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Inventering av flodpärlmussla – Sörån i Bollebygd
Uppdraget
Denna sammanställning har gjorts av MN Naturdokumenta, Michael
Nilsson, på uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Författaren står själv för synpunkter och slutsatser som förs
fram i rapporten.
Bakgrund
Hösten 1997 påbörjades en inventering av flodpärlmusslor i Sörån i
Bollebygds kommun. Inventeringen utfördes av Michael Nilsson på uppdrag av dåvarande
Älvsborgs naturfond. Inventeringen hann dock inte genomföras i sin helhet och projektet
slutfördes inte då Älvsborgs Naturfond lades ned. Ca 2 km av ån i närheten av Bollebygds
samhälle inventerades dock i enlighet med det ursprungliga projektet. Resultatet av detta
arbete har ej tidigare redovisats och sammanställts.
Sammanfattning
Ett stort antal fynd av flodpärlmusslor i Sörån gjordes vid inventeringen 1997. Totalt noterades över 2400 flodpärlmusslor på den ca 2 km inventerade åsträckan. Flodpärmusslorna var
av olika storlek med även förekomst av små musslor. De allra flesta musslorna noterades på
delsträckorna uppströms riksväg 40.

Flodpärlmussla - en hotad art
Livsmiljö och ekologi
Flodpärlmusslan förekommer i strömmande vatten
av varierad storlek från små bäckar till stora älvar.
Den lever främst på grus- och stenbotten (även
sällsynt på sandbotten). Den vuxna musslan har
nedre delen nedgrävd i botten medan den övre
är fri för det strömmande vattnet. På så sätt kan
musslan ta upp syre och filtrera det förbipasserande vattnet. Troligen lever den främst på
findetritus men kunskapen är dålig kring vilken
föda den egentligen behöver. Flodpärlmusslan
har en komplicerad fortplantning
då dess larver (glochider) är berorende av öring eller
lax på vilkas gälblad larverna hakar sig fast och lever i 911 månader (fig.1.). Därefter släpper larverna (maj-juni) och
Fig.1.
faller mot botten där de under de första 5-8 åren lever nedgrävda
till ett djup av 35 cm. Flodpärlmusslans parningstid infaller i juli-augusti då hannarna släpper
ut sina spermier vilka sedan når honorna via andningsvattnet varvid befruktning kan ske.
Som mest kan en hona ha upp till 4 miljoner ägg och kan under sitt liv producera ca 200
miljoner ägg. När äggen kläcks kommer larverna ut vilka då är ca 0.05 mm. Larverna pumpas sedan av honan ut i det strömmande vattnet (augusti-september) för att sedan förhoppningsvis fastna på gälarna på lax eller öring. Uppskattningsvis lyckas 1 av 100 000 larver
med detta. Musslorna blir könsmogna vid ca 20 års ålder och når normalt i Sverige en ålder
av 70-80 år. De kan dock bli mycket gamla och den äldsta musslan som hittats i Sverige var
280 år . (ArtDatabanken 2010).
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Utbredning och förekomst
Flodpärlmusslan förekommer i västra Europa och i östra USA och
Kanada. I Sverige förekommer den från Skåne till Torne
lappmark. Den saknas dock i områden med kalkrik berggrund samt i stora delar av Småland. Totalt bedöms musslan finnas på ca 600 lokaler i Sverige. I Västra Götalands
län är den känd från 47 lokaler (Länsstyrelsen i Västra
Götalands län Rapport 2006:85). Förekomsterna kan variera
från några enstaka individer till flera miljoner. I Europa finns
lokaler med förekomster med över en miljon musslor på Irland, i
Sverige, Skottland, Norge och Ryssland. De största lokalerna i Västra
Götaland län är Eningsdalsälven i Tanums kommun ( över 100 000
individer), Tidan i Ulricehamns kommun, Teåkerbäcken i Mellerods
kommun (över 50 000 individer) (Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Rapport 2006:85). Att flodpärlmussla kan förekomma i mycket stora
populationer beror på att den i opåverkade miljöer kan leva tätt med över
1000 invider per kvadratmeter. (ArtDatabanken 2010).

Hotbild
Flodpälmusslan är med på den globala rödlistan (IUCN) och den
nationella rödlistade som EN (Starkt hotad) och finns med på Bernkonventionens bilaga III. Den omfattas av EU:s miljölagstiftning då
den finns med i art- och habitatdirektivet (bilaga 5). I Sverige bedöms
flodpärlmussla inte ha en ”gynnsam bevarandestatus” (i enlighet med
direktivets krav). Den är fridlyst enligt Artskyddsförordningen och
omfattas även av ett nationellt åtgärdsprogram för hotade arter (Naturvårdsverket Rapport 5429, 2005). Hotbilden mot musslan utgörs
främst av förstörelse av dess livsmiljöer och försämrad vattenkvalitet
vilket leder till negativ påverkan på
musslans föryngring. Grumling och
igenslamning av dess bottnar utgör en
viktig hotfaktor som påverkar både
musslan och dess värdfisk negativt.
Orsaken till påverkan kan utgöras av
vattenreglering, jord- och skogsbruksåtgärder, dikning, täktverksamhet, rensning och rätning av vattendrag och andra
åtgärder som kan leda till grumling,
förstörda bottnar, ökad solinstrålning och
försämrad vattenkvalitet. Särskilt känsliga är de små musslorna som de första
åren ligger nedgrävda i bottensubstratet.
(ArtDatabanken 2010).

Stor och liten flodpärlmussla. Flodpärlmusslan kan bli
mycket gammal. Den äldsta hittade i Sverige var 280 år.
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Sörån
Kungälv

Sörån ligger i Bollebygds kommun (fig.2) och har
en åsträcka med en längd av ca 15 km. Ån rinner
från Viaredssjön mot sydväst tills den når Norån
där dessa åar går samman i Storån (fig.3.). Fallhöjden ligger på ca 100 meter. Strömsträckor
finns främst i övre delen och vid Bollebygd
(Andersson, Stenström 2006).
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Inventeringar i Sörån
Flodpärlmussla har inventerats i Sörån 1990
(Henriksson1991). Vi det tillfället uppskattades
beståndet av flodpärlmussla i ån till färre än 100
individer. Länsstyrelsen i Västra Götaland gjorde
2005 en inventering i ån. Totalt noterade man då
217 individer av flodpärlmussla. Beståndet uppskattades vid denna inventering till 100 - 1000
individer (Andersson, Stenström 2006).
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Påverkan och kända hot
Näringsläckage från omgivande jordbruksmark och utsläpp från fastigheter kan påverka
ån genom övergödning och påväxt och igenslamning av åns botten. Avverkningar av
beskuggande trädvegetation och läckage av fina partiklar i samband med skogsavverkningar utgör också ett hot. Även dagvatten från riksväg 40 (fig.4.) och andra vägar
kan påverka negativt. Risken finns även för skadliga utsläpp i samband med olyckor
eller läckage från fordon. Viaredssjön är reglerad med en amplitud på 0,5 meter sommartid och 1 meter vintertid. Minimitappning till ån är 150 l/s eller motsvarande sjöns
tillrinning. Detta innebär att det finns
risk för 0-tappning vid enstaka tillfällen. Hultafors kraftstation, nedMjörn
Göta älv
ströms Viaredssjön, saknar
detaljerade vattenhushållningsbestämmelser men drivs som
ett strömkraftverk (AndersLärjeån
son, Stenström 2006).
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Fältundersökning av flodpärlmussla
i Sörån 1997
Upplägg på inventeringsprojektet
Ursprungligen planerades hela sträckan från Storån/Nolån och upp till
Bollebygd/Grönkullen att översiktligt inventeras. Åsträckan delades på karta
in i mindre avgränsade delsträckor. Några utvalda delar av åsträckan vid
Bollebygds samhälle planerades inventeras mer detaljerat.
Genomförd delinventering vid Bollebygds samhälle
Under hösten 1997 påbörjades en detaljerad delinventering i Sörån i området nedström Bollebygd i närheten av riksväg 40 (sträcka A-C, fig.5. ).
Fältarbetet utfördes av Michael Nilsson under tre dagar varvid delområde A
och C undersöktes. Sträcka B blev aldrig undersökt. De undersökta sträckorna A och C utgör totalt en sträcka på ca 2 km. Sträckorna delades in i
mindre delsträckor (fig .6 och 7).

Undersökning av delsträckorna
A och C skedde med hjälp av
vattenkikare
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Flodpärlmussla undersöktes genom vadning och eftersök med
vattenkikare. Antalet noterade flodpärlmusslor räknades och deras
position beskrevs genom inspelning på handbandspelare.
Flodpärlmusslornas storlek uppskattades och en del mindre flodpärlmusslor mättes också. Utöver flodpärlmusslor noterades på
varje delsträcka vattendragets djup, vattenhastighet, färg, bottenstruktur, algpåväxt och vattenvegetation. Även strandbrinkens
form och strandvegetation noterades. Noteringar av ”signalarter”
som exempelvis elritsa, öring, ål och krusnate gjordes också.
Dokumentation av åmiljön gjordes dessutom genom fotografering.
Gammal och ung flodpärlmussla
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Sträcka A
Resultatet av den detaljerade delinventeringen på sträcka A (fig.6) visade på fynd av 62
stycken flodpärlmusslor. Inventeringen gjordes 1997-09-08.
Samtliga fynd gjordes inom delsträckorna 19-22. Flera stora flodpärlmusslor noterades
varav den minsta mättes till 8,5 cm (sträcka 19). Åns bredd var ca 6 meter och omgivande mark utgjordes främst av betesmark och åker. Strandbrinkarna var höga med
förekomst av enstaka träd som här och var bildade smala bårder långs ån. Vattenhastigheten var låg och i mindre partier lite strömmande. Ån var ganska djup och en del
djuphålor gjorde sträckan till viss del svårinventerad. Botten varierade med sand, grus,
lera och även block. Vattentemperaturen var 14,5 grader. Elritsa noterades liksom en
död kräfta. Vattenväxter: kranslager, klolånke, krusnate, slingor, näckrosor, säv, näckmossa, bäcklav. Till viss del grumligt vatten och algpåväxt noterades även på botten i
alla delområden. Möjligen något närigsutsläpp i område 21. Några nyligen döda flodpärlmusslor noterade, liksom några levande men som bedömdes som försvagade. Flera
spår syntes även på botten efter flodpärlmusslor som förflyttat sig.

Noterade flodpärlmusslor
delsträcka A
Nr Antal Minsta uppmätta (cm)
16
0
17
0
18
0
19
15
8,5
20
13
21
15
22
19
23
0
24
0

Betes- och åkermarker omgav delsträcka A
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Sträcka C
Vid den detaljerade delinventeringen som omfattade delsträcka C (fig.7.) noterades totalt ca 2400 flodpärlmusslor. Sträckan inventerades under två dagar 199709-05 och 1997-09-10.
Nedströms motorvägen inom sträcka 31-32 hittades enbart tre flodpärlmusslor.
Grävning hade skett i ån på båda dessa sträckor. Direkt uppstöms motorvägen vid
sträcka 33 fanns också en grävd och rätad sträcka. Här hittades 40 flodpärlmusslor
varav en mättes till åtta centimeter. Totalt 8 tomma skal. Direkt uppströms motorvägen fanns ett dagvattenutsläpp från vägen. I område 34 noterades ca 700 flodpärlmusslor. Flera musslor satt här i täta grupper. Minsta mätta flodpärlmussla var
8 centimeter. På sträcka 35 noterades 89 flodpärlmusslor varav den minsta på 4
centimeter. På delsträcka 36 räknades 129 individer varav fyra mättes till mellan
4-6 centimeter. Flera musslor satt i små grupper. På delsträcka 37 noterades 143
musslor. Sträcka 38-39 var en grävd rak sträcka och där noterades 84 flodpärlmusslor varav de första 50 noterades direkt uppströms
sträcka 37 (inom 1-7 meter uppströms). Direkt efter den
Noterade flodpärlmusslor
grävda sträckan kom en kort liten böjd del ån. På denna
delsträcka C
sträcka (40) noterades det största antalet musslor med totalt
710 stycken. Tätheten var hög och många musslor satt
Nr Antal Minsta uppmätta (cm)
samlade i små grupper. Den minsta musslan som mättes var
31
0
på 5 centimeter. På delsträcka 41 noterades 141 musslor. Tre
32
3
33
40
8
stycken flodpärlmusslor mättes till 5-6 centimeter. Två
34
700
8
uppbrutna trasiga musslor (knäckta i toppen) låg i strand35
89
4
kanten varav en med innanmätet kvar. På delsträcka 42
36
129 4
räknades 254 individer. 84 av dessa satt samlade i grupper
37
143
på en sträcka av ca 4 meter. Ett flertal mindre musslor
38-39 84
40
710 5
noterades på sträckan varav fem stycken var mindre än 5
41
141 5
centimeter.Totalt räknades 35 individer på sträcka 43.
42
254 4
Musslorna var här spridda över hela området och den
43
35
4
minsta som mättes var mindre än 5 cm. På delsträcka 44
44
38
9,5
noterades 38 musslor varav den minsta på 9,5 centimeter.
45
2
9

Tab.2.

Musslorna var spridda över hela området. Sträcka 44 var
svårinventerad pga mycket lågt och starkt strömmande
vatten. På den sista inventerade sträckan 45 noterades
enbart två flodpärlmusslor i slutet av sträckan.
Ån var på den inventerade sträckan uppströms Riksväg
40 främst ganska grund med enstaka djuphålor. Ibland
var vattendjupet så litet att det var svårt att inventera med
vattenkikare. Vattenhastigheten var lugnflytande - strömmande - forsande. Botten bestod av sand, fint till grovt
grus och delvis förekom även block. Strandbrinkarna var
låga till medelhöga och oftast växte det breda bestånd
med lövträd, främst al kring ån. På några ställen yngre
bestånd och det fanns röjda delar för kraftledningar.
Algpåväxt på botten noterades på flertalet av sträckorna.
Stim med elritsa noterades på hela sträckan. Även små
individer av öring sågs på sträcka 36 där även ål noterades. Vattenväxter: kranslager, klolånke, krusnate, slingor,
igelknopp, näckmossa. Till viss del grumligt vatten och
algpåväxt på botten noterades även.

Sträcka C omgavs främst av skog
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Småöring noteradas inom sträcka C
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=0
= 1-19
= 20-99
= 100 - 199
= 200 -399
= > 700

Sörån

R 40
100 m
Fig.8. Täthet av flodpärlmusslor - sträcka C

Populationsbedömning och skyddsvärde
Bedömning av total population av flodpärmussla i Sörån
Vid undersökningen noterades över 2400 individer av flodpärlmussla på en
sträcka av 2 kilometer. Ser man dessa siffror som representativa för Sörån
kan man utifrån Söråns längd på 15 kilometer räkna upp antalet med 7,5
vilket skulle kunna ge en population på 18 000 individer. Vid inventeringen har man säkert missat minst 10% av förekomsten vilket medräknat
skulle ge en population på ca 20 000 individer. Detta utifrån ett rent teoretiskt resonemang. I verkligheten behöver dock inte inventerad sträcka vara
representativ för övriga delar av ån. Populationen kan därför vara både
högre och lägre än denna teoretiskt beräknade. Det är därför svårt att bedöma den totala
populationen vid inventeringen 1997. Vad man vet är dock att det förekom minst 2400
individer. Utifrån detta resonemang skulle man kunna säga att populationen 1997 var
mellan 2 400 och 20 000 individer.
Andra bedömningar av populationsstorleken i Sörån
Sörån inventerades 1990 på förekomsten av flodpärlmussla (Henrikssson 1991). Den totala
populationen bedömdes då till under 100 individer. När denna inventering sedan genomfördes sju år senare 1997 hittades över 2400 individer. Detta visar på att stickprovsundersökningar som grund för populationsbedömningar kan bli felaktiga eftersom det även
1990 förekom minst 2400 individer i Sörån.
År 2005, åtta år efter inventeringen 1997, genomfördes ännu en undersökning i Sörån på
länsstyrelsens uppdrag (Andersson, Stenström 2006). Man inventerade då tre 100-metersträckor och noterade totalt 217 individer. Inga musslor under 5 centimeter noterades. De
inventerade sträckorna låg inom område C som även inventerades vid undersökningen
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1997. En sträcka lades direkt nedströms R40, en direkt uppströms och en lades en bit längre
uppströms mot Bollebygds samhälle. Utifrån denna inventering uppskattades sedan den
totala populationen i Sörån till mellan 100 - 1000 individer. Åtta år tidigare 1997 vet vi
dock att det fanns minst 2400 individer i Sörån.
Kan då antalet flodpärlmusslor ha minskat med över tusen individer från 1997 till år 2005?
Om en stor del av det 1997 noterade beståndet hade slagits ut hade detta troligen märkts vid
inventeringen 2005 då det borde ha hittats rikligt med tomma skal. Totalt hittades dock
enbart nio tomma skal vid denna inventering. Man kan därför utesluta en massdöd av
musslor i området. Troligen fanns det även år 2005 minst 2400 musslor i området och
orsaken borde därför vara en feluppskattning av populationen. Grunderna som anges i
undersökningen för hur man beräknat populationerna i vattendragen som undersöks är inte
helt tydliga. Som den viktigaste grunden för bedömningen anges antal noterade musslor på
de tre delsträckorna som undersöks. På vilket sätt dessa sedan räknats upp framgår ej. Man
tar även hänsyn till tidigare undersökningar, om sådana finns, uppgifter från privatpersoner
och bedömda förutsättningar för flodpärlmussla. Det framgår även att uppskattningarna av
vattendragens totala population ”har gjorts med försiktighet eftersom det i de flesta fall inte
har gjorts några fördjupade inventeringar”. Denna försiktighet i kombination med en underskattning av populationen 1990 skulle kunna utgöra grunden till felbedömningen av antalet
musslor vid 2005 år undersökning.
Enligt den nya metodiken för övervakning och bedömning av ett vattendrags population av
flodpärlmusslor skall minst 15 och helst fler provlokaler läggas ut i ett vattendrag (Handledning för miljöövervakning. Stormusslor. Naturvårdsverket 2010-03-30 version 1:2).
Konsekvenser av felbedömning av populationen
Vid undersökningen 2005 bedömdes populationen av flodpärlmussla i Sörån till under 1000
individer. Detta gör att Sörån hamnat i den lägsta klassen när det gäller bedömningen av
skyddsvärdet för åns flodpärmusselbestånd. Hade man vid bedömningen av populationen
kommit upp i över 1000 individer så hade Söråns istället bedömts som ”Högt skyddsvärde”.
Om man haft kunskap om att det fanns minst 2400 individer inom en 2 km sträcka med
förekomst av flera små musslor under 5 cm hade Sörån troligen dessutom hamnat i högsta
skyddsklass ”Mycket högt skyddsvärde”. Mer uppmärksamhet, övervakningsåtgärder,
skyddsåtgärder och inventeringsresurser hade då troligen även riktats mot Sörån och dess
flodpärlmusselbestånd. Efter 2005 har heller ingen uppföljande inventering gjorts av flodpärlmusslorna i Sörån.
Uppföljande inventeringar bör göras
För att utröna flodpärlmusslans status och Söråns skyddsklass bör uppföljande inventeringar göras. Dels behövs en ny populationsbedömning och dels behöver man undersöka
förekomsten av små juvenila musslor. Söråns flodpärlmusselbestånd har dessutom kontakt
med övriga flodpärlmusslor i Nolån och Storån (fig.3) och bör ses som en viktig delpopulation av vattensystemets totala flodpärlmusselbestånd.
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