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Sammanfattning
Flodpärlmusslor finns i ett flertal vattendrag i Rolfsåns avrinningsområde.
Men som i de flesta andra västsvenska vattendrag med musslor så minskar
popultaionen stadigt även i dessa. De undersökningar som tidigare utförts
har varit inom den regionala och nationella miljöövervakningen och då är
det främst Nordån, Sörån och Gärån som undersökts. På uppdrag från
lygnerns vattenråd så utförde enviroPlanning och Sportfiskarna
undersökningar för att försöka utreda varför musslor håller på att fösvinna.
Det verkar finnas en rad olika orsaker som påverkar området idag och har
påverkat historiskt. Tidigare har försurning, flottning och dammar påverkat
musslorna negativt. Idag är det bland annat skgsbruk, dikning och vägsalt
som är negativt för musslorna i Rolfsåns avrinningsområde.
Undersöknngarna som genomfördes 2018 visar på väldigt lite fisk i de
vatttendrag som huserar musslor. Brist på öring och lax gör att
flodpärlmusslorna har svårt att föröka sig. Det finns en brist på livsmiljöer
för både fisk och musslor i vattendragen , samt att många av de
musselförande vattnen är instängda för de havsandrande fiskar genom
dammar och andra hinder.
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Bakgrund
Lygnens vattenråd har tillsammans med Enviroplanning och Sportfiskarna
undersökt varför flodpärlmusslan (FPM) Margaritifera margaritifera i
Rolfsåns avrinningsområde har svårt att föröka sig. Undersökningen har finansierats av fiskevårdsbidrag från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
I Rolfsåns avrinningsområde förekommer arten eller har förekommit i
Rolfsån (huvudfåran), Storån, Sörån, Nolån, Nordån, Gisslebäcken, Fälån,
Gärån och Lövbrobäcken (Andersson M. , 2006). Fälån är förmodligen det
enda av vattendragen som arten helt har försvunnit ifrån hittills.
Gärån, Sörån och Nordån ingår i Västra Götalands läns regionala miljöövervakning av arten och vattendragen har inventerats vid flera tillfällen och vid
alla tillfällen har det noterats en mycket låg grad av föryngring eller ingen
föryngring alls (Wengström & Martinsson, 2015; Andersson J. , 2018).
Även Nolån har inventerats med standardmetod för miljöövervakning vid ett
tillfälle (2011) och populationen i Nolån hade en föryngringsgrad av 8 %
vid undersökningstillfället (Wengström, 2012).
Tabell 1. Medeltätheten och storleken på beståndet i Gärån.
År
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1989
1990
1991
1992
1995
1997
2003
2011
2017

Medeltäthet*
0,48
0,41
0,23
0,30
0,31
0,31
0,36
0,34
0,34
0,38
0,28
0,25
0,32
0,32
0,09

Medeltäthet**

Beståndets
storlek ***
938
808
446
594
311
618
711
668
663
739
550
612
802
749
291

0,27
0,09

Beståndets storlek
****

667
291

*Medeltätheten uträknad genom att slå ihop medeltalen för varje lokal.
**Medeltätheten uträknad genom att alla räknade musslor delas med den totala undersökta arealen.
***Beståndets storlek uträknat genom att använda medeltätheten* och multiplicera med
arealen för utbredningsområdet.
**** Beståndets storlek uträknat genom att använda medeltätheten ** och multiplicera
med arealen för utbredningsområdet.
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Gärån är det vattendrag i avrinningsområdet som har inventerats flest gånger
(15 gånger) och ån har förmodligen den längsta övervakningstidsserien i
hela landet. Tätheten i populationen har fluktuerat mellan 0,09 – 0,332 individer/m2 mellan åren 1982–2017 och det har aldrig noterats någon föryngring i ån (Figur 1).

Medeltäthet Individer/kvadratmeter

Tidsserie Gärån
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Undersökningsår
Figur 1. Figuren visar en tidsserie av medeltäthetsvärden för FPM populationen i Gärån samt
ett medelvärde för alla värden. Täthetsvärden under 1 individ/m2 anses som ett lågt värde.

Sörån har också inventerats mer än en gång men tyvärr så har metoderna
skiljt sig mellan gångerna varför resultaten inte är helt jämförbara. Inventeringen från 1997 beräknade populationsstorleken till ca 20 000 individer i ån
(Nilsson, 2012). Inventeringen från 2004 uppskattade populationen till 100
– 1000 individer (Andersson M. , 2006). Inventeringen från 2014 beräknade
populationsstorleken till ca 2000 individer (Wengström & Martinsson,
2015).
Nordån har undersökts med olika metoder och vid inventeringen 1990 av
Lennart Henrikson uppskattades populationen till ca 3500 individer. Kärnområdet för populationen hittar man i dom övre delarna av ån. 2004 undersöktes beståndet igen och då uppskattades storleken till 1000 – 10 000 individer (Andersson M. , 2006). 2014 undersöktes Nordån åter igen och då
uppskattades populationen till ca 200 individer (Martinsson & Wengström,
2015).
Problemet med utebliven nyrekrytering är inget ovanligt i svenska vattendrag med FPM utan det är den vanligaste orsaken till att FPM är en utrotningshotad art (starkt hotad, EN) enligt kriterier för den svenska rödlistan.
Särskilt drabbade verkar vattendrag i dom södra delarna av landet vara men
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orsaken till det är inte utredd. I ett försök att utreda dom vanligaste kända
hotfaktorerna undersöktes ett antal vattendrag i Västra Götalands län 2015
och resultaten varierade men gemensamt för alla vattendrag var höga totalfosforhalter och höga färgtal (Wengström, 2016). Sörån var ett av de i
undersökningen ingående vattendragen. Sörån elfiskades på fem lokaler och
på bara två lokaler fångades öring och ingen av dom 12 öringarna som fångades var infekterade av FPM larver (glochidier). Även Nordån undersöktes
på tre lokaler och det fångades totalt fyra öringar, ingen av dom var infekterad av glochidier.

Figur 2. Bilden visar tre flodpärlmusslor i Gärån
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Metod/Resultat
Glochidieundersökning
En undersökning som kan användas för att upptäcka avvikelser i reproduktionsframgång för flodpärlmusslor är glochidieundersökning på värdfiskar.
Förekomst av flodpärlmussellarver på värdfisk undersöks genom att med ett
kvalitativt elfiske (1 utfiske) eller kvantitativt elfiske (>1 utfiske) fånga in
musslornas värdfisk och titta på fiskens gälar. Larverna syns som små vita
cystor på gälfilamenten (Figur 3). Det underlättar att använda en stereolupp
(40 ggr förstoring) för att upptäcka larverna. Efter undersökningen släpps
fisken tillbaka till vattendraget.
För att skatta mängden larver har vi använt en enklare typ av skattning indelat på fyra klasser; klass 0 = noll larver, klass 1 = <10 larver, klass 2 =
>10<100 larver och klass 3 = >100 larver.

Figur 3. Bilden visar en kraftigt infekterad öring. Alla vita prickar på öringens gälar är en
glochidie. Öringen på bilden hamnar i infektionsklass 3, dvs. fler än hundra glochidier.

Dom vattendrag som ingick i glochidieundersökningen var, Gärån, Sörån,
Nolån och Nordån. Elfiskeundersökningarna genomfördes 3 september
2018. Sörån gick tyvärr inte elfiska då vattenflödet var för högt vid undersökningstillfället. Alla undersökningslokaler ligger inom områden med förekomst av flodpärlmussla.
Resultatet av Glochidieundersökningen i Nordån fångades tre öringar och
ingen av dom var infekterad av mussellarver. I Nolån fångades 13 öringar
och två av dessa var infekterade av glochidier.
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I Gärån fångades 11 antal öringar och ingen av dessa var infekterad av
glochidier. De tre lokalerna som undersöktes på finns i figur 4.

Figur 4. Det tre lokalerna där det utfördes glochidieundersökningar.

Utbredningsomårde
En annan del inom detta projekt var undersöka utbredningsområdet i Gärån.
Bakgrunden till detta var att när länsstyrelsen skulle undersöka musslorna
2017 även hittade musslor högre upp i vattendraget. Detta medförde att
undersökningarna som länsstyrelsen genomförde 2017. Så en dag i juni så
undersöktes Gärån från lokal 16 i figur 4 upp till Härsjön. Resultatet av
dessa undersökningar visar att vattendraget hyser musslor på 500 meter lång
sträcka uppströms den översta undersökningslokalen (lokal 16)
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Figur 5. Miljöövervakningslokalerna för flodpärlmusslor i Gärån.

Figur 6. Utbredningsområdet för flodpärlmusslorna i Gärån. Det blå är det området som var
känt sedan tidigare och det gröna är det området som upptäcktes 2018.
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Diskussion
Glochidieundersökningen i Gärån, Nolån och Gärån visar att flodpärlmusselpopulationerna i dom olika vattendragen har svårt att infektera värdfisken. Om resultaten speglar situationen av den årliga glochidieinfektionen i
vattendragen är sannolikheten stor att populationerna sakta kommer försvinna från vattendragen. Ett återkommande kontrollprogram för arten i avrinningsområdet hade kanske varit bra för att kunna följa utvecklingen i populationernas reproduktionsframgång.
Trenden för flodpärlmusslorna i Rolfsåns är mycket negativ och det gäller
för samtliga vattendrag. Detta kan bero på flera saker men något som var
tydligt vid glochidieundersökningarna i de olika vattendragen är att det är
väldigt lite öring och då öringen är värdfisk för musslornas larver så minskar sannolikheten för musslorna att fortplanta sig om det är lite fisk.
Förutom att det är lite fisk så har flera av de sträckorna som musslorna engång levde på förstörds genom rättning och rensning i vattendraget, detta
syns tydligt i Gärån där det finns flodpärlmusslor hela vägen upp till den
sträcka där den är rättad och där upphör musslorna.
Ett annat problem för musslorna kan vara vattenkemin. Från 70-talet och
framåt har avrinningsområdet varit hårt drabbat av försurning. Detta har åtgärdats genom regelbunden kalkning som håller på än idag. Men för vissa
områden så finns andra problem med vattenkemin och det är i den övre delen av Nordån. Vid elfiskeundersökningarna hade vi regelbundet problem
med den höga konduktiviteten som var i vattnet. Hög konduktivitet är ett
tecken på mycket salt i vattnet. Detta salt påverkar inte bara musslorna utan
allt i liv i vattendraget. Med största sannolikhet kommer saltet från det testbanan om ligger strax uppströms där flodpärlmusslorna finns i Nordån.
Det finns i dag fem vattendrag där man känner till att det finns eller har funnits flodpärlmusslor inom Rolfsåns avrinningsområde. Här kan det finnas ett
mörkertal både vad det gäller historiska populationer och okända populationer. Det bör fortsättas att genomföra undersökningar i vattendrag där det
inte finns vetskap om förekomst av flodpärlmussla.
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