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SAMMANFATTNING 

Under 1997 inventerades 48 vattendrag med uppgift om tidigare fbrekomst av flodpärlmussla. 
I 40 av dessa vattendrag påträffades flodpärlmussla under inventeringen. Sannolikt finns 
flodpärlmussla i 45 av vattendragen eftersom ytterligare fem av de undersökta vattendragen, 
trots inventeringsresultatet, bedöms hysa mindre musselbestånd. 26 av de 45 undersökta 

flodpärlmusselbestånden uppskattas bestå av minst l 000 djur. I några av dessa 
musselbestånd finns troligen över lO 000 musslor och ett bestånd består av hundratusentals 
musslor. Övriga 19 musselbestånd består antagligen inte av fler än l 00 till 1 000 individer. 

Nyrekrytering i någon omfattning bedöms förekomma i 18 av de 45 undersökta 
musselbestånden. Under inventeringen 1997 påträffades dock endast små musslor i 16 av de 
undersökta vattendragen. Fyra av de undersökta musselbestånden har en mycket god 
nyrekrytering. Övriga musselbestånd har en nyrekrytering som kanske inte tryggar beståndets 
fortbestånd. 

Flodpärlmusslans fortsatta existens anses inte vara tryggad på sikt. Redan idag har den 
försvunnit från stora delar av Sverige och övriga Europa. I Sverige är flodpärlmusslan 
numera fridlyst. I Norrland finns ännu en hel del musselbestånd kvar. Detta gör att 
Gävleborgs län, tillsammans med övriga Norrlands län, har ett särskilt ansvar för 
flodpärlmuss lan. 

Tidigare har Bollnäs kommun (Granström, 1994), Ljusdals kommun (Granström, 1997a) och 
kalkningspåverkade vattendrag (Granström, 1997b) inventerats . I och med denna inventering 
har totalt 11 O flodpärlmusselpopulationer, varav ca 50 med nyrekrytering i någon omfattning, 
påträffats och studerats i Gävleborgs län. 



1. INLEDNING 
Flodpärlmusslan kan bli upp mot 150 år gammal och är anpassad till ett liv i klart 
näringsfattigt strömmande vatten. För sin reproduktion är den beroende av genomströmmade 
sand- och grusbottnar samt reproducerande bestånd av öring eller lax. 

Tidigare utarmades många bestånd med flodpärlmussla genom pärlfiske. Redan 1980 
fridlystes dock flodpärlmusslan i Gävleborgs län och 1994 fridlystes den i hela Sverige. 
Pärlfisket utgör dänned inte längre något större hot. Däremot är miljön inte längre opåverkad. 
Rensningar, utnyttjande av vattenkraft, övergödning, försurning mm. har idag allvarligt 
förändrat flodpärlmusslans miljö. Dessa fårändringar bar framfår allt påverkat musslomas 
fOrmåga till nyrekrytering och dänned deras formåga att återhämta sig. 

Idag är flodpärlmusslan på tillbakagång och den har försvunnit från många vattendrag i 
Sverige och övriga Europa. Norra Skandinavien ses som ett kärnområde för flodpärlmusslan. 
Internationella naturvårdsunionen (IUCN) klassar, liksom Sverige (Elmström m.fl. 1993), 
flodpärlmusslan som sårbar, vilket innebär att dess fortsatta existens inte anses tryggad på 
sikt. För mer detaljer om historia, livscykel, ekologi och hotbild hänvisas till Länsstyrelsen, 
rapport 1997:6. 

För att kunna bedöma hoten mot och 
behovet av skydd för flodpärlmusslan är 
det viktigt att dess utbredning och tillstånd 
undersöks. Innan 1997 års inventering 
hade totalt 59 flodpärlmusselbestånd 
undersökts i länet. I knappt hälften av 
dessa påträffades en eller flera små 
musslor. Endast någon enstaka av de 
funna musselbestånden har dock 
antagligen en nyrekrytering som är 
tillräckligt stor för att kunna förhindra att 
beståndet minskar på sikt (Granström, 
1994; 1997a ocb 1997b) . 

Bild på en tlodpärlmussellokal i Lillån där de stora 
förekomsterna av musslor delvis räcker bottnen. 
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Syftet med inventeringen är att öka kunskapen om flodpärlmusslans utbredning och tillstånd i 
länet. I ett internationellt perspektiv ser man idag Skandinavien, och kanske i synnerhet 
Norrland som ett kärnområde för flodpärlmusslan (Söderberg, 1993; flodpärlmuss la 1993, 
1994; Flodpärlmusslan i Norrbotten, 1/1995; Eriksson m.fl. 1998). 

I Naturvårdsverkets åtgärdsprogram (Grundelius m.fl. 1991) för flodpärlmusslan anges att den 
"bör ges hög prioritet i det svenska arbetet avseende hotade arter". Lokaler med god 
reproduktion bör ges ett speciellt skydd eller omfattas av geografiskt preciserade 
samrådsbestäm.melser. Flodpärlmusslan är också en art som pekas ut i EG:s habitatdirektiv 
(Rådets direktiv 92/43/EEG) samt i det Europeiska nätverketNATURA 2000. 

Det är därför mycket viktigt att öka kunskapen om musslans utbredning och tillstånd. l ett 
antallän har man redan inventerat flodpärlmusselbestånden och i flera län pågår 
inventeringar. I Västemorrlands län finns det fortfarande en hel dellivskraftiga 
flodpärlmusselbestånd. I Dalarna återstår endast några enstaka bestånd med fungerande 
nyrekrytering. Därför är det angeläget att kartlägga musselbestånden och deras nyrekrytering 
däremellan, dvs. i Gävleborgs län. 

Flodpärlmusslan är en prioriterad art i länet inte bara för att den är en hotad art utan också 
därför att den, genom att vara knuten till en opåverkad miljö, är en indikator på andra höga 
naturvärden i samrna biotop. Det stora intresse som flodpärlmusslan i sig väcker gör dessutom 
att den har ett stort symbolvärde bland annat för arbetet med art skydda biotoper med hotade 
djur och växter. 

2. MATERIAL OCH METODER 
Den översiktliga metod som använts i denna inventering följer den som kom fram vid en träff 
med Norrlandslänen i Borgsjö 1993 och som under en tid använts i Västemorrlands län 
(Söderberg, 1993). Samma metodik har också använts under tidigare inventeringar som 
länsstyrelsen utfört. 

Under inventeringen används den topog;rafiska kartan i skalan l :50 000 och den ekonomiska 
kartan i skalan l :20 000. Svartvita kopior av den senare användes i fålt för att exakt kunna 
markera de undersökta lokalerna på kartan. 

Fältarbetet under juni-september utfördes genom att de utvalda vattendragen undersöktes av 
två personer med vadarstövlar och vatte:nkikare. Eftersom det skulle ta alldeles för lång tid att 
inventera hela vattendragssträckor kontmllerades ett antal "mö j liga" flodpärlmussellokaler per 
vattendrag. Framför allt undersöktes vattendraget en bit nedströms en sjö då det visat sig att 
det ofta finns musslor just där (Söderberg muntligen, 1993; Granström, 1994). Övriga lokaler 
valdes utifrån tips, bottensubstrat, vatteJnhastighet, tillgänglighet osv. 

Antalet lokaler per vattendrag och söktiden på varje enskild lokal varierar beroende på 
vattendragets/lokalens karaktär. Då flodpärlmusslor påträffades fortsatte inventeringen tills 
dess att det gick att bedöma var och i vilken omfattning det fanns musslor i vattendraget. 
Undersökningen avbröts när det gick att bedöma att flodpärlmusslor antagligen inte alls 
förekommer i vattendraget. 
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Musselpopulationemas storlek bedömdes utifrån de undersökta lokatema i tre klasser; 
populationer med färre än l 000 musslor fler än l 000 musslor eller fler än 1 O 000 musslor. 

Förekomst av musslor kortare än 5 cm noterades under hela den översiktliga inventeringen. 
Denna storlek motsvarar en ålder på ca l O år och brukar användas som ett tecken på om 
nyrekrytering förekommer eller ej (Henr.iksson, 1991; Söderberg, 1993). 

Efter denna första översiktliga inventering av vattendraget återbesöktes i första hand den 
mussellokal som bedömdes ha den största andelen småmusslor och i andra hand de största 
tätheterna av stora musslor. På denna lokallängdmättes, om möjligt, ca 150 musslor med ett 
skjutmått. Lokalens yta mättes och dess tJmgivning beskrevs med hjälp av ett 
inventeringsprotokoll vars variabler framgår av tabell l. Inventeringsresultaten som utgör 
underlaget till denna rapport fiMs samlade på Länsstyrelsen. 

Tabell l. Variabler som beskrivs i inventeringsprotokollet 

AVRINNINGS- VATTEN- PROVTAGNINGS-
OMRÅDET DRAGET LOKALEN MUSSLORNA 

kupering 
vegetation 
mänskliga ingrepp 

längd 
bredd 
vattenkvalitet 
flora/fatrna 
mänskliga ingrepp 

lokalkoordinater 
sjöavstånd 
bredd 
djup 
yta 
bottensubstrat 
pålagring 
bottenvegetation 
trädridå 

3. RESULTAT OCH DISKUSSIION 

3. 1. MUSSELBESTANDEN 

antal musslor totalt 
antal småmusslor 
täthet 
minlängd 
maxlängd 
medellängd 
tomma skal 
beståndets storlek 

Under 1997 undersöktes 48 tidigare ej undersökta vattendrag spridda över nästan hela länet 
med uppgifter om förekomst av flodpärlmussla. I 40 av dessa vattendrag påträffades 
musselbestånd (Figur l). 

4 



J _ ..... , ,'\ 
\... \ _..__ 

,-

Burseån ---Slyggsjöbäcken -.... 
(Örasjöån) -~. 

äcken _,_ ·-·~· **~-Äipbäcken 
-·-* 1 

• Trossnarvsbäcken 

~"_ * Malungsårr---___ 
{ . \ ('------. 
,, \ :' 

Lin g ån 

... A ... Borrån 
l l 

.. l~.- Kvarnån 
l·\ 

Gådaån -· · r · .. - ,-·- , 

- 1- Sylån ,. 
,. Gråsjöbäcken :-'~ 

_, --· 
- ·- Homobäcken 

,~ ~ 
'·\ ....-_·-: Bjuransbäcki:m 

\1 ;-, 

J ' 
\ ~ ,' ' ..... .. •.., ..... , 

Burså 1\..... Bruksån \...·!_ .. :.~ ... :... ' . .,...·,, • .. 
n 1 Källsjöbäcken r, ___ :..:~~' ·.;':J 1 

•. · Ramman - ·-
" ! 

Andersbobäcken -

* Brinnasån 

* "- s·· b • G:·~~-. 
stavsätrabäcken * -;;fl j., or yar;_ -- . _,C (.. ., .. ..J 1:0·-< 

• H b k ' -~~~ ,S.'B'äc~orån 
Vinnfarsan arsa äc en - ·-::r...- ·-·v~ ;_--:=.----

.A. Skyttån • . ..... -f.r Mackskalasjöbäcken ""'. .• y.,_ 1......, Norra n '?"( 
Roran~ .... v\ .. J.. I',J 

...A.... Al k b" k .\ ~o-T1 1. .. t ~4~ J--i a ars ac en * ygs abodan::. 

Långabäcken 
.. A... Lillån 
l l 

laxnan 

L Vallasbäcken 1-1 )1'1( 

--. * l.\ \ ...._ c 
l o ·, ...... .. , 

Flysan----v -'· ~. 
L ., .... '!l.-~·'· . _ .. _ 

Inventerade vattendrag 

Endast stora 

* 
Nyrekrytering 

skala 1 :1 000 000 

Figur l. Karta över de besökta vattendragen under inventeringen 1997. "Endast stora" innebär att endast 
flodpärlmusslor >50 mm påträffats. "Nyrekrytering" innebär att även musslor <50 mm 
påträffats. 

Sammanlagt inventerades 160 olika lokaler i de 48 vattendragen. På 80 lokaler i 40 av dessa 
vattendrag påträffades en eller flera flodpärlmusslor. I åtta av de undersökta vattendragen 
påträffades inga flodpärlmusslor trots att det fanns uppgift om mussetförekoms t. Fem a v de 
vattendrag där inga musselfynd gjordes i denna inventering (Andersbobäcken, 
Djuptjärnsbäcken, Ramman, Sylån och Älpbäcken) bedöms ändå kunna hysa mindre 
musselbestånd. Denna bedömning grundas på att skalrester observerats och/eller att 
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trovärdiga uppgifter om 
musselförekomst finns sedan 
tidigare. 80 av de undersökta 
lokalerna var helt utan förekomst av 
flodpärlmussla (Tabell 2). 

I denna mventering undersöktes 
endast vattendrag med uppgifter om 
få rekorost av flodpärlmussla. Det 
betyder att det med stor sannolikhet 
även finns flodpärlmusslor i en del av 
de tmdersökta vattendragens 
bi flöden. 

Drygt hälften av de musselbestånd 
som undersökts bestod av fler än 
l 000 individer. Fem av 
musselbestånden består troligen av 
fler än 10 000 individer och ett 
bestånd uppgår med stor sannolikhet 
till över 100 000 individer. 19 av 
musselbestånden är mycket små och 
uppgår antagligen inte till fler än 
högst 1000 individer. Flera av dessa 
består endast av enstaka individer 
(Figur 2) . 

3.2. NYREKRYTERING 

Tabell 2. lnventeringsresultat. Siffrorna inom parantes är korrigerade 
enligt den bedömning som gjorts med hänsyn tagen till 
skalfynd och uppgifter om tidigare observationer. 

Fynd av flodpärlmussla 

Utan fynd 
Med fynd av endast stora 
Med fynd av små 
Totalt 

Antal Antal inventerade 
inventerade lokaler 
vattendrag 

8 (3) 
24 (29) 

L6 
48 

80 
59 
2 1 
160 

·---:~:~.J~ 
Uppskattning av de :\·-.,: ... • "' _.,._f ... ·· - '\_"(·~ ·Ji 
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skala 1:1500000 ·· - .__ _.. ' ') 

Figur 2. Karta över inventerade flod pärlmussetbestånd 1997. 

På 21 lokaler i 16 av de totalt 45 inventerade vattendragen med flodpärlmussla påträffades en 
eller flera små musslor (<50 mm). I fyra av dessa musselbestånd var andelen små musslor 
mellan 19 och 4 7 procent. Så stor andel små musslor är mycket ovanlig och fårekernmer 
ytterligare i endast ytterligare fyra vattendrag av de drygt hundra musselbestånd som hittills 
inventerats i länet (Granström, 1994; 1997aoch 1997b). 

I övriga vattendrag med nyrekrytering var andelen små musslor mellan l ,4 och 12,6 procent, 
vilket iMebär att de flesta av dem troligen inte har en nyrekrytering som kan upprätthålla 
beståndets nuvarande storlek (Tabell 3). 
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Tabell 3. Förekomst av nyrekrytering i de inventerade vattendragen. Antal loka ler anger hur många av de 
besökta lokalerna där inga musslor påträffades ("inga"), där endast stora musslor påträffades (">50 
mm''), där både stora och små musslor påträffades ("<50 mm") samt det totala antalet besökta lokaler 
i respektive vattendrag ("totalt") 

Vattendrag Uppskattat Antal lokaler Antal 
1 

l Antal 
1
1Andel (%)l Minsta funn~ l 

längdmätta <50 mm <50 mm mussla (mm) antal totalt inga >50mm <50mm totalt 

Andersbobäcken o <1 000 3 o o 3 
B juransbäcken 64 o 0,0 57 >1 000 1 4 o s 
Björkån 83 16 19,3 20 >1 000 1 o 2 3 
Borrån 1 o 0,0 110 <1 000 5 i o 6 
Brinnasån i62 76 46,9 4,0 >i 000 1 3 1 s 
Bruksån 26 o 0,0 88 <1 000 o 1 o 1 
Burseån (Örasjöån) 106 o 0,0 82 >1 000 2 2 o 4 
Bursån 99 4 4,0 24 >1 000 o o 1 1 
Bäckmorän 50 o 0,0 55 >1 000 o 3 o 3 
Djuptjärnsbäcken o iDO <1 000 3 o o 3 
Flaxnan 12 o 0,0 50 >1 000 3 2 o 5 
Flysån 149 10 6,7 36 >i O 000 o 2 1 3 
Gladbäcken o o 4 o o 4 
Gråsjöbäcken 1 o 0,0 90 <1 000 2 1 o 3 
Gådaån 80 o 0,0 32 >1 000 o 1 2 3 
HarsaMeken 62 o 0,0 65 <1 000 2 1 o 3 
Homobäcken 67 o 0,0 94 >1 000 o 3 o 3 
Kvarnån o <1 000 2 1 o 3 
Kvisjöbäcken 59 6 10,2 19 >10 000 1 1 2 4 
Källsjöbäcken o <1 000 3 1 o 4 
Lillån 178 10 5,6 22 »10 000 o 2 2 4 
Lillan 52 o o 5 o o 5 
Lingån o <1 000 2 1 o 3 
Långabäcken 153 o 0,0 61 >1 000 2 3 o 5 
Mackskalasjöbäcken 145 o 0,0 68 >1 000 1 2 o 3 
Malungsån 145 8 5,5 36 >1 000 1 o 1 2 
Nissabäcken o o 4 o o 4 
Norrån o >1 000 6 1 o 7 
Ramman o <1 000 s o o 5 
Ro rån o <1 000 1 2 o 3 
Skyttån o <1 000 2 1 o 3 
slåttjärnsbäcken 19 o 0,0 82 <1 000 3 1 o 4 
stavsätrabäcken 135 17 12,6 21 >1 000 1 2 o 3 
Stensjöån 5 1 20,0 45 >1 000 1 o 1 2 
styggsjöbäcken 138 6 4,3 16 >1 000 o o 1 1 
Risbäcken 31 o 0,0 80 <1 000 2 o 1 3 
Sylån o <1 000 1 o o 1 
Sörbyån 57 o 0,0 63 <1 000 o 3 o 3 
Tandsjöån o <1 000 1 1 o 2 
T ansbäcken 133 6 4,5 24 >1 000 1 3 1 5 
Timsån 150 o 0,0 58 >10 000 o 2 o 2 
Trossnarvsbäcken 38 18 47,4 24 >1 000 o 1 2 3 
Tygstabodån 37 1 2,7 31 <1 000 1 o 1 2 
Vallasbäcken 142 o 0,0 44 >10 000 1 2 1 4 
Vinnfarsån 74 1 1,4 48 >1 000 2 1 1 4 
Väst skogstjärnsbäcken 163 o 0,0 79 >10 000 o 2 o 2 
Alakarsbäcken 147 o 0,0 80 >1 000 1 2 o 3 
Älpbäcken o <1 000 3 o o 3 

Totalt 3045 180 0,06 16 80 59 21 160 
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Den minsta flodpärlmussla som påträffades under inventeringen var 16 mm lång. I övriga 
vattendrag var den minsta observerade musslan i vattendrag med nyrekrytering 19-48 mm 
lång. 

I endast ett av de 19 musselbestånd som bedömdes vara riktigt små(< l 000 djur) kunde 
nyrekrytering observeras. I hela 15 av de 26 musselbestånd som bedömdes hysa tusentals 
musslor kunde nyrekrytering konstateras. Nyrekrytering påträffades alltså liksom tidigare 
företrädesvis i de större musselbestånden. 

I ett 20-tal av musselbestånden var den minsta funna musslan 80 mm eller längre. Eftersom 
längden på stora musslors skal har ett dålig samband med musslomas ålder är det svårt att dra 
slutsatser om åldern. Nyrekryteringen i bestånden kan ha upphört för flera tiotals år sedan så 
att de riskerar att helt försvinna. De flesta av dessa musselbestånd är dessutom mycket 
individfattiga. 

4. FLODPÄRLMUSSELBESTANDEN 
Bedömningar av flodpärlmusselbeståndens utbredning och tillstånd har bedömts utifrån denna 
översiktliga inventering. 

Nedan följer en presentation av de undersökta musselbestånden. Vattendragen redovisas i 
bokstavsordning på samma sätt som i tabell 3. För varje vattendrag finns en kort beskrivning 
av själva vattendraget och flodpärlmusselbeståndet. En figur visar de längdmätta musslomas 
längdfördelning och på en karta är musselbeståndets ungefårliga utbredning i vattendraget 

markerat med en prickad linje ( .. .• ••• ). 

Uppgifter om de undersökta lokalernas exakta läge finns på länsstyrelsen. 
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ANDERSBOBACKEN 
Andersbobäcken avvattnar några små 
tjärnar ca 150 m över Dellensjöarnas nivå. 
Bäcken är endast en meter bred och faller 
brant ner till Norra Dellen. 

Bottnen som är varierad domineras av 
block och sand. Bäckens tillrinnings
område består av skogsmark varav en stor 
del utgörs av mer eller mindre gamla 
hyggen. Vid inventeringen påträffades 
några vandringshinder för fisk i bäcken. 
Dels ett par vägtrummor dels två mindre 
dammar. 

UTBREDNING 
Inga levande flodpärlmusslor påträffades l 
ån 1997. Däremot observerades ett stort 
antal flodpärlmusselskal på en lokal. 

Antagligen finns det, åtminstone sparsamt, 
även levande musslor i någon ej undersökt 
del av bäcken. 

NYREKRYTERING 
V arken levande små eller skal efter små 
musslor påträffades i Andersbobäcken. 

KOIYIMENT AR 
Fynden av de döda musslorna kan vara ett 
tecken på att bäcken bottenfrusit under de 
kalla men snöfattiga vintrarna 1995-1997. 
En annan möjlig ( del)förklaring kan vara 
att musselbeståndet påverkats negativt av 
den stora andelen hyggen som omger 
vattendraget. 

V andringshindren i bäcken försvårar 
öringens vandring och därmed även dess 
reproduktion. Flodpärlmusslorna kan alltså 
ha förlorat sitt värddjur. 

Trots att inga levande musslor 
observerades kan det mycket väl finnas 
sådana i bäcken. 
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BJURANSBACKEN 
Nedströms Trollvallssjön rinner Bjurans
bäcken genom ett par mindre sjöar och 
några våtmarker. Efter denna sträcka 
rinner bäcken ca 2 km genom skogsmark 
ned till jordbruksmarker och bebyggelse 
uppströms Stömnesjön. På sträckan faller 
vattendraget l 00 m. 

Bottnen är ofta grovblackig med höljor 
med sand och finsediment Bitvis är 
bäcken något rensad. Andelen finsediment 
tilltar märkbart då bäcken rinner förbi 
åkrar och ängar på den nedre delen. 

UTBREDNING 
Musslor påträffades på alla undersökta 
lokaler nedströms området med de små 
sjöarna vid Trollvallssjön. På en lokal 
fanns det hundratals musslor men på de 
övriga endast enstaka musslor. 

NYREKR YTERJN G 
Inga små musslor påträffades 
Bjuransbäcken. Den minsta som 
observerades var 57 mm lång. F ör övrigt 
var musslorna förhållandevis stora. 

KOllt/MENTAR 
Sparsamt med flodpärlmussla finns på 
lämpliga lokaler i hela vattendraget. 
Möjligen kan nyrekrytering förekomma 
men i så fall i mycket liten omfattning. På 
den nedre delen har bottnen delvis 
översedimenterats på grund av att 
beteshagar sträcker sig ända fram till 
bäckfåran. 
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BJÖRJcAN 
Björkån avvattnar Södra- och Norra 
Storsjön och mynnar slutligen i Ljusnan. 
Bottnen är blackig med små inslag av 
grus. På några ställen rinner ån till och 
med över kala berghällar. Ån omges 
huvudsakligen av skog. 

Nedströms Södra Storsjön finns en 
bäverdamm som kan utgöra ett 
vandringshinder för fisk och som har 
skapat en liten damm uppströms. 

Sprängsten och stenar längs stränderna 
visar att ån en gång rensats. På senare tid 
har dock biotopvård för fisk utförts. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor påträffades i åns övre 
halva. De största tätheterna observerades 
uppströms bäverdammen men även i 
strömmen nedströms dammen finns det en 
del musslor. 

NYREKRYTERING 
Förhållandevis många små musslor 
påträffades i ån vilket vtsar att 
nyrekryteringen antagligen fungerar 
tillfredsställande i populationen. På den 
mer grundligt undersökta lokalen var 
femte mussla kortare än 50 mm och många 
av dem var endast runt 20 mm. 

KOMMENTAR 
De största tätheterna av stora musslor 
observerades lugnvattnet uppströms 
bäverdammen vilket kan förefalla 
märkligt. Mussloma i dammen var delvis 
täckta av slam/humus. Möjligen står de 
ytligare på grund av stress. 

I strömmen nedströms dammen finns den 
bästa lokalen med små musslor. Detta 
fenomen, att många små musslor påträffas 
nedströms j u st en bäverdamm, har 
observerats även i andra vattendrag. 
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Möjligen skapas en särskilt gynnsam 
miljö för riktigt små musslor i den 
hastigare strömmenjust nedströms ett litet 
dämme. Alternativt spolar den ökade 
strömhastigheten bara fram de små 
musslor som redan finns där så att de 
lättare upptäcks. 



BORRAN 
Borrån är ett biflöde till Ängerån och 
avvattnar de två Borrsjöama. Sträcken 
mellan sjöarna är flack och omges av 
våtmarker. Ä ven nedströms Öster Borrsjön 
är terrängen mycket flack och domineras 
av våtmarker. 

Nedströms Kvarntjärnen, då ån rinner ned 
mot Ängerån, byts våtmarkerna ut mot 
skogsmark och vattenhastigheten ökar. 
Borrån kantas på denna del till stor del av 
hyggen. 

UTBREDNING 
Enstaka flodpärlmusslor påträffades på en 
lokal i den nedre delen av den långa 
strömmen ned mot Ängerån. Längre upp i 
Borrån fanns inga musslor. 

NYREKRYTERING 
Inga små flodpärlmusslor observerades. 
Nyrekrytering i ån saknas. Den minsta 
som påträffades var 11 O mm lång. 

KOMMENTAR 
Flodpärlmusselbeståndet i Borrån är 
mycket litet och begränsad till sin 
utbredning. De övre delarna saknar i stort 
sett lämpliga ståndplatser för 
.flodpärlmusslor. 

Musslorna i ån kan ses som en del av den 
större flodpärlmusselpopulation med 
nyrekrytering som finns i Ängerån. 
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BRINNASÅN 
Brinnasån rinner från Stora Brinnasen 
genom en uppodlad dalgång ned till 
Sånghusån. Den angränsande miljön 
domineras av åker och äng med inslag av 
bland- och lövskog. 

Ån är flyter vanligen ganska lugnt med 
korta strömmar. Bottnen är stenig med en 
hel del sand och grus. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor påträffades på alla 
undersökta lokaler nedströms Stora 
Brinnasen. Inga riktigt stora tätheter 
observerades men på lämpliga lokaler 
finns ett glest men ganska jämnt fördelat 
mussel bestånd. 

NYREKRYTERiNG 
På en av de undersökta lokalerna i 
Brinnasån påträffades ovanligt många 
musslor under 50 mm. Nästan hälften 
(76 st!) av de längdmätta mussloma var 
mellan 40 och 50 mm. Däremot 
påträffades inga musslor som var kortare 
än 40 mm. 

KOft'//11/ENTAR 
Flodpärlmusselpopulationen i Brinnasån är 
anmärkningsvärd på flera sätt. Musslor i 
storleksklassen mellan 40 och 50 mm 
utgör hälften av alla musslor. Mycket få 
musslor över 70 mm och inga musslor 
kortare än 40 mm observerades. 

Nyrekryteringen fungerar, eller har 
uppenbarligen fungerat, mycket bra i ån. 
Möjligen fungerade nyrekryteringen 
extremt väl senast under något/några år för 
ca tio år sedan. Detta skulle kunna gälla 
just den lokalen lika väl som hela 
vattendraget. 

Vid ett av besöken vid Brinnasån råkade 
inventerarna ut för ett kraftigt regnväder. 
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På ca 20 minuter förvandlades det innan 
regnet klara vattnet till något som mest 
liknade mjölk. 

Endera pågick grävningar i eller vid ån 
eller så är Brinnasån, som ju omges av 
jordbruksmarker, extremt känslig för 
häftiga regn. Längdmätningen skedde 
några dagar efter denna störtskur. 
Möjligen kan detta fenomen bidra till att 
inga riktigt små musslor kunde 
observeras. 



BRUKSÅN 
Bruksån rinner mellan sjöarna Locken och 
Lillsjön. Ån som endast är knappt en 
kilometer lång omges i sin övre det av 
skog och i den nedre halvan av våtmark. 

Nedströms Locken faller ån i en brant fors 
som snart övergår till en lugnare ström 
innan ån rinner ut i våtmarken. Bottnen i 
den lugnt strömmande delen består till stor 
del av sand och grus. 

I forsen finns rester efter byggnader. 
Antagligen har forsen tidigare nyttjats för 
vattenkraft i någon form. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor påträffades endast i 
strömmen nedströms forsen. Endast små 
tätheter observerades. 

NYREKRYTERING 
Ingen mussla under 88 mm hittades vilket 
torde innebära att nyrekrytering inte 
förekommit på många år i detta glesa lilla 
mussel bestånd. 

KOMMENTAR 
I Bruksån finns en mycket liten 
musselpopulation som för en tynande 
tillvaro. I Brinnasån och Sånghusån längre 
nedströms i systemet finns desto fler 
flodpärtmusslor med nyrekrytering. 
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BURSEAN 
Burseån rinner mellan Bursen och Hennan. 
An rinner huvudsakligen genom 
skogsmark men passerar viss bebyggelse 
innan den rinner ut i Hennan. Vattendraget 
har ett ganska jämnt strömmande lopp 
med en botten som består av framför allt 
block och grus. Uppströms Bursen, från 
Örasjön, heter vattendraget Örasjöån. 

både Burseån och Örasjöån har 
biotopvårdande åtgärder för fisk nyligen 
utförts. 

UTBREDNIN G 
Flodpärlmusslor observerades i den del av 
vattendraget som heter Burseån. Däremot 
hittades inga musslor i Örasjöån. 

NYREKRYTERING 
Inga små musslor påträffades i 
vattendraget. Den minsta musslan mätte 
82 mm. Ingen nyrekrytering kunde alltså 
påvisas. Under en inventering av 
naturskyddsföreningen 1996 påträffades 
en flodpärlmussla som var 40 mm lång 
(Li, 1996). Nyrekrytering förekornmer 
alltså men troligen endast i mycket liten 
omfattning. 

KOl'l.llviENTAR 
Flera av vattendragen som my1mar till 
Hennan hyser flodpärlmussla. I Enan har 
även små musslor påträffats. 
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BURSAN 
Bursån rinner från Väster-Bursjön till 
Vinnfar och utgör den övre delen av 
Vinnfarsån i Galvåsystemet. 

Den nedre tredjedelen av ån är mycket 
flack och omges av våtmarken Grossen. 

Sträckan uppströms myren, som är mer 
varierad med bland annat flera strömmar, 
är den sträcka som är den mest intressanta 
ur flodpärlmusselsynvinkel. På denna del 
finns en vägtrurruna som kan utgöra 
vandringshinder för fisk. 

UTBREDNING 
Endast en lokal i Bursån undersöktes men 
troligen finns det flodpärlmussla på 
Lämpliga lokaler hela den övre 
tredjedelen av ån. 

NYREKRYTERING 
Fyra små musslor mellan 24 och 49 nun 
observerades vid inventeringen vilket visar 
att nyrekryteringen åtminstone till och från 
fungerar. Antalet små musslor var dock 
mycket liten. 

KOMMENTAR 
Andelen små flodpärlmusslor i 
populationen förefaller att vara mycket 
liten. Eftersom många av de små 
storleksklasserna ändå finns på den enda 
undersökta lokalen är det mycket möjligt 
att större tätheter med små musslor finns 
på andra ställen i vattendraget. 
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BACJ(}.tfORAN 
Bäckrnarån som rinner mellan Ljus~ärnen 
och Nickorssjön mynnar via Holmsbäcken 
till Nianån. 

Den övre delen omges av skogsmark 
medan den nedre delen, ned till 
Nickorssjön, rinner genom en liten 
uppodlad dalgång. Bottnen domineras a'v 
sand med mindre inslag av sten och grus. 

Där bäcken rinner förbi åkermark på den 
nedre delen är bottnen täckt av 
finsediment Detta beror bland annat på att 
det finns erosionsskador på flera ställen i 
strandbrinken. 

UTBREDNING 
Sparsamt med flodpärlmusslor finns på 
hela sträckan mellan Ljustjärnen och 
Nickorssjön. Inga höga tätheter påträffade:s 
men musslor fanns på alla tmdersökt:a 
sträckor. 

N YREKRYTERING 
Inga musslor under 50 mm observerades i 
bäcken. Mussloma var normalt över 80 
mm långa och endast ett par kortare 
individer påträffades. Nytekryterintg 
saknas eller förekommer endast 
begränsad omfattning. 

KOMtv/ENTAR 
Mussloma i Bäckrnarån har en utbredning 
som täcker hela vattendraget men 
populationen är gles och saknar 
nyrekrytering. 

I den nedre delen skulle en förklaring till 
den uteblivna nyrekryteringen vara en lång 
tids jordbrukspåverkan. Finsediment 
läcker ut från jordbuksmarkerna samtidigt 
som trädbård saknas. På denna del täcktes 
mussloma av ett lager med finsediment 
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DJUPT JARNSBACKEN 
Djuptjämsbäcken avvattnar Djuptjärnen 
och rinner ut i Gussjön. Från Gussjön ned 
till Hennan heter vattendraget Gådaån. 

Bäcken faller brant utför och omges till 
största delen av barrskog. Bottnen 
domineras av sten och block med små 
inslag av grus. 

I bäcken finns bland annat två vägtmmmor 
som utgör vandringshinder för fisk. 

UTBREDNING 
Inga flodpärlmusslor påträffades under 
inventeringen 1997 däremot observerade 
Naturskyddsföreningen en 100 mm stor 
flodpärlmussla i Djuptjämsbäcken 1996 
(Li, 1996) 

Antagligen finns enstaka flodpärlmusslor i 
bäcken men knappast i några större 
tätheter. 

NYREKRYTERING 
Inga små musslor har observerats i bäcken. 
Eftersom populationen i bäcken verkar 
bestå av mycket få individer är 
sannolikheten för att nyrekrytering skulle 
förekomma mycket liten. 

KOMMENTAR 
I Gådaån, som är Djup~ärnsbäckens 
förlängning nedströms Gussjön, finns 
ganska stora tätheter av stora 
.flodpärlmussla. Ä ven där verkar dock 
nyrekryteringen att ha uteblivit under 
senare tid. 
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FLAXNAN 
Flaxnan, som i sin övre deJ heter 
Mållångsboån, rinner från Nlållången till 
Lössnan. Ån rinner till sin största del 
genom skogsmark med inslag av stora 
våtmarker. Till vtssa delar kantas 
vattendraget av bebyggelse och 
kulturrnark. 

Flaxnan är till stora delar rensad och 
kanaliserad med en mycket blockig och 
stenig botten. Mållången utgör ett 
regleringsmagasin. Djur- och växtliv i 
Flaxnan påverkas mycket negativt av den 
onaturliga vattenföringen. 

Viss biotopvård för fisk har utförts i ån på 
senare tid. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor påträffades bara i åns 
nedre del. Endast ett fåtal musslor 
observerades totalt. 

NYREKRYTERING 
Ingen mussla som var kortare än 50 mm 
påträffades i Flaxnan. Alla observerade 
flodpärlmusslor var dock relativt små. 
Samtliga var mellan 50 och 80 mm långa. 

KOMj\lfENTAR 
Flaxnan är ett ganska brett och långt 
vattendrag och därmed svårinventerat Den 
mycket blackiga bottnen och de ibland 
djupa höljorna gör det dessutom mycket 
svårt att upptäcka om det finns musslor 
eller ej. 

Flera av Flaxnarrs och Mållångens 
tillflöden hyser också flodpärlmusslor. 
Bland annat Flaxnarrs billöde Lillån som 
hyser länets kanske största population av 
flodpärlmussla. Antagligen finns det över 
l 00 000 musslor i Lillån. Nyrekryteringen 
tycks dessutom fungera tillfredsställande. 
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Det kan därför förefalla märkligt att så få 
musslor påträffas i Flaxnan. Det borde ske 
en viss "uttransport" av musslor från 
Lillån till Flaxnan. Möjligen är Flax.nan så 
påverkad av rensningar och reglering att 
de musslor som hanmar i ån inte klarar 
sig. 



FLYSAN 
Den nedre delen av Flysån avvattnar ett 
litet myr/tjärnkomplex och mynnar efter ca 
en kilometer i Trönöån. Den övre delen 
kantas av skogsmark medan den nedre 
delen omges av åker- och ängsmark. 

Bottnen består i den övre delen av block 
och sten· för att längre ned övergå till en 
större andel grus och finsediment 

På sträckans övre del är vattendraget bitvis 
kraftigt rensat. 

UTBREDNING 
Ganska rikligt med flodpärlmusslor 
observerades på hela den undersökta 
sträckan nedströms myrltjärnkomplexet. 

NYREKRYTER.ING 
På den lokal där längdmätningen gjordes 
var andelen musslor kortare än 50 mm 
nästan 7 %. De små musslor som 
observerades var runt 40 mm långa men 
riktigt små musslor saknades. 

KOMNIENTAR 
Norralaån-Trönöån med biflöden är ett av 
de flodpärlmusseltätaste områdena i länet. 
Både i själva huvudvattendraget och i flera 
av billödena med musslor förekommer 
dessutom åtminstone begränsad 
nyrekrytering. 

Flysån hyser i sin nedre del ett ganska 
stort musselbestånd med nyrekrytering: 
Sannolikt finns det mer flodpärlmussla i 
vattendragets övre delar. 
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GRASJÖBACKEN 
Gråsjöbäcken rinner från Gråsjön och 
mynnar efter ett bitvis ganska brant lopp i 
Norra Dellen. Upptill omges bäcken av 
skogsmark och nedtill av uppodlad mark. 

Bottnen består till stor del av sand förutom 
i de mer branta partierna där sten och 
block dominerar. Ett par vandringshinder 
för fisk påträffades i vattendraget. Dels en 
damm i Gråsjöns utlopp dels vid resterna 
efter en gammal bro. 

UTBREDNING 
Enstaka musslor påträffades i bäckens 
övre del. Musselbeståndet bäcken är 
mycket litet. 

NYREKRYTERING 
Endast stora musslor observerades 1 

vattendraget. Förmodligen förekommer 
inte nyrekrytering. 

KOlv/ MENTAR 
Flodpärlmusslor finns i ytterligare några 
av Dellensjöarnas tillflöden. 

Det rann extremt lite vatten i bäcken vid 
inventeringstillfället. 
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GÅDAÅN 
Nedströms Gussjön är Gådaån mycket 
flack där den rinner genom Gussjömyran. 
Nedströms myren faller ån brantare ned 
mot Hennan. Denna del omges av 
skogsmark och slutligen viss bebyggelse 
innan utloppet i Hennan. 

Den sträcka som är intressant ur 
flodpärlmusselsynpunkt, nedströms 
myren, har en mycket blackig och stenig 
botten med endast mindre inslag av 
flnkornigare material. 

UTBREDNING 
Relativt rikligt med flodpärlmusslor 
observerades på flera ställen nedströms 
myren. Musselpopulationen i Gådaån har 
troligen en utbredning som omfattar åns 
hela nedre halva. 

NYREKRYTERING 
Då ån besöktes första gången påträffades 
enstaka små (32-42 mm) och stora musslor 
på en av lokalerna i vattendraget. Vid det 
andra besöket återfanns ingen mussla 
överhuvudtaget på den lokalen. Den 
minsta mussla som påträffades den andra 
gången var 7 4 rrun lång. 

Nyrekrytering förekommer dock alltså 
Gådaån men i ganska liten omfattning. 

KOJJ!IMENTAR 
Märkligt att varken de små eller de stora 
musslorna på en av lokalerna inte gick att 
återfinna tre veckor efter det första 
besöket. Vid det andra besöket på platsen 
såg det ut som om bottnen "möblerats om" 
dvs. som om !aran skulle ha rensats. 
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HARSABAeKEN 
Harsabäcken är ett vattendrag i 
Gatvåsystemets övre delar och rinner från 
Harsasjön ned till Vinnfarsån. Bäcken 
omges av skogsmark, de övre delarna 
kantas av mindre våtmarker. 

Bottnen i bäcken är varierad men ganska 
grovkornig med m ossklädda block. 

På ett par ställen finns väg trummor/ 
raserade broar som kan utgöra 
vandringshinder för fisk. 

UTBREDNING 
Endast enstaka musslor observerades på en 
lokal på den mellersta delen av 
Harsabäcken. Eftersom det finns flod
pärlmusslor i Virmfarsån och Harsabäcken 
är ganska likartad i sin nedre del finns det 
troligen sparsamt med musslor på övriga 
delar av Harsabäcken. 

NYREKRYTERING 
Inga små musslor påträffades i 
Harsabäcken. De längdmätta musslorna 
var runt 90 mm långa och ganska 
jämnstora. Den minsta musslan som 
observerats i bäcken mätte 65 mm (Li, 
1996). 

KOMMENTAR 
Musselpopulationen i Harsabäcken är liten 
och saknar nyrekrytering. För övrigt 
förekommer flodpärlmussla i bland annat 
Vinnfarsån, Långboån och Rossån. 
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HON! O BÄCKEN 
Homobäcken rinner från Orrsjön till 
Storsjön. Åns lopp är ganska flackt och 
vattendraget kantas till långa sträckor av 
våtmarker. I övrig består omgivningen 
mest av skogsmark med en del hyggen. 

Vattendragets lopp är liksom bottnen 
mycket varierad. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor finns på lämpliga lokaler 
i hela Homobäcken. Inga riktigt stora 
tätheter observerades men totalt består nog 
populationen ändå av minst några tusen 
individer. 

NYREKRYTERING 
Inga små musslor påträffades i 
Homobäcken. De längdmätta mussloma 
var ofta drygt l 00 mm långa och endast ett 
fåtal var kortare än l 00 mm. 

KOMlviENTAR 
Överallt i bäcken fanns stora mängder skal 
av relativt nyligen döda flodpärlmusslor. 
Även helt nyligen döda musslor 
observerades. Ofta stod de tomma 
musselskalen upprätta på bottnen som om 
de skulle ha varit levande. Totalt 
påträffades flera hundra döda musslor vid 
inventeringen. 

De levande mussloma stod främst på lite 
djupare vatten än de som var döda så 
möjligen beror musseldöden på infrysning. 
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KVARNAN 
K varnån utgör ett bi flöde till Österhacklan 
och avvattnar Kvarnsjön Vid Kvarnsjön 
omges ån delvis av bebyggelse men för 
övrigt rinner ån genom skogsmark. 

Bottnen består till stor del av block och 
sten som vanligen var täckta av ett lager 
med mossa och påväxtalger. 

Vid sjöns utlopp finns en damm som utgör 
ett vandringshinder för fisk. 

UTBREDNING 
Den enda flodpärlmusslan som påträffades 
befann sig på åns mellersta del. Det är 
dock mycket möjligt att det finns fler 
musslor gömda i mossan på andra ställen i 
vattendraget. 

NYREKRYTERING 
Den enda mussla som observerades var 
stor. Ingen nyrekrytering kunde påvisas. 

KOMMENTAR 
Det finns antagligen fler musslor i 
K varnån men beståndet är säkert mycket 

- litet. I Österhacklan har inga flodpärl
musslor påträffats. 
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l(VISJÖBACJ(EN 
Kvisjöbäcken rinner från Stor-Kvisjön och 
mynnar Kölsjöån strax nedströms 
Heds j ön. 

Nedströms sjön är bäcken flack och rinner 
genom ett våtmarksområde. Ä ven den 
nedre delen rirmer genom ganska fuktig 
terräng men bäckens lopp bryts nu av med 
ett antal korta strömmar. 

Bottensubstratet är mycket varierat med 
allt från block till sand och finsediment 
Bitvis är vattenvegetationen riklig. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor påträffades från och med 
myren vid sjön och sedan hela vägen ned 
till Kölsjöån. Bitvis är tätheterna ganska 
stora i den endast knappt meter breda 
bäcken. 

NYREKR YTERJNG 
Små musslor påträffades på ett par av 
lokalerna. På några ställen var andelen 
små musslor ganska stor. Ett par musslor 
runt 20 mm visar att lyckad nyrekrytering 
skett även under senare år. 

KON/MENTAR 
I Kvisjöbäcken finns en stor 
musselpopulation med ganska bra 
omfattning på nyrekryteringen. Ä ven i 
Kölsjöån och i ett par biflöden till 
Kölsjöån firms flodpärlmussla. 
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KALLsJöBACKEN 
Källsjöbäcken rinner från Källsjön, via 
Fuskåssjön, till Nianån. Vattendraget 
omges av skogsmark och en del hyggen. 

Bottnen består till stor del av massbeväxta 
block och stenar med ganska små inslag av 
sand. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor påträffades uppströms 
utflödet till Nianån. Inga höga tätheter 
observerades dock. 

NYREKRYTERING 
Inga små musslor påträffades 
Källsj ö bäcken. 

KOMMENTAR 
Ingen längdmätning gjordes på 
flodpärlmusslorna i Källsjö bäcken. 1 O O
tals stora musslor observerads dock på en 
lokal och fler tinns säkert på andra lokaler 
i vattendraget. Däremot påträffades inga 
små musslor så antagligen saknas 
nyrekrytering. 

I Nianån finns också flodpärlmusslor. Hos 
dessa musslor sker nyrekrytering. 
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LILLÅN 
Vattendraget avvattnar sjön Skalen och 
myrmar efter knappt två kilometer i 
Flaxnan. 

Den övre delen av ån är ganska flack och 
rinner genom våtmarker. Den mellersta 
delen omges huvudsakligen av skogsmark 
medan den sista delen ned mot utloppet i 
Flaxnan kantas av ängs- och åkermark 
samt viss bebyggelse. 

Lillåns lopp är varierat och så även dess 
botten. På långa sträckor av ån finns dock 
rikligt med grus på bottnen. 

I forsarna kan man se spår efter 
rensningar. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor finns i hela Lillån 
möjligen förutom på den första delen 
nedströms sjön. På flera av de undersökta 
lokalerna påträffades mycket stora 
mängder musslor. 

Tätheterna är de utan jämförelse största 
som hittills påträffats i länet. Längs delar 
av ån finns regelrätta "musselbankar". 

NYREKRYTERING 
Ä ven · om andelen små flodpärlmusslor 
bland de som längdmättes inte var särskilt 
stor påträffades ett stort antal små musslor 
i Lillån. Ett hundratal små musslor 
observerades vid den översiktliga 
inventeringen av ån. Flera av dessa var 
endast 20-25 mm långa. 

KOJI!/N/ENTAR 
Om det är så här som en opåverkad 
population av flodpärlmussla ska se ut 
finns det inget musselbestånd i länet som 
ens är måttligt påverkat. 
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Det finns ungefår tio musselpopulationer i 
länet med en uppmätt andel små musslor 
på mellan l 0-50 %. I jämförelse kan 
andelen små musslor i Lillån (5,6%) 
tyckas vara liten. Med tanke på att 
musselpopulationen i Lillån säkert består 
av över 100 000 djur blir ändå antalet små 
musslor mycket stort. 



LINGAN 
Lingån awattnar Lennsjösjön och rinner 
ut i Frisbosjön. Ån omges huvudsakligen 
av skogsmark men den mellersta flacka 
delen rinner genom ett våtmarksområde 
och den nedre delen vid Frisbosjön 
passerar en del bebyggelse. 

Långa delar består Lingåns botten av 
nästan enbart block och sten med en hel 
del mossa på stenarna. 

Strömmarna är ofta kraftigt rensade oeh 
vid Lennsjösjöns utlopp finns en damm 
som utgör vandringshinder får fisk. 

UTBREDNING 
Endast ett par flodpärlmusslor 
observerades i ån nedströms Lennsjösjön. 

NYREKRYTERJNG 
Inga små musslor påträffades. 

KOPYJMENTAR 
Troligen finns ett mycket litet 
musselbestånd i ån. 
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LANGABACKEN 
Från Klinga Källa rinner Långabäcken 
genom skogsmark ned till Horonatjärnarna 
och vidare ut till Voxnan. Den sista deten 
Uppströms tjärnarna består av ett 
våtmarksområde. 

Bäckens botten består till den största delen 
av sand. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor påträffades 1 hela 
Långabäcken förutom vid våtmarken 
uppströms Hornnaljärnama. Mussel
populationen i bäcken är totalt sett ganska 
stor och musseltätheten ökar längre 
uppströms i vattendraget. 

NYREKRYTERING 
Inga små musslor påträffades i 
Långabäcken. En 21 mm tång mussla 
påträffades dock i bäcken 1992 (Eriksson 
m.fl. 1998). Nyrekrytering förekommer 
alltså sporadiskt men inte i någon större 
omfattning. 

KOil11l!JENTAR 
1992 gjordes en mer grundlig 
undersökning av mussloma i 
Långabäcken. Flodpärlmusselpopulationen 
i bäcken uppskattades då till 7 000 djur. 
Längden på totalt 159 insamlade musslor, 
från 15 slumpmässigt utvalda 
provsträckor, varierade då mellan 57 och 
l 09 mm och hade en medellängd på l 09 
mm (Eriksson m. fl. 1998). Ä ven detta 
visar att omfattningen av nyrekryteringen i 
bäcken är mycket liten. 
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NJACKSKALABACKEN 
Linasbäcken, som sedan byter namn till 
Mackskalabäcken, avvattnar S. Linasen 
och rinner via Mackskalasjön till 
Mackskalaflugen och Gryckån. 

Vattendraget är 0,5-1 meter bred och 
rinner i sin helhet genom skogsmark. 
Andelen hygge är ganska stort både i 
tillrinningsområdet och även intill själva 
bäcken. 

Bottnen består av block samt sten och en 
hel del sand. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor påträffades 1 

vattendragets mellersta del, upp- och 
nedströms Mackskalasjön. På några 
begränsade ställen fanns höga tätheter men 
i stort sett var beståndet glest. 

NYREKRYTERING 
Inga små musslor påträffades i 
Mackskalabäcken. Den minsta musslan 
som observerades i bäcken var 68 mm. 

KOMMENTAR 
Ä ven i Gryckån fmns ett litet bestånd av 
flodpärlmussla. 
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1l1ALUNGSAN 
Den inventerade delen av Malungsån 
rilli1er från ett myrområde med ett par små 
tjärnar och mynnar efter ca två kilometer i 
sjön Malungen. 

An omges av skogsmark och kantas delvis 
av hyggen. Även längre upp i systemet 
finns stora hyggen. Bottnen består av 
enstaka stenar samt sand och grus. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor påträffades endast på en 
av de två undersökta lokalerna. Skal 
påträffades dock även på den lokal som 
saknade levande musslor. Förmodligen 
filli1s det musslor på lämpliga lokaler i 
hela ån. 

NYREKRYTERING 
Ett antal små musslor påträffades i ån, 
men fömtom en mussla som var 36 mm 
var de övriga mellan 40 och 50 mm stora. 

KOMMENTAR 
Det förefaller som om nyrekryteringen 
fungerade bra för åtminstone 10-20 år 
sedan men det är osäkert i vilken mån 
nyrekrytering skett de senaste l O åren. 

32 

Malungsån 

Antal längdmätta 
Medellängd (mm) 
Min (mm) 
Max (mm) 
Antal <50 mm 
Andel <50 mm 
Täthet på lokalen (st/m2) 
Uppskattat totalantal : 

MALUNGSÅN 
42 Ljungan 

Västemorrlands län 

---- . -...._: 

145 
74 
42 
III 
8 
5,5% 
7,3 

1,. , ... 

> l 000 

M"lungdn 

.. .. 

.. 
,. 
,. 
•• 

% ~ ~ :t ~ ~ ~ 

* ~ ~ ~ 
lart)CIIO<tleWng (!MI) 



N ORR.AN 
Norrån är ett större biflöde till Norralaärr 
och rinner från Långbrosbodsjön. Ån som 
är nästan två mil lång rinner genom 
skogsmark förutom längs den nedersta 
delen som passerar en kortare sträcka med 
jordbruksmark och bebyggelse. 
vattendraget passerar ett antal mindre 
våtmarker och hyggen på sin väg ned till 
Norralaån. 

Längs den nästan två mil långa NorTån 
finns de flesta ström- och bottentyper 
representerade. Långa sträckor med 
sandbotten ftnns dock. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor påträffades endast på en 
av sju undersökta lokaler. Totalt 
observerades bara ett tiotal musslor. 
Eftersom Norrån är så lång kan det dock 
mycket väl finnas fler flodpärlmusslor på 
andra ställen i ån. Dessutom finns det 
musslor i Norralaån-Trönöån strax 
uppströms Norråns utflöde. 

NYREKRYTERING 
Inga små musslor påträffades vid 
inventeringen men sådana kan mycket väl 
finnas i andra delar av vattendraget. 

KOMN/ENTAR 
I åns nedre del finns ett vandringshinder 
som medför att ingen fisk kan vandra upp 
till Norrån från Norralaån. 
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RAMMAN 
Ramman avvattnar Ramsjösjön och rinner 
efter ca fem kilometer ned i Norra Dellen. 
Vattendraget rinner genom ett landskap 
som växlar mellan skogsmark och 
jordbmksmark. 

Bottnen domineras av sten och grus som 
på flera ställen överlagrats med 
finsediment Flera diken mynnar i ån. 

I Rammans nedre del finns en damm som 
utgör ett vandringshinder för fisk och på så 
sätt förhindrar dellenöring att vandra upp i 
ån. 

UTBREDNING 
Vid denna inventering påträffades inga 
musslor men under arbetet med att ta fram 
en fiskeplan för området 1994 
observerades enstaka musslor i åns övre 
del (Bjuråker-Norrbo fiskeplan, 1995). 

NYREKRYTERING 
Inga små musslor har observerats i ån. 

KOMMENTAR 
Antagligen finns ett litet bestånd av 
flodpärlmussla i ån trots att mga 
observationer gjordes 1997. Flodpärl
mussla finns, förutom i Svågan, i flera av 
Dellensjöarnas tillflöden. 
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R ORAN 

Rorån rinner från sjön Bjärken ned till 
Ljusnan (Kyrksjön). Ans lopp är i 
huvudsak strömmande med en botten av 
sten och grus. 

Roråns övre del kantas av en mosaik av 
ängar, blandskog och bebyggelse. Ans 
nedre del kantas i högre grad av åkermark 
och här täcks bottnen framför allt av 
finsediment 

Rorån här hårt rensad och bitvis 
kanaliserad. Minst ett definitivt vandrings
hinder för fisk finns i ån. 

UTBREDNING 
Endast enstaka levande flodpärlmusslor 
har påträffats. Dessa har observerats i åns 
nedre del, uppströms den sträcka där ån 
helt omges av åkermark. 

Ett tiotal skal efter ganska nyligen döda 
musslor påträffades under inventeringen. 

NYREKRYTERING 
Antagligen förekommer m ;gen 
nyrekrytering i vattendraget. 

KONIMENTAR 
Rorån vtsat spår efter kraftig 
kulturpåverkan under en lång tid. 
Omfattande rensningar och säkert också 
vattenreglering har gjort vattendratget 
olämpligt för flodpärlmussla. Däremot 
förekommer både öring och flodkräfta. 
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SKYTTAN 
Skyttån rinner från några små tjärnar och 
mynnar så småningom i Storsjön. Å:ns 
lopp faller ganska brant med långa steniga 
forsar. 

I de övre delarna är vattendraget ganska 
litet och försvinner nästan mellan stenarna. 

Skyttån omges mest av skogsmark men 
längs en lång sträcka kantas ån av ett stort 
kalhygge. skyddande trädbård saknas helt. 

UTBREDNING 
Ett par flodpärlmusslor påträffades i 
Sk:yttåns nedre del just uppströms 
Storsjön. Det är kanske också är just där 
som förutsättningarna för musslor är som 
bäst. Övriga delar av vattendraget är 
endera lugnflytande med finsediment eUer 
mycket steniga forsar. 

NYREKRYTERING 
Inga små musslor har påträffats i Skyttån. 

KOMMENTAR 
Beståndet torde vara mycket litet och kan 
nog ses som en del av 
flodpärlmusselbeståndet Norralaån-
Trönöån. 
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SLATT JARNSBACKEN 
Slårtjärnsbäcken (omfattar här även 
Sågtjärnsbäcken, och Dammtjärnsbäcken) 
är en liten smal bäck som avvattnar ett 
flertal små tjärnar/sjöar och slutligen 
mynnar i Blecksjön 

Bäcken rinner genom en mycket kuperad 
tenäng och kantas av barrskog och små 
våtmarker. Bottenmaterialet består 
omväxlande av sten och sand. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor påträffades på ett par 
lokaler i vattendragets mellersta delar. 
Mussloma stod i små glesa grupper. 
Antagligen finns det ett glest bestånd av 
flodpärlmussla i hela vattendraget. 

NYREKRYTERING 
Inga små flodpärlmusslor observerades. 

KOMMEN TAR 
Mycket trevlig och förhållandevis 
opåverkad liten bäck. I sjöar och 
vattendrag i denna del av vattensystemet 
finns ett naturligt bestånd av öring. 
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STA VSATRABACKEN 
stavsätrabäcken rinner från Stora Lafsen 
till Övre Stugsjön. Vattnet rinner sedan via 
Nedre Stugsjön till Rossen. Bäcken omges 
av skog men i anslutning till den övre 
delen finns bebyggelse. 

Vattendragets övre lopp är strömmande till 
lugnflytande med en botten av sten och 
grus. Den mellersta delen faller brantare i 
flera långa steniga strömmar. Sjsta biten 
innan utloppet i Stugsjön rinner bäcken 
genom ett stort våtrnarksområde. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor påträffades på den något 
flackare övre delen av stavsätrabäcken 
från och med några hundra meter 
nedströms sjön. Flodpärlmusslorna stod 
ganska glest. 

NYREKRYTERING 
A v de längdmätta mussloma var hela 17 st 
mellan 20 och 50 mm långa. Den minsta 
som observerades var 21 mm lång. 
Nyrekrytering har skett i vattendraget 
under senare år. 

KOMMENTAR 
Inga stora tätheter av flodpärlmusslor 
påträffades i vattendraget. Beståndet är 
alltså antagligen ganska litet men har en 
fårhållandevis god nyrekrytering. 

Antagligen finns det flodpärlmusslor även 
i bäcken mellan Övre Stugsjön och 
Rossen. Nedströms Rossen i Rossån och 
Långboån frnns också musselbestånd med 
nyrekrytering. 
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STENSJÖÅN 
Stensjöån rinner från Ytter-Stensjön i 
Västemorrlands län och mynnar 1 

Lomsjöån. Endast ca 500 m av 
vattendraget rinner i Gävleborgs län. 
Denna del omges av ett stort äldre 
kalhygge. 

Ån faller ganska brant vilket gör att 
bottnen domineras av sten och block. Den 
nedre delen just uppströms sammanflödet 
med Lomsjöån är mer lugnflytande och 
har ett större inslag av gms- och 
sandbottnar. 

UTBREDNING 
Endast den nedre delen av vattendraget 
undersöktes. På den sträckan påträffades 
några enstaka flod pärlmusslor. 

Sträckan upp mot länsgränsen faller 
ganska brant med en stenig botten. 
Musslor finns dock säkert även där på 
lämpliga lokaler och troligen också på den 
del som rinner i Västemorrlands län 

NYREKRYTERING 
Alla de påträffade flodpärlmusslorna var 
förhållandevis små. Ingen var dock mindre 
än 45 mm. Nyrekrytering har alltså 
förekommit under senare tid. 

Gissningsvis finns även mindre musslor i 
de mer strömmande partierna längre 
uppströms. 

KOMMENTAR 
Vid inventeringen 
flodpärlmusslor även 
Stensjöåns utflöde 

påträffades 
Lomsjöån vid 
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STYGGSJÖBA CKEN 
Den knappt två ki lometer långa 
styggsjöbäcken rinner från Styggsjön till 
Flotthöljan i Svågan. 

Styggsjöbäcken omges av skogsmark med 
ganska stora inslag av hyggen. Bäckens 
lopp är varierat med en botten som 
domineras av sten med små luckor med 
grus. 

Bitvis är vattendraget rensat. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor observerades i bäckens 
övre del men antagligen finns det musslor 
i hela vattendraget. 

NYREKRYTERIN G 
Ett antal små musslor observerades men 
andelen små musslor i styggsjöbäcken är 
ganska liten. 

Ett par musslor som var mindre än 20 mm 
påträffades vilket innebär nyrekrytering 
även skett under senare år 

J(OMMENTAR 
Ä ven i Svågan finns en rest av ett 
flodpärlmusselbestånd. 

40 

STYGGSJÖBÄCKEN 
45 Delångersån 

: ....... ~ 
Styggs)l!ii ~~ 

( ., 
stensjöbacken 

.;..~"' ~ 
\ 

;..j 

) --...._ 
Svågan l styggsjöbacken 

skala l :50 000 

\ , , 

\ 

Antal längdmätta 
Medellängd (mm) 
Min (mm) 
Max(mm) 
Antal <50 mm 
Andel <50 mm 
Täthet på lokalen (st/m2) 
Uppskattat totalantal · 

' l 

Styggsj6bJckon .. 
.. 
.. 
.. 
.. 

III. ,. 
o • l 

x ~ ~ ll l ll : ~ ' {! Il ~ 2 ~ : 
Lilr9dlönlelring {IM1) 

138 
74 
16 
108 
6 
4,3% 
7,7 

.._ 
·-~o.. 

stensjön - , .-. ~- . 

> l 000 

8 l: ~ ' i ·~ ~ å ! 



RISBACKEN 
Risbäcken har sina källor i Dalarnas län 
och rinner via Mörtsjön ned till 
S vartnäsån-Jädraån. 

Vattendragets övre delar omges av flera 
stora kalhyggen. I övrig kantas bäcken av 
barrskog och ganska stora våtmarker. 

Risbäckens lopp är förhållandevis 
lugnflytande med en varierad men oftast 
fast botten. Nedströms Mörtsjön rinner 
bäcken genom Rimuren. 

UTBREDNING 
Sparsamt med flodpärlmusslor påträffades 
mellan länsgränsen och Mörts j ön 

NYREKRYTERING 
Inga små musslor observerades. Den 
minsta musslan var hela 80 mm lång. 

KOMlviENTAR 
Flodpärlmusslor finns antagligen också i 
Oxtjärnsbäcken och Sundsjöbäcken, i 
Dalamas län, uppströms den undersökta 
sträckan i Risbäcken. 

Total avsaknad av musslor under 80 nnm 
tyder på att beståndet har en obefintlig 
eller mycket ·liten nyrelaytering. · 
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SYLÅN 
Sylån rinner 	från 	Skäråssj ön till 
Frisbosjön. I åns omgivningar finns flera 
hyggen men ån kantas till stor del av en 
trädbård. 

UTBREDNING 
Endast en lokal nedströms Skäråssjön 
undersöktes och där påträffades inga 
musslor. 	Förutsättningarna 	för 
flodpärlmusslor är dock antagligen bättre 
en bit nedströms den undersökta sträckan. 

Flodpärlmusslor finns i Lingån som också 
rinner ned i Frisbosjön. 

NYREKRYTERING 
Inga uppgifter om nyrekrytering finns. 

KOMMENTAR 
Uppgifter om förekomst av flodpärlmussla 
i Sylån finns sedan tidigare. Om man tittar 
i de nedre delarna av vattendraget skulle 
man med stor sannolikhet påträffa 
flodpärlmusslor i Sylån. 

SYLÅN 
44 Harmångersån 
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SÖRBYAN 
Sörbyån avvattnar Valåssjön och mynnar i 
Tevsjön, Ljusnan. Ån kantas till stor del av 
ängs- och åkermark. 

En lång del av Sörbyån är lugnflytande. 
Endast den sista delen av ån har ett lite 
brantare lopp med forsar samt strömmar 
med grus- och stenbotten. 

Några hW1dra meter uppströms utflödet i 
Tevsjön finns ett min ikraftverk som tidvis 
torrlägger en bit av ån. 

UTBREDNING 
Enstaka flodpärlmusslor observerades på 
de undersökta lokalerna. Det fi!U1s ett litet 
glest flodpärlmusselbestånd i Sörbyån som 
antagligen har en utbredning som mer eller 
mindre omfattar hela vattendraget 

NYREKRYTERING 
Inga små musslor påträffades i ån. 

KO}If}I/EN TAR 

Flodpärlmusslorna på åtminstone den 
lokal som studerades mer intensivt i 
Sörbyån hade en mycket ovanlig form på 
skalet. Skalen såg ofta ut att vara lite 
hoptryckta och runda i formen. Ofta faoos 
också spår efter gamla läkta skador på 
skalen. 
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TANDSJÖAN 
Tandsjöån rinner från Tandsjön till 
Fågelsjön. Ån är drygt två kilometer lång 
och omges av skogsmark och en vi ss 
bebyggelse i den nedre delen. 

Ån är mycket hårt rensad och har flera 
vandringshinder för fisk. Bl.a. finns en 
regleringsdamm vid utloppet från 
Tandsjön. Under senare år bar man försökt 
återställa de rensade strömmarna. Då m;m 
rensade vattendraget sprängde man alla 
stora stenar vilket gör att bottnen idag mer 
eller mindre helt täcks av sprängsten. 

UTBREDNING 
Enstaka musslor påträffades 1 åns nedre 
del. 

NYREKRYTERING 
Inga små musslor observerades 
Tandsjöån. 

KOMMENTAR 
Eftersom bottnen nästan helt består av 
sprängsten med endast enstaka små luckor 
med grus är förutsättningarna fc5r 
flodpärlmusslor 1 Tandsjöån mycket 
dåliga. 

44 

TANDSJÖÅN 
48 Ljusnarr 

.-,--------,,--· · .. ~--------, 

.. , 

skala 1:100 000 

Antal längdmätta 
Medellängd (mm) 
Min (mm) 
Max (mm) 
Antal <50 mm 
Andel <50 mm 
Täthet på Iokaleo (stlm2) 
Uppskattat totalantal 

\ 

<l 000 



TANSBÅ.CKEN 
Tansbäcken avvattnar Tansen och mynnar 
efter ungefår årta kilometer i Jädraån. 
Bäcken rinner genom skogsmark. Dc:!n 
mellersta delen passerar ett par 
våtmarksområden. 

Vartendragets lopp är varierat med en 
botten som domineras av sand och grus. 

Bitvis finns spår efter rensningar 
bäckf'aran. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor påträffades på flera 
ställen i vattendraget. Ofta är täthetema 
små men på vissa ställen kan man se lite 
fler musslor. 

NYREK.RYTERING 
Små flodpärlmusslor påträffades på en av 
de undersökta lokalerna. Ganska små 
musslor påträffades men andelen små 
musslor är dock mycket liten. Musslorna i 
storlekarna mellan 38 och 82 mm saknas 
helt bland de musslor som längdmättes. 

KOMMENTAR 
Man skulle kunna tolka längdfördelningen 
som så att flodpärlmusselbeståndet i 
Tansbäcken på senare år tycks ha lyckaLts 
med nyrekryteringen igen efter att ha 
misslyckats under stort antal år. 
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TIJI!JSAN 
Timsån är endast ca en kilometer lång och 
rinner från Timsen till Kölsjöån. Ån 
omges helt av skogsmark och har ett 
varierat lopp med en botten som 
domineras av sten och block. Andelen 
botten med grus är mycket litet. 

Vid Timsens utlopp finns en danun som 
utgör vandringshinder för fisk men för 
övrigt förefaller ån vara anmärkningsvärt 
opåverkat av rensningar. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslornas utbredning i Timsån 
omfattar hela vattendraget. På flera ställen 
står musslorna så tätt att musselbankar 
bildas i höljorna. 

NYREKRYTERING 
Inga små musslor observerades 1 ån. 
Mussloma är överlag mycket stora. 

KOlv/lvlENT AR 
Timsån är en förhållandevis opåverkad 
och mycket vacker å med stora block i 
åfåran. 

Trots att andelen sand och grusbotten är 
mycket liten finns det gott om 
flodpärlmusslor mellan stenblocken i 
höljorna. 

Flodpärlmusslor förekommer även 
sparsamt i Kölsjöån och i dess tillflöde 
Stensjöån, där även små musslor 
påträffats. 
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TROSSNARVSBACKEN 
Trossnarvsbäcken avvattnar Särsjön och 
mynnar i Svågan vid Digerön. Bäcken 
rinner genom skogsmark med inslag av en 
del äldre hyggen. 

Vattendragets lopp är varierat med en 
botten som ofta består av block, sten och 
gms. 

På den nedre delen av bäcken finns en 
vägtrumma som utgör vandringshinder för 
fisk. Denna del är dessutom kanaliserad. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor påträffas på lämpliga 
lokaler i hela vattendraget. På flera ställen 
finns mycket stora tätheter av stora 
musslor. 

NYREKRYTERING 
Ä ven små musslor förekommer på flera 
ställen i vattendraget. På den lokal där 
längdmätningen skedde var andelen små 
musslor mycket stor. 

K0Jl1JII!ENTAR 
I Trossnarvsbäcken finns ett stort och 
mycket värdefullt flodpärlmusselbestånd. I 
bäcken finns stora mängder musslor och 
dessutom förefaller nyrekryteringen 
fungera tillfredsställande. 

På de lokaler som hyste små musslor 
utgjorde de små musslorna en mycket stor 
andel. Möjligen är detta ställen som haft 
förhållanden som varit mycket 
gynnsamma för nyrekrytering under den 
senaste tioårs perioden. 

Ett stort antal skal påträffades i ån vilket 
tyder på hög dödlighet under senare år. 
Ä ven flera riktigt små skal ( 11 mm) 
observerades. Detta kan möjligen spegla 
de kärva isförhållanden som varit under de 
senaste vintrarna. 
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TYGSTABODAN 
Tygstabodån, 
Tygstabodsj ön, 
bi flöden. 

som 
är ett 

nnner från 
av Trönöåns 

Ans övre delar omges av skog men innan 
ån rinner samman med Trönöån kantas 
vattendraget av en del åkermark och 
bebyggelse. Bottnen domineras av grus. 
Bitvis förefaller Tygstabodån rensad. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor påträffades endast på den 
nedre delen men de förekommer troligen 
på lämpliga platser i hela vattendraget. 

NYREKRYTERING 
En liten levande mussla och ett skal efiter 
en 18 mm stor mussla påträffades i ån. För 
övrigt ar nästan alla musslor över l 00 mm 
stora. 

Nyrekryteringen förefaller ha varit nästan 
obefintlig under en lång tid. Under de 
senaste åren har dock någon enstaka liten 
mussla lyckats att etablera sig. 

KOMMENTAR 
Musselbeståndet i Tygstabodån är mycket 
litet och har endast en mycket begränsad 
nyrekrytering. Flodpärlmusslor finns även 
i Trönöån och i flera av dess biflöden. 
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VALLAsBACKEN 
Vallasbäcken rilUler från sjön Vallasen och 
är ett av Flaxnans tillflöden. Bäcken 
omges av skog och någon mindre våtmark. 

Vattendragets lopp är huvudsakligen 
strömmande med en botten av sten och 
gn1s. Tidigare utförda rensningar har idag 
till stor del återställts inom ramen för 
arbetet med ovanåkers fiskeplan. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor påträffades på flera 
ställen i vattendraget. Bitvis finns mycket 
stora tätheter. Musslomas utbredning 
täcker hela vattendraget utom möjligen 
just nedströms sjön och vid våtmarkerna 
där bäcken rinner samman med Flaxnan. 

NYREKRYTERING 
Bland de 142 musslor som längdmättes 
var endast två musslor kortare än 75 mm. 
Nyrekryteringen i Vallasbäckens mussel
bestånd är i det närmaste obefintlig och 
har så varit under en längre tid. 

KOMMEN TAR 
Den enda mussla som var kortare än 50 
mm, och ingick i längdmätningen, bedöms 
vara en "dvärg". Den kraftiga formen, 
fårgen och en mycket eroderad umbo 
antyder att musslan kan vara betydligt 
äldre än vad skalstorleken antyder. 

Ytterligare en mussla som var drygt 40 
mm observerades under inventeringen. 
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VINNFARSÅN 
Vinnfarsån rinner från sjön Vinnfar och 
bildar slutligen Långboån då den rinner 
samman med Rossån. Ån riru1er 
huvudsakligen genom skogsmark men 
kantas på flera ställen av stora 
våtmarksområden. 

Vinnfarsåns lopp är oftast ganska flackt 
men några långa strömmar förekommer. 

UTBREDNING 
Glesa bestånd av flodpärlmussla 
påträffades på ett par av de undersökta 
lokalerna i ån. 

NYREKRYTERING 
Endast en mussla som var kortare än 50 
mm observerades. Samtliga övriga 
musslor var över 90 mm stora. 

KOJil/MENTAR 
Vinnfarsån är lång och endast ett fåtal 
lokal undersöktes vid inventeringen. 
Eftersom det finns musslor både 
uppströms i Harsabäcken och nedströms i 
Långboån kan man utgå ifrån att det finns 
flodpärlmusslor på lämpliga ställen i heJa 
Vinnfarsån. 

Antaglien finns även fler små musslor. 

50 

VINNFARSÅN 
48 Ljusnarr 

..---------7,------------~ .. -,~.~------

Vinnfar 

/ 

i Harsasj~n . . ' .._ ...\~ l 

) 
{ 

J 

Vinnlarsåo \ J 1-larsabäcken 

l 
l 

l. 

Sfd~ssjön 
·- 1\.'1. 

..../ · .. " 

Rossån i 

·\ ,
( 

.. ---~ ._ --- '"", 
skala 1:100 ooo 

Antal längdmätta 
Medellängd (mm) 
Min (mm) 
Max (mm) 
Antai<SO mm 
Andel <50 mm 

-\ Långboån 
\ 

Täthet på lokalen (st/m2) 
Uppskattat totalantal 

VlnnfaBån .. .. 
.. 
10 

,. 
lO 

o 
~ ~ ~ l! ~ :il ~ ~ ~ :l :l 

Il 
~ 

Uingdiördalnlng (rr>m) 

74 
103 
48 
115 
l 
1,4% 
0,2 
> l 000 

l. 
§ 
§ ~ 

~ ä 
~ ~ 

/ 

\ 
\ 

~ 



V AST SKOGST JARNSBACKEN 
Väst skogstjärnsbäcken rinner från Väst 
Skogstjärnen till Kölsjön. Vattendraget 
rinner genom skogsmark som är ganska 
fuktig längs vattendraget. Bitvis kantas 
bäcken av ett hygge. 

Bottnen domineras av sten och grus 
Dessutom förekommer ganska rikligt med 
vattenvegetation. 

UTBREDNING 
Rikligt med flodpärlmusslor påträffades 
både i bäckens övre och nedre del. 
Antagligen finns det musslor i hela Väst 
Sko gslj ärnsbäcken 

NYREKRYTERING 
Trots att stora mängder musslor 
observerades påträffades ingen mussla 
som var kortare än 79 mm. Ingen 
nyrekrytering verkar förekomma. 

KOMMENTAR 
Flodpärlmussla förekornmer även 
nedströms Kölsjön i Kölsjöån och i fleTa 
av åns tillflöden. 

Vid Kölsjöns utlopp finns en damm som 
utgör vandringshinder för fisk. 
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ALAKARSBACKEN 
Ålakarsbäcken avvattnar Enstabosjön och 
mynnar slutligen i Hässjaån. Bäckens övre 
del kantas av några stugor men for övrigt 
omges bäcken av skog. 

Bottenmaterialet är ofta ganska fmkomigt 
och består huvudsakligen av grus, sand 
och finsediment I vattendraget vä;x:er en 
hel del vattenvegetation. 

Delar av bäcken har rensats en gång i tiden 
men sedan återställts i fiskevårdsprojekt 
under senare år. 

UTBREDNING 
Flodpärlmusslor påträffades endast 
bäckens mellersta delar. 

NYREKRYTERING 
Inga små musslor observerades 
Ålakars bäcken. 

KOMMENTAR 
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ÄLPBACKEN 
Älpbäcken rinner från Trossnarvsbäcken 
och mynnar liksom denna i Svågan. 
Bäcken rinner genom skogsmark och 
kantas tiLl ganska stora delar av äldre 
hyggen. 

På de undersökta lokalerna bestod bottnen 
huvudsakligen av sten och grus. Bitvis är 
vattendraget rensat och dessutom 
förekommer ett par vandringshinder för 
fisk i fonn av en bäverdamm och en 
gannrnal raserad bro. 

UTBREDNING 
Inga levande flodpärlmusslor påträffades 
vid inventeringen. Däremot observerades 
gamla skaldelar på ett par ställen i bäcken. 

NYREKRYTERING 
Inga små musslor påträffades. 

KO lviwiENTAR 
Med tanke på att musslor förekonnrner 
både uppströms i Trossnarvsbäcken och 
nedströms i Svågan finns det säkert även 
åtminstone enstaka musslor i Älpbäcken. 
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