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1 Inledning 
Under hösten 2018 genomförde EnviroPlanning och Sportfiskarna invente-

ringar av flodpärlmusslor i Lillån på uppdrag av Kungsbacka vattenråd. Inven-

teringen bekostades både av vattenrådet och Länsstyrelsen i Hallands län. Vat-

tendraget inventerades med metoden statusbeskrivning.   

Årets inventeringar ger en ganska dyster bild av musselbeståndet i Lillån. Be-

ståndet minskar för varje år och årets inventeringar visar på att endast en 

femtedel av musslorna finns kvar sedan senaste inventeringen 2005. Även om 

den tidigare inventeringen visade på en överskattning som man redan kände 

till så minskar populationen stadigt (Ingvarsson, P 2007). 

Tidigare ansågs sågverket i Anneberg vara ett hot mot musslorna vid en even-

tuell olycka. Detta gjorde att länsstyrelsen flyttade 116 stycken musslor från 

nedströms sågverket till två lokaler uppströms. Vid årets inventering är lokal 

18 en av dessa lokaler. Flera av de flyttade musslorna återfanns, detta säker-

ställdes genom att de märktes vid flytten 2009.  

Trenden i Lillån är väldigt lik den i andra västsvenska musselvatten. Flodpärl-

musslan minskar i nästan alla vattendrag i denna delen av landet. För de flesta 

vattendrag med vikande population av musslor är det också en vikande popu-

lation av värdfisk (lax och öring). Här skiljer sig Lillån mot andra vattendrag, 

det finns ett stort antal både lax och öring. Problemet här verkar var något an-

nat, så som att populationen är för liten och att musslorna sitter för utspritt 

vilket gör att de får det svårt att föröka sig. 
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2 Metod 
Utbredningsområde 

I uppdraget ingick att undersöka vilket utbredningsområde flodpärlmusslan 

har i Lillån. Detta genomfördes genom undersökningar av intressanta miljöer 

från Lillåns mynning i Kungsbackaån upp till Gärdsjön. Undersökningen utför-

des med hjälp av vattenkikare. 

Avgränsningar av vattendragssträcka 

Ett vattendrag kan avgränsas med hjälp av tidigare inventeringar eller med 

hjälp av en översiktlig inventering i vattendraget med korta nedslag för att få 

en uppfattning om musslornas utbredningsområde. När utbredningsområdet 

är klarlagt slumpas 18 provlokaler ut inom detta område. Då Lillån har inven-

terats tidigare på 15 lokaler, fick tre nya lokaler slumpas ut och läggas till. Lis-

tor med koordinater för de gamla lokalerna var dock inte helt fullständiga och 

många av koordinaterna från tidigare inventering var inte rätt. 

Utbredning 

Utbredningen av ett musselbestånd utgörs av den nedersta respektive översta 

förekomsten av musslor längs den undersökta vattendragsträckan (inklusive 

icke musselförande områden) (Bergengren m.fl 2010). Utbredningsområden 

är fastställda av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och utgår ifrån översikt-

liga inventeringar och muntliga uppgifter från kommunekologer. 

Musseltäthet 

Musseltätheten per provlokal beräknas enligt följande: provlokalens medel-

bredd multiplicerat med lokalens längd ger lokalens area. Antalet musslor di-

videras sedan med lokalens area. Medeltätheten av musslor beräknas enligt 

följande: antalet musslor från alla lokaler summeras. Ytan av alla provlokaler 

summeras. Det totala antalet musslor divideras med den totala ytan (m2). 

Beståndets storlek – Antal musslor 

Beståndets storlek beräknas utifrån medelvärdet av musseltätheten som mul-

tipliceras med utbredningsområdets area. Utbredningsområdets area beräk-

nas genom att multiplicera utbredningsområdets längd med medelvärdet av 

alla provlokalers medelbredd (Bergengren m.fl 2010). 

Längdmätning – Rekrytering 

Vid varje provlokal mäts minsta mussla och det utförs en längdmätning på 15 

slumpmässigt utvalda musslor plockade uppströms, på eller nedströms prov-

lokalen. Dessa längdmätningar utgör grunden till att skatta den procentuella 

andelen av juvenila musslor (<20 mm respektive <50 mm) (Bergengren m.fl 

2010). 
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Figur 1. En schematisk bild över hur flodpärlmusslan fortplantar sig med hjälp av fisk. (Bild: Wiki-

pedia) 

Glochidieundersökning 

Flodpärlmusslans livscykel innehåller ett, ägg-, larv- och musselstadium. Larv-

stadiet är parasitiskt på en fisk och larven kan bara utvecklas till en mussla om 

den hamnar på rätt sorts fiskart. Detta kan man undersöka genom att under-

söka fiskars gälar, förutom att man får veta vilken fiskart som är värd till 

musslans larver får man också informationom fortplantningen fungerar. Detta 

görs genom elfiske och att man med hjälp av stereomikroskop undersöker om 

larver är infästa på fiskarnas gälar. Detta är en bra metod för att se om det är 

lax eller öring som är värdfisk för flodpärlmusslans larver. 

 

Figur 2. Undersökning av fiskars gälar för att se om de har larver från flodpärlmussla på sig. 
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3 Resultat 
3.1 Musselinventering 

 
Figur 3. Tringlarna är de provlokaler som inventerades 2018. 

Vattendraget inventerades 2018-08-28 och 2018-10-31. Vattenföringen var 

mycket låg och det var klart väder vid inventerings-tillfällena. Lillån är ett vat-

tendrag som rinner i norra delen av Kungsbacka kommun, och dess avrin-

ningsområde är cirka 52 km2. Några av sjöarna inom Lillåns avrinningsom-

råde är Agnsjön, Gärdsjön, Svintjärn, Stora och Lilla Djursjön. Närmiljön domi-

neras till största delen av betesmark för kor och hästar, men även lövskog och 

barrskog förekommer inom utbredningsområdet för flodpärlmusslorna.  

Figur 4. Stora sträckor av den omgivande marken runt Lillån består av betesmark. 
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Bottensubstratet på de undersökta provlokalerna i Lillån består framförallt av 

finare material som ler, sand, grus och mindre stenar. Ån är ca 4–5 meter bred 

och på det djupaste stället är vattendraget drygt en meter djupt. Långa 

sträckor av ån är naturligt meandrande. dock är stora delar av vattendraget 

rätat, mellan sågverket och Hjälmared samt upp- och nedströms Rågdal.  

 

 
Figur 5. Den svarta linjen visar utbredningsområdet för flodpärlmusslor i Lillån. 

Lillån har en gång tidigare inventerats på detta sätt, vilket gör att det finns 

gamla lokaler sedan tidigare som har använts i denna inventering. Tidigare 

användes bara 15 lokaler, vilket medförde att tre nya lokaler har slumpats ut 

för årets inventering (lokal 16-18). I själva verket fanns det 16 lokaler tidi-

gare, då det fanns en lokal 10a och en 10b. Utbredningsområdet för flodpärl-

musslorna i Lillån är 8382 meter. Tätheten i provlokalerna varierar mellan 

0,02 och 0,18 individ/m2.  
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Tabell 1. Vilka lokaler som inventerats samt mängden musslor och arealen för varje lokal. 

 

Beståndets storlek har genom åren beräknats genom att medeltätheterna för 

varje lokal har multiplicerats med arean för utbredningsområdet för flodpärl-

musslorna. Denna metod där man räknar ut medeltätheten och i sin tur be-

ståndet blir felaktigt. Att slå ihop alla medelvärden och sedan dela med antal 

lokaler för att få ett medelvärde för hela vattendraget ger ofta en överskatt-

ning av beståndet. Ett bättre sätt att räkna ut tätheterna och beståndets stor-

lek är att räkna ut ett medel genom att ta totalt antal musslor som hittats på 

samtliga 18 lokaler och sedan dividera med den totala arealen som de hittats 

på. Detta gör att beståndet uppskattas bli något lägre än den metod som an-

vänds tidigare.  

Bestånden beräknas 2018 till 1886 musslor, vilket är nästan fem gånger 
lägre än vad beståndet beräknades till förra gången (tabell 2).  Enligt den 
som genomförde undersökningen 2005 så var beräkningen enen överskatt-
ning då och den verkliga musselpopulationen skattas till kring 3000 indivi-
der. Detta beror på beroende på åns utformning och att det är glest med 

musslor på långa sträckor. Detta medför att antalet musslor populationen har 

halverats och inte som beräkningarna visar att 4/5 delar har försvunnit. Ut-
bredningsområdet är nästintill lika stort som tidigare. Vad detta består i är 
svårt att säga. Inga musslor under 50 mm har påträffats vid någon av inven-
teringarna i Lillån, vilket indikerar att det inte skett någon föryngring de 

Sträcka Koordinater 

(RT 90) 

Antal 

levande 

Antal 

döda 

Längd 

(m) 

Bredd 

(m) 

A
r
e
a 
(
m
2

) 

Ind/

m
2

 

1 6385189/1279158 0 0 8 7 56  
2 6385230/1279095 0 0 7 4 28  
3 6385332/1279081 0 0 10 5,5 55  
4 6385398/1279105 6 0 8 4,5 36 0,17 
5 6385477/1279493 0 0 10 4,5 45  
6 6384906/1279214 0 0 13,5 4,2 53,7 0 
7 6385067/1279138 0 0 5 3,5 17,5 0 
8 6385162/1279220 0 0 5 4 20  
9 6385256/1279128 7 2 7,5 5,2 39 0,18 

10 6385375/1279101 1 0 8 5,5 
,, 

44 0,02 
11 6385517/1279837 7 1 10,5 4,5 47,25 0,15 
12 6385488/1279908 4 0 9 4 36 0,11 
13 6385333/1280175 0 0 12,6 3,5 44,1  
14 6385360/1280331 0 0 18,6 6 111,6  
15 6385435/1280722 0 0 12,6 5 63  
16 6385356/1281005 0 0 20 5 100  
17 6386088/1283196 0 1 20 4,5 90  
18 6386355/1283572 21 0 20 6 120 0,17 

10B 6385393/1279129 6 0 8,7 4,5 39,
15 

0,15 

 Summa 52 4 214 - 104
5 

‐ 

 Medelvärde 2,7 0,2 11,2 4,8 55 0,05 



 

7 (11) 
 

senaste åren. Storleksfördelningen hos musslorna som mättes under inven-
teringen i Lillån är mellan 84–109 mm (Figur 4). 

 

Tabell 2. Flodpärmusselbeståndet i Lillån. 

År Antal räknade musslor Beståndets 

storlek 

2005 448 9845 

2018 52 1886 

 

 

 
Figur 6. Storleksfördelningen mellan musslorna som mättes i Lillån. 

3.2 Glochidieundersökning 

Under hösten elfiskades den sträcka av Lillån som hyser mest flodpärlmusslor. 

Den sträckan som fiskades är lokaliserad strax ovanför undersökningslokal 

18. På de fiskar som fångades undersöktes gälarna för att se om de var infek-

terade av larver (glochidier) från musslor. Resultatet visar på gott om fisk på 

lokalen. Det fanns både lax och öring vilket tyder på att det finns havsvand-

rande fisk i vattendraget. De få fiskar som var infekterade var öringar, vilket 

tyder på att flodpärlmusslorna i Lillån är beroende av öring och inte lax för sin 

fortplaning. Andelen infekterad fisk var mycket låg och antalet larver på dem 

som var infekterade var också mycket låg. 
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Tabell 3. Resultatet av glochidiundersökningen. Klass 0= inga larver Klass 1= 1-10, klass 2= 11-100 

och klass 3 mer än 100. 

Datum Vattendrag Fiskart Längd Glochidieklass Infektionsgrad 

2018-10-09 Lillån Öring 50 0 0,125 

2018-10-09 Lillån Öring 153 0 

 

2018-10-09 Lillån Öring 117 0 

 

2018-10-09 Lillån Öring 63 0 

 

2018-10-09 Lillån Öring 123 0 

 

2018-10-09 Lillån Öring 113 0 

 

2018-10-09 Lillån Öring 68 0 

 

2018-10-09 Lillån Öring 70 0 

 

2018-10-09 Lillån Öring 62 0 

 

2018-10-09 Lillån Öring 57 1 

 

2018-10-09 Lillån Öring 116 1 

 

2018-10-09 Lillån Öring 105 0 

 

2018-10-09 Lillån Öring 103 0 

 

2018-10-09 Lillån Öring 86 0 

 

2018-10-09 Lillån Öring 58 0 

 

2018-10-09 Lillån Öring 68 0 

 

2018-10-09 Lillån Lax 49 0 0 

2018-10-09 Lillån Lax 48 0 

 

2018-10-09 Lillån Lax 96 0 

 

2018-10-09 Lillån Lax 48 0 

 

2018-10-09 Lillån Lax 55 0 

 

2018-10-09 Lillån Lax 48 0 

 

2018-10-09 Lillån Lax 82 0 

 

2018-10-09 Lillån Lax 53 0 

 

2018-10-09 Lillån Lax 50 0 

 

2018-10-09 Lillån Lax 52 0 

 

2018-10-09 Lillån Lax 48 0 

 

2018-10-09 Lillån Lax 45 0 

 

2018-10-09 Lillån Lax 92 0 

 

2018-10-09 Lillån Lax 90 0 
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4 Slutsats 
Bestånden uppskattas 2018 till 1886 musslor vilket är nästintill fem gånger 

lägre än vad beståndet beräknades till vid förra inventeringen. Vad minsk-

ningen av populationen av flodpärlmussla består i är svårt att säga. Inte vid 

någon av de två inventeringar som utförts i Lillån har några musslor under 50 

mm hittats. Detta tyder på att det inte sker någon föryngring i vattendraget 

och att det heller inte gjort det de senaste åren.   

Något som ställde det till vid årets inventering var att hitta tillbaka till samma 

lokaler som inventerades 2005. Många av koordinaterna stämde inte och den 

markering som gjordes i fält då var försvunnen. Förslagsvis så slumpas det ut 

18 helt nya lokaler nästa gång Lillån skall undersökas. 

Glochidieundersökningen visade att trots en stor mängd fisk i Lillån så var få 

fiskar infekterade av larver från musslor. De som var infekterade hade dessu-

tom väldigt få larver på sig. Detta är ett tecken på att musslorna inte släpper så 

mycket larver som de borde. Detta är en undersökning som behöver göras fler 

gånger, då variationen mellan olika år kan vara stor och 2018 var ett extremt 

år när det gäller värme och vattenföring i Lillån. 

Flera populationer i södra Sverige hade problem med att delar av vattendra-

gen torkade ut på grund av det varma och torra vädret som var under somma-

ren. Inga tecken på sådant kunde ses i Lillån, vilket tyder att musslorna här 

klarade sig relativt bra. 

2009 flyttades 116 musslor från nedströms sågverket i Anneberg till två loka-

ler uppströms sågen. Detta för att minska hotbilden vid en eventuell olycka på 

sågen (Ingvarsson P, 2011). Flera av dessa musslor återfanns under årets in-

ventering, vilket visar på att musslorna överlevt flytten. På flera platser i lan-

det gjordes märkning av musslor genom att märka dem en gravyrpenna. Detta 

för man skulle kunna hitta tillbaka till varje specifik mussla. Denna metod ver-

kar dock inte vara så bra för musslan, då vi hittade ett flertal döda musslor där 

skalet var helt upplöst just där gravyren var gjord. Detta behöver inte betyda 

att musslorna dog på grund av gravyren men det är tydligt att det inte är bra 

för dem (figur 6 och 7). 
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De åtgärder som behöver sättas in för att rädda populationen är att sprida in-

formation till de markägare som finns inom avrinningsområdet om vikten av 

att visa hänsyn till vattendrag, särskilt vid avverkningar och brukandet av 

jordbruksmark intill vattendraget. En annan åtgärd som skulle kunna vara ak-

tuell är att på konstgjort sätt öka upp mängden musslor genom att infektera 

fiskar i kar och sedan sätta ut fisken. På detta sätt kan fisken bli infekterad av 

många fler larver än vad de naturligt skulle bli, vilket ökar chanserna till en 

föryngring i Lillån.  

 

 

  

Figur 7. Detta är mussla 44 från flytten 2009, den lever och finns på provlokal 18. 

Figur 8. Detta är musslorna 18 och 37, dessa hittades död nedströms provlokal 18. 
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