten till umbo med hjälp av en diamantklinga; E- Polering av 
skalsnitten; F-; G- Etsning med Mutvei´s blandning; H- Färdig slipsnitt; I- Skalhalvorna klistrades fast på 
objektglas, sågades så att ett tunt skalsnitt (ca 0,5 mm) blev kvar på objektglaset som sedan polerades och 
färjades som tidigare beskrivet.
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Bilaga 2, Musslornas mått och ålder

Tabell 1. Skalens mått och ålder (både från utsidan av skal och tvärsnitt). 

Lokal Mussla Ålder räknad på 
utsidan av skalet (år)

Ålder i tvärsnitt 
(år)

Längd 
(mm)

Bredd 
(mm)

Höjd 
(mm)

Kullen, Sk 1 10 1 33 12,3 18,2
C2010/08207-08221 2 10 1 33 12,7 20,5

Insaml.  2010-10-17 3 2 0 4,5 2 3
 4 9 1 31,5 12,5 20,8
 5 14 2 37,7 17,3 22,5
 6 16 2 44 17,5 26
 7 17 3 49,5 18,3 25
 8 15 3 51,5 22,3 25,7
 9 19 4 59,4 23,2 30,5
 10 20 5 68,3 31,5 32
 11 20 6 70,7 28 32,7
 12 22 6 75,4 31 34,2
 13 19 6 70 33,6 31,7
 14 22 8 91,2 41,2 41,7
 15 30 10 99 43,5 45,7

Landskrona 1 20 9 59,5 24,5 28,3
C2010/06114-06132 2 18 8 55,7 24 25

Insaml.  2010-09-23 3 13 8 55,5 26,5 24,1
 4 16 8 54,8 22 25
 5 18 5 50 22 21,5
 6 13 4 48,7 20,5 25,5
 7 16 4 44,3 19 22,8
 8 13 4 44,7 19 24
 9 14 3 39,5 16,7 19,8
 10 12 2 33,5 12,6 19,5
 11 9 1 23,3 9,3 13,7
 12 8 1 22,5 8,8 13,7
 13 5 1 18,5 7,3 10,4
 14 8 1 18,9 8 9,8
 15 4 0 11,1 4,4 6,5
 16 3 0 8,2 3,7 5,2
 17 4 0 8,2 3,5 5
 18 3 0 8,5 3 5
 19 2 0 5,7 2,2 3,8
 20 2 0 5,1 2,2 3
 21 2 0 5 2 3
 22 1 0 2 1 1,8

Abbekås, Sk 1 9 5 19,1 8,3 9,4
C2010/06319-06333 2 6 4 17 6 9,5

Insaml.  2010-09-30 3 6 4 16,9 7,5 9,5
 4 5 4 17,4 6 9,5
 5 8 4 16,8 7 9,4
 6 5 3 15 5,9 8,6
 7 5 3 14,8 6 8,5
 8 5 3 14,7 5,5 8,3
 9 5 3 13,7 5,2 7,4
 10 5 2 12 5 6,2
 11 4 3 13 4,9 6,8
 12 4 2 11 5 6
 13 5 2 10,5 4,4 6
 14 4 2 10,5 4,5 5,7
 15 3 2 10 4,2 5,7

(fortsättning)
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(fortsättning)
Lokal Mussla Ålder räknad på utsidan av 

skalet (år)
Ålder i tvärsnitt 

(år)
Längd 
(mm)

Bredd 
(mm)

Höjd 
(mm)

Dragviksfjärden, SÖ 1 12 9 45 18 22,2
C2010/03991-04010 2 12 7 34,5 15,5 18

Insaml. 2010-09-30 3 8 7 34,5 15 18,5
 4 10 6 32,3 16 16,5
 5 10 6 31 1402 16
 6 10 5 31,2 14 18,2
 7 9 5 30 11,9 16,1
 8 10 5 30 15 16
 9 10 5 27,9 10,4 13,5
 10 9 4 25 9,7 13,4
 11 8 4 24,9 9,8 13,2
 12 9 4 24,2 10,7 13,1
 13 7 4 22,6 10,6 12,6
 14 7 4 20,1 9,8 11,2
 15 6 4 18,6 8 10,2
 16 5 3 16,5 6,6 10
 17 6 3 16 6,4 8,3
 18 7 2 13,8 7 8,1
 19 6 2 13,7 5,8 7,4
 20 5 2 11,5 6,5 7

Högby fyr, ÖL 1 5 7 29,3 11 14,5
C2010/04681-04695 2 8 6 26,5 10,2 14,5

 Insaml. 2010-10-04/05 3 7 6 25,5 10,5 12,8
 4 7 5 23 9 12,2
 5 8 5 23,7 10,2 11,7
 6 7 4 19,3 8 10,5
 7 9 4 20 8,5 10,2
 8 9 4 19,5 8,3 9,5
 9 7 4 18 7,5 10,5
 10 6 3 15,8 6,7 9
 11 6 3 15,2 7,2 8,1
 12 4 2 13 5,8 6,7
 13 5 2 13,2 6 6,5
 14 4 2 11,3 4,5 6
 15 3 1 7,5 3 4,5

Mollösund 1 3 3 80 33,4 38,2
Skanfjord, 2 3 3 78,4 36 34,2
 batch3040 3 3 3 79,5 32,5 38

Insaml. 2011-09-30 4 3 3 77,5 33,2 38,6
Köpt 2011-10-04 5 3 3 75,8 32,5 33,7

 6 3 3 72,4 31,3 35,5
 7 3 3 69,4 27,8 36
 8 2 2 60,7 26,2 31,5
 9 2 2 62 24,6 32
 10 2 2 57,1 22 30,3
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Bivalvia
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