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Sammanfattning 
Under sommaren 2013 har Melica, och Sportfiskarna, på uppdrag av Länsstyrelsen 
Västra Götalands län inventerat flodpärlmussla i Enningdalsälven, Kolarebäcken, 
Sollumsån, Verkälven, Tattarströmmarna och Önnarp enligt metoden enkel 
statusbeskrivning. I Gärebäcken, Slereboån och Tidan har metoden 
statusbeskrivning använts. Syftet med övervakningen är att följa status och trender 
för de ingående vattendragen med avseende på flodpärlmussla och jämföra 
resultaten med tidigare inventeringar. Ett av vattendragen har inventerats tidigare, 
Gärebäcken, de resterande 8 är nyinventeringar. De med enkel statusbeskrivning 
går det inte att göra någon bedömning på förrän en tidsserie av observationer 
etablerats. Tabell 1 och punktlistan nedan ger en sammanfattning av 
inventeringarna. 

 
Tabell 1. Sammanfattning av resultaten av 2013 års inventering.  

Vattendrag Antal Individer/m2 % 
under 

50 
mm 

Inventeringsmetod Status Skyddsvärde 

Enningdalsälven 7 0,005 0 Enkel statusbeskrivning - - 
Kolarebäcken 104 7,7 0 Enkel statusbeskrivning - - 

Sollumsån 107 71,3 0 Enkel statusbeskrivning - - 

Tattarströmmarna 4 0,008 0 Enkel statusbeskrivning - - 

Verkälven 84 0,7 0 Enkel statusbeskrivning - - 

Önnarp 101 0,4 5 Enkel statusbeskrivning - - 

Gärebäcken 3860 0,8 0 Statusbeskrivning Minskande Skyddsvärd 
Slereboån 10751 0,3 0 Statusbeskrivning Minskande Högt 

Tidan 58206 2,6 4 Statusbeskrivning ej 
livskraftigt 

Högt 

 

• I Enningdalsälven fann vi endast 7 levande musslor, inventeringsområdet 
hade restaurerats tidigare i år. 

• Kolarebäcken och Sollumsån har tidigare inventerats med metoden 
statusbeskrivning, senast år 2010 då båda bedömdes ha ett högt 
skyddsvärde. 

• Tattarströmmarna trots omfattande eftersök för att inrätta en provlokal 
hittade vi endast tre musslor. 

• Verkälvens population består sannolikt av fler än 500 individer men vi 
fann inga juveniler. 
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• Ätrans population består sannolikt av fler än 500 individer, dessutom fann 
vi juvenila musslor, beståndet bör undersökas med metoden 
statusbeskrivning. 

• Gärebäckens populationsstorlek ligger kvar på samma nivå som vid 
inventeringen 2006 och inga juvenila musslor funna. Gärebäcken bedöms 
som skyddsvärd. 

• Slereboån har en population uppskattad till c:a 11000 individer, dock inga 
juveniler. Slereboån bedöms ha ett högt skyddsvärde. 

• Tidan med en population på c:a 60 000 individer är nu länets största 
bestånd av flodpärlmusslor och glädjande nog var 4 % juveniler. 
Grävstudier på utvalda platser i utbredningsområdet skulle sannolikt ge än 
ännu högre andel juveniler. Tidan bedöms ha ett högt skyddsvärde. 
Flodpärlmusslorna i Tidan behöver ett områdesskydd, t.ex. ett 
naturreservat. 

 

 

Vattendragen som ingår i 2013 års inventering. 
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Inledning 
Melica och Sportfiskarna har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
under sommaren 2013 genomfört inventeringar av flodpärlmussla (Margaritifera 
margaritifera) i nio vattendrag i länet (Tabell 1). I uppdraget ingår att jämföra 
resultaten av inventeringarna med tidigare utförda undersökningar.  

I Västra Götalands län förekommer den utrotningshotade arten flodpärlmussla i 51 
kända vattendrag (Söderberg et.al 2008) och det bedrivs regional miljöövervakning 
i 13 av dessa (Tabell 2). Nordån, Slereboån, Sörån och Tidan är de senast tillkomna 
vattendragen. Resultat från tidigare inventeringar i Västra Götalands län visar att 
statusen på länets flodpärlmusselbestånd varierar mellan att vara Minskande – Ej 
livskraftigt (Henrikson 2005, Vartia 2007, Wengström & Martinsson 2011, 
Wengström & Martinsson 2012). Orsaken till att bestånden inte hamnar i en högre 
statusklass än ej livskraftig beror på den låga andelen juvenila musslor (<50mm) i 
populationerna. 

 
Tabell 2. De ingående vattendragen i den regionala miljöövervakningen av 
flodpärlmussla i Västra Götalands län där den Nationella standardmetoden 
Statusbeskrivning och övervakning av flodpärlmussla används. Skyddsvärdet baseras 
på den senaste inventeringen enligt Tabellen, A (Vartia, 2007), B (Wengström & 
Martinsson 2011) och C (Wengström & Martinsson 2012).  

Vattendrag Programstart Senast inventerad Skyddsvärde 

Bratteforsån 1989 2006A Högt 
Gärebäcken 1999 2006A Högt 
Gärån 1982 2011C Skyddsvärd 
Kolarebäcken 1990 2011C Högt 
Lindåsabäcken 1993 2011C Högt 
Ljungaån 2010 2010B Högt 
Nordån 2014   
Slereboån 2013 - Högt 
Sollumsån 1997 2010B Högt 
Stommebäcken 1990 2010B Högt 
Sörån 2014   
Teåkersälven 1985 2010B Högt 
Tidan 2013 -  
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Metod 
Uppdraget är uppdelat på två år och 13 vattendrag (Tabell 3) som skall inventeras 
enligt Havs- och vattenmyndighetens rekommenderade metod för övervakning av 
flodpärlmussla (Bergengren et.al 2010).  För flodpärlmussla finns det två metoder, 
enkel statusbeskrivning och statusbeskrivning och övervakning av flodpärlmussla. 

  
Tabell 3. De i uppdraget ingående vattendragen. 

Vattendrag Undersökningsår Undersökningstyp 

Enningdalsälven 2013 Enkel statusbeskrivning 

Gärebäcken 2013 Statusbeskrivning 

Kolarebäcken 2013 Enkel statusbeskrivning 

Slereboån 2013 Statusbeskrivning 

Sollumsån 2013 Enkel statusbeskrivning 

Tattarströmmarna 2013 Enkel statusbeskrivning 

Tidan 2013 Statusbeskrivning 

Verkälven 2013 Enkel statusbeskrivning 

Önnarp 2013 Enkel statusbeskrivning 

Bratteforsån 2014 Statusbeskrivning 

Kasenbergsån 2014 Enkel statusbeskrivning 

Nordån 2014 Statusbeskrivning 

Sörån 2014 Statusbeskrivning 

Enkel statusbeskrivning 
När man undersöker en population med metoden enkel statusbeskrivning undersöks 
endast beståndet i den del av vattendraget där det är som starkast, dvs. där det 
förekommer flest individer och där det förekommer eller kan misstänkas att det 
förekommer en föryngring. Metoden är deskriptiv och skillnader i bestånden kan 
endast göras efter återbesök.  

I detta uppdrag har lokaler utsetts med hjälp av tidigare inventeringar (Andersson 
2006, Wengström & Martinsson 2011, Wengström & Martinsson 2012). Lokalen i 
Tattarströmmarna utsågs under fältbesöket 2013. 

Statusbeskrivning och övervakning av flodpärlmussla 

Avgränsningar av vattendragssträcka 
Ett vattendrag kan avgränsas med hjälp av tidigare inventeringar, biotopkarteringar 
och man kan fotvandra vattendraget och göra korta nedslag för att få en uppfattning 
om musselförekomst. När utbredningsområdet är klarlagt slumpar man ut 18 
provlokaler inom detta område.  
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Utbredning 
Utbredningen av ett musselbestånd utgörs av den nedersta respektive översta 
förekomsten av musslor längs den undersökta vattendragsträckan (inklusive icke 
musselförande områden) (Bergengren et.al 2010). Utbredningsområden är 
fastställda av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och de utgår ifrån översiktliga 
inventeringar och muntliga uppgifter av kommunekologer. 

Musseltäthet 
Musseltätheten per provlokal beräknas enligt följande, provlokalens medelbredd 
multiplicerat med lokalens längd, antalet musslor divideras sedan med arean på 
lokalen. Medeltätheten av musslor beräknas enligt följande, musseltätheterna per 
lokal adderas och summan divideras med det totala antalet provlokaler (Bergengren 
et.al 2010). 

Beståndets storlek – Antal musslor 
Beståndets storlek beräknas utifrån medelvärdet av musseltätheten som 
multipliceras med utbredningsområdets area. Utbredningsområdets area beräknas 
genom att multiplicera utbredningsområdets längd med medelvärdet av alla 
provlokalers medelbredd (Bergengren et.al 2010). 

Längdmätning – Rekrytering 
Vid varje provlokal mäts minsta mussla och det utförs en längdmätning på 15 
slumpmässigt utvalda musslor uppströms eller nedströms provlokalen. Dessa 
längdmätningar utgör grunden till att skatta den procentuella andelen av juvenila 
musslor (<20 mm respektive <50 mm) (Bergengren et.al 2010). 

Bedömning av skyddsvärde 
Skyddsvärdesbedömningen av ett flodpärlmusselbestånd baseras på sex olika 
kriterier: 

1. Populationens storlek 

2. Medeltäthet 

3. Utbredning 

4. Minsta funna mussla (mm) 

5. Andel musslor < 20 mm (%) 

6. Andel musslor <50 mm (%) 

Varje kriterium poängsätts (1 – 6), poängen summeras och jämförs med ett 
tabellvärde (Tabell 4). 
Tabell 4. Skyddsvärdesklasser för bestånd av flodpärlmussla 

Skyddsvärdesklass Poäng 

I. Skyddsvärd 1 - 7  

II. Högt skyddsvärde 8 – 17 

III. Mycket högt skyddsvärde 18 - 36 
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Statusbeskrivning 
Baseras på förekomsten av juvenila musslor <50mm, ju större andel små musslor 
desto större chans har beståndet att överleva på sikt. Statusbeskrivningen delas in i 
sex olika klasser (Tabell 5). 
Tabell 5. Statusbeskrivning av livskraft i 6 klasser, utgår från andelen musslor mindre 
än 50 mm respektive mindre än 20 mm och populationsstorlek över eller under 500 
individer. 

Klass Status 

1 Livskraftig. Fler än 20 % under 50mm och fler än 0 % under 20mm (population 
över 500 individer). 

2 Livskraftigt? Fler än 20 % under 50mm eller fler än 10 % under 50mm och fler än 
0 % under 20mm (population över 500 individer). 

3 Ej livskraftigt. Färre än 20 % under 50mm eller fler än 20 % under 50mm 
(population mindre än 500 individer). 

4 Minskande. Alla över 50mm, riklig förekomst (population över 500 individer). 
5 Snart försvunna. Alla över 50mm, fåtalig förekomst (population under 500 

individer). 
6 Dokumenterad förekomst som försvunnit. 

 

Statistik 
För att följa utvecklingen av tätheten i ett bestånd i ett vattendrag används 
Wilcoxons parade test (Bergengren et.al 2010). Resultaten i Gärebäcken har 
jämförts med ett Mann-Whitney U test (ett oparat icke parametriskt test), 
anledningen är som tidigare nämnts att vi etablerat 3 nya lokaler 2013, från 15 till 
18 lokaler. Och därför går det ej att göra en parvis jämförelse med tidigare år. För 
att följa utvecklingen av beståndens längdfördelning används T-test . 
Signifikansnivå <5%.   

De ingående vattendragen 2013 
Varje vattendrag presenteras för sig. Jämförelser med tidigare inventeringar där 
undersökningstypen har varit statusbeskrivning och övervakning av flodpärlmussla 

görs under respektive rubrik: 

• musseltäthet 

• beståndets storlek 

• längdmätning 

• bedömning av skyddsvärde och status 
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Resultat 

Enningdalsälven 2013-06-27 

Lokalbeskrivning SWEREF 99 TM: 6532249/ 300480 
Provlokalen i Enningdalsälven ligger i området kring Ällelien (Figur 1), Tanums 
kommun. Lokalen är 111 meter lång och 24 meter bred. Den är märkt med röd färg 
på träd. Lokalen har ett medeldjup av 0,6 meter och ett maxdjup av 1,1 meter. Vid 
undersökningstillfället bedömdes vattennivån till medel. Vattenhastigheten på 
lokalen var över 0,7 m/s. Vattnet var klart men färgat, vattentemperaturen var 18°C 
och lufttemperaturen 16°C.  

Bottensubstratet domineras av sten (>50 % yttäckning), följt av grus (5-50 % 
yttäckning) och block (5-50 % yttäckning). Mossor utgör den enda vegetationen i 
vattnet och de täcker en yta av 5-50 %. Det förekommer en del grovdetritus i 
strandzonen (5-50 %) och en liten del grov död ved (<5 %). Närmiljön domineras 
av barrskog men det förekommer också en liten del lövskog utmed vattendraget. I 
strandmiljön domineras växtligheten av al (Alnus glutinosa) följt av gran (Picea 
abies). Lokalen beskuggas av mindre än 5 %, krontäckningen är mindre än 5 %. 
Den nyligen utförda fiskevården bedöms haft en mycket stark påverkan på lokalen. 

På den 1239 m2 stora lokalen hittades sju levande flodpärlmusslor och ett fyrtiotal 
tomma skal. De levande musslorna hittades strax nedströms den andra anlagda 
stenbottnen på den övre delen av lokalen, på den nedre delen hittades endast 
tomma skal.  

 
Figur 1. Översiktkarta som visar var provlokalen i Enningdalsälven ligger (vit prick). 
©Lantmäteriet 
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Medellängden på de längdmätta musslorna var 98,57mm (n=7, S.E. ±2,05), minsta 
funna mussla var 86 mm och den största 104 mm (Tabell 6). 

 
Tabell 6. Resultat från längdmätningen av musslor i Enningdalsälven 27 juni 2013. 

 

 

 

 

 

Bedömning av skyddsvärde och statusbeskrivning 
Utifrån den använda metoden i detta uppdrag kan ingen bedömning av skyddsvärde 
eller statusbeskrivning genomföras i år av dessa resultat. Däremot vet vi sedan 
tidigare studier att beståndet av flodpärlmussla i Enningdalsälven på den Svenska 
sidan bedöms ha ett regionalt mycket högt skyddsvärde (Andersson 2006). I en 
norsk undersökning 2008 beräknades populationen i hela Enningdalsälven till 
323600 individer (Larsen & Karlsen 2010) och delpopulationen på gränsen mellan 
Sverige och Norge till 1200 individer. 

Minsta skallängd (mm) 86 

Största skallängd (mm) 104 

Andel musslor < 20 mm (%) 0 

Andel musslor < 50 mm (%) 0 

Andel musslor < 80 mm (%) 0 

Vy över undersökningslokalen i Enningdalsälven. De levande musslorna hittades 
på den vänstra sidan i början av det strömmande området i övre delen av bilden.   
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Kolarebäcken 2013-06-25 

Lokalbeskrivning SWEREF 99TM 6414241/422864 
Provlokalen i Kolarebäcken ligger cirka 400 meter nedströms Lindhultasjön i 
Hylsåsen (Figur 2), Ulricehamns kommun. Lokalen är 5 meter lång och tre meter 
bred och den är uppmärkt med röd färg på träd och sten. Lokalen har ett medeldjup 
av 0,15 meter och ett max djup av 0,25 meter. Vid undersökningstillfället 
bedömdes vattennivån till medel och vattenhastigheten på lokalen var cirka 0,5 
m/s. Vattnet var klart men färgat, vattentemperaturen var 19°C och 
lufttemperaturen 17,7°C.  

Bottensubstratet på lokalen domineras av grus (>50 % yttäckning), följt av sten (5-
50 % yttäckning) och block (5-50 % yttäckning). Mossor förekommer sparsamt 
(<5 % yttäckning) på lokalen. Grovdetritus täcker en yta av 5-50 % och fin död ved 
förekommer måttligt (5-50 % yttäckning). Närmiljön domineras av barrskog och 
strandmiljön domineras av gran. Mer än hälften av lokalen beskuggas och den har 
en krontäckning mellan 5-50 %. 

 

 
Figur 2. Översiktkarta som visar var provlokalen i Kolarebäcken ligger (vit prick). 
©Lantmäteriet 
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På den 15 m2 stora ytan hittades 114 levande flodpärlmusslor (Figur 3 och Tabell 
7), inga döda musslor hittades. Medellängden på de längdmätta musslorna var 71 
mm (n=114, S.E. ±0,45). 

 
Figur 3. Längdfördelningen av alla de längdmätta flodpärlmusslorna i Kolarebäcken 
2013-06-25. 

 
Tabell 7. Resultat från längdmätningen av flodpärlmusslor i Kolarebäcken 25 juni 
2013. 

 

 

 

 

 

Bedömning av skyddsvärde och statusbeskrivning 
Utifrån den använda metoden i detta uppdrag kan ingen bedömning av skyddsvärde 
eller statusbeskrivning genomföras i år ur dessa resultat. Däremot vet vi sedan 
tidigare, eftersom Kolarebäcken har inventerats fyra gånger med metoden 
statusbeskrivning och övervakning av flodpärlmussla (programstart 1990), att 
populationen har ett högt skyddsvärde ur en nationell synpunkt. Vid den senaste 
undersökningen 2011 beräknades antalet individer i populationen uppgå till 17 427 
stycken (Wengström & Martinsson 2012). Vid samma undersökning beräknades 
medellängden till 75,4 mm (n=96, S.E. ±0,9). 

 

 

Minsta skallängd (mm) 56 

Största skallängd (mm) 88 

Andel musslor < 20 mm (%) 0 

Andel musslor < 50 mm (%) 0 

Andel musslor < 80 mm (%) 91 
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Sollumsån 2013-06-25 

Lokalbeskrivning SWEREF 99TM 6452488/328547 
Provlokalen i Sollumsån ligger vid Fridhem (Figur 4), Lilla Edets kommun. 
Lokalen är 0,5 meter lång och 3 meter bred och startpunkten är uppmärkt med röd 
färg på en al. Lokalen täcker hälften av vattendragets hela bredd (6 meter). Den har 
ett medeldjup av 0,15 meter och ett maxdjup av 0,2 meter, vid 
undersökningstillfället bedömdes vattennivån till medel. Vattenhastigheten på 
lokalen är större än 0,7 m/s. Vattnet var klart men färgat och vattentemperaturen 
var 17,8°C och lufttemperaturen 18,9°C. 

Bottensubstratet domineras av sand (5-50 % yttäckning), följt av sten (5-50 % 
yttäckning) och grus (5-50 % yttäckning). Det finns ingen vegetation i vattnet på 
lokalen. Grov- och fin detritus saknas och det finns ingen fin- eller grov död ved på 
lokalen. Närmiljön domineras av lövskog men det förekommer även en del 
barrskog utmed vattendraget. I strandmiljön domineras växtligheten av al. Lokalen 
beskuggas mer än 50 % och krontäckningen täcker mer än 50 % av lokalen. 

 
Figur 4. Översiktkarta som visar var provlokalen i Sollumsån ligger (vit prick). 
©Lantmäteriet 
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På den 1,5 m2 stora provytan hittades 105 levande flodpärlmusslor (Figur 5 och 
Tabell 8), inga döda musslor hittades på lokalen. Medellängden av alla längdmätta 
musslor var 93 mm (n=105, S.E. ±0,85). 

 
Figur 5. Längdfördelningen av alla de längdmätta flodpärlmusslorna i Sollumsån 
2013-06-25. 

 
 Tabell 8. Resultat från längdmätningen av musslor i Sollumsån 2013-06-25. 

 

 

 

 

 

Bedömning av skyddsvärde och statusbeskrivning 
Utifrån den använda metoden i detta uppdrag kan ingen bedömning av skyddsvärde 
eller statusbeskrivning genomföras i år utifrån dessa resultat. Från tidigare 
undersökningar (Wengström & Martinsson 2011) bedöms beståndet i Sollumsån ha 
ett Nationellt högt skyddsvärde. Antalet individer beräknades uppgå till 17 427 
stycken, medellängden beräknades till 75,4 mm (n=96, S.E. ±0,9). 

  

Minsta skallängd (mm) 70 

Största skallängd (mm) 115 

Andel musslor < 20 mm (%) 0 

Andel musslor < 50 mm (%) 0 

Andel musslor < 80 mm (%) 7 
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Tattarströmmarna 2013-06-28 

Lokalbeskrivning SWEREF 99TM 6387911/376690 
Lokalen i Tattarströmmarna ligger nedströms Häggårda kraftverk (Figur 6), Borås 
Stad. Lokalen är 77 meter lång och 7 meter bred, startpunkten är uppmärkt med röd 
färg på träd och stoppet med röd färg på en stor sten. Lokalen har ett medeldjup av 
0,25 meter och ett maxdjup av 0,45 meter, vid undersökningstillfället bedömdes 
vattennivån till medel. Vattenhastigheten på lokalen är mindre än 0,7 m/s, dvs. ett 
strömmande förhållande. Vattnet var klart men färgat och vattentemperaturen var 
13,5°C och lufttemperaturen 14,0°C. 

Bottensubstratet domineras av sten (5-50 % yttäckning), följt av block (5-50 % 
yttäckning) och grus (5-50 % yttäckning). Mossor är den enda vattenvegationen på 
lokalen och de täcker en yta av 5-50 %. Fin detritus täcker en yta av mer än 50 % 
och grov detritus täcker en yta av 5- 50 %. Det förekommer även fin- och grov död 
ved på lokalen (yttäckning 5-50 % respektive < 5 %). Närmiljön domineras av 
blandskog och i strandmiljön dominerar al följt av olika halvgräs (carex). Lokalen 
beskuggas mellan 5 – 50 % och krontäckningen täcker mellan 5-50 % av lokalen. 
Skogsbruk bedöms ha en måttlig påverkan på lokalen. 

Provlokalen ligger cirka 400 meter uppströms kvillområdet, där vi först var utan att 
hitta några musslor, uppskattad sökyta i kvillen var 3000 m2. 

 
Figur 6. Översiktkarta som visar var provlokalen i Tattarströmmarna ligger (vit 
prick). ©Lantmäteriet 

På den 539 m2 stora lokalen hittades 3 levande flodpärlmusslor och inga döda. 
Medellängden var 92 mm (n=3, S.E.±5,3) (Tabell 9). 
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Tabell 9. Resultat från längdmätningen av musslor i Tattarströmmarna 2013-06-28. 
 

 

 

 

 

Bedömning av skyddsvärde och statusbeskrivning 
Utifrån den använda metoden i detta uppdrag kan ingen bedömning av skyddsvärde 
eller statusbeskrivning genomföras i år utifrån dessa resultat. 

 

 

 

 

 

 

Verkälven 2013-06-27 

Lokalbeskrivning SWEREF 99TM 6538546/352963 
Lokalen i Verkälven ligger 245 m nedströms landsvägen i området runt Bocklarud 
(Figur 7), Åmåls kommun. Lokalen är 30 meter lång och 4 meter bred, startpunkten 
är uppmärkt med röd färg på en al med två stammar. Lokalen har ett medeldjup av 
0,20 meter och ett maxdjup av 0,35 meter, vid undersökningstillfället bedömdes 
vattennivån till medel. Vattenhastigheten på lokalen är högre än 0,7 m/s. Vattnet 
var klart men färgat och vattentemperaturen var 17,1°C och lufttemperaturen 
17,0°C. 

Bottensubstratet domineras av grus (5-50 % yttäckning), följt av sten (5-50 % 
yttäckning), sand (5-50 % yttäckning) och block (<5 % yttäckning). Det finns 
ingen vegetation på lokalen, inte heller någon fin- eller grov detritus. Det 
förekommer fin- och grov död ved på lokalen (yttäckning 5-50 % respektive < 5 
%). Närmiljön domineras av blandskog, följt av artificell mark och i strandmiljön 
dominerar gran följt av olika arter ormbunkar. Lokalen beskuggas mellan 5 – 50 % 
och krontäckningen täcker mellan 5-50 % av lokalen. Signalkräfta är noterad vid 
undersökningstillfället. 

Minsta skallängd (mm) 82 

Största skallängd (mm) 100 

Andel musslor < 20 mm (%) 0 

Andel musslor < 50 mm (%) 0 

Andel musslor < 80 mm (%) 0 
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Figur 7. Översiktkarta som visar var provlokalen i Verkälven ligger (vit prick). 
©Lantmäteriet 

 

På den 120 m2 stora lokalen (Figur 8 och Tabell 10), hittades 82 levande 
flodpärlmusslor, inga döda. Medellängden var 114,3 mm (n=82, S.E.±12,9).  

 
Figur 8. Längdfördelningen av alla de längdmätta flodpärlmusslorna i Verkälven 
2013-06-27. 
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Tabell 10. Resultat från längdmätningen av musslor i Verkälven 2013-06-27. 
 

 

 

 

 

Bedömning av skyddsvärde och statusbeskrivning 
Utifrån den använda metoden i detta uppdrag kan ingen bedömning av skyddsvärde 
eller statusbeskrivning genomföras i år utifrån dessa resultat. I samband med 
undersökningen gjordes en översiktlig inventering upp- och nedströms 
provlokalen. Det sitter flodpärlmusslor med jämn fördelning i hela vattendraget 
och populationen består sannolikt av fler än 500 individer. 

 

 

 

 

 

 

Ätran 2013-06-28 

Lokalbeskrivning SWEREF 99TM 6410841/414895 
Provlokalen i Ätran ligger i området kring Önnarp (Figur 9) och cirka 500 meter 
nedströms gränsen till Önnarps naturreservat. Lokalen är 55 meter lång och 5 meter 
bred, startpunkten är markerad med röd färg på ett träd. Lokalen har ett medeldjup 
av 0,20 meter och ett maxdjup av 0,60 meter, vid undersökningstillfället bedömdes 
vattennivån till medel. Vattenhastigheten på lokalen är högre än 0,7 m/s. Vattnet 
var grumligt och färgat och vattentemperaturen var 17,5°C och lufttemperaturen 
15,0°C. 

Bottensubstratet domineras av sten (5-50 % yttäckning), följt av block (5-50 % 
yttäckning) och grus (5-50 % yttäckning). Mossor täcker en yta av 5-50 % av 
provlokalen. Fin- och grov detritus förekommer med yttäckning av 5-50 % 
respektive >5 %. Det förekommer fin död ved på lokalen (yttäckning 5-50 %). 
Närmiljön domineras av äng följt av lövskog och i strandmiljön dominerar gräs och 
halvgräs följt av ask. Lokalen beskuggas mer än 50 % och krontäckningen täcker 
mellan 5-50 % av lokalen. Arbete i vattendrag bedöms ha en stark påverkan på 
lokalen.  

Minsta skallängd (mm) 101 

Största skallängd (mm) 124 

Andel musslor < 20 mm (%) 0 

Andel musslor < 50 mm (%) 0 

Andel musslor < 80 mm (%) 0 
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Figur 9. Översiktkarta som visar var provlokalen i Ätran ligger (vit prick). 
©Lantmäteriet. 

 

På den 275 m2 stora lokalen hittades 102 levande flodpärlmusslor (Figur 10 och 
Tabell 11) och 50 döda. Medellängden var 72,8 mm (n=102, S.E.±0,9). 

 
Figur 10. Längdfördelningen av alla de längdmätta flodpärlmusslorna i Ätran 2013-
06-28. 
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Tabell 11. Resultat från längdmätningen av musslor i Ätran 2013-06-28. 

 

 

 

  

 

Bedömning av skyddsvärde och statusbeskrivning 
Utifrån den använda metoden i detta uppdrag kan ingen bedömning av skyddsvärde 
eller statusbeskrivning genomföras i år utifrån dessa resultat. I samband med 
undersökningen undersöktes gjordes en översiktlig inventering upp- och nedströms 
provlokalen. Det sitter flodpärlmusslor med jämn fördelning i hela vattendraget 
och populationen består sannolikt av fler än 500 individer, det är dessutom mycket 
lätt att hitta juvenila musslor (<50 mm). Tidigare undersökningar (Henrikson 1991 
& Andersson 2005) har uppskattat antalet musslor till 1000–10000 individer. 
Beståndet bör undersökas med metoden statusbeskrivning och övervakning av 
flodpärlmussla för att kunna göra en ordentlig uppskattning av dess skyddsvärde 
och status. 

Minsta skallängd (mm) 36 

Största skallängd (mm) 89 

Andel musslor < 20 mm (%) 0 

Andel musslor < 50 mm (%) 4 

Andel musslor < 80 mm (%) 77 



– 23 – 

Gärebäcken 2013-08-15 
 

 
Figur 11. Översiktskarta över Gärebäcken, utbredningsområde och provlokaler. 
©Lantmäteriet 

Lokalbeskrivning 
Gärebäcken tillhör Tidans delavrinningsområde och Göta älvs 
huvudavrinningsområde och den rinner genom Tibro kommun. Bäcken avvattnar 
ett 36 km2 stort område. De undersökta lokalerna ligger strax öster om Tibro i 
området kring Häggetorp (Figur 11). Markanvändningen utmed bäcken domineras 
av barrskog (61 %) följt av blandskog (33 %) och våtmark (6 %). Bottensubstratet 
domineras av grus (56 %) följt av sand och sten (22 % vardera). Det förekommer 
vandringshinder som påverkar möjligheterna för musslornas värdfiskar att vandra i 
vattendraget, elfisken visar trots det på normala tätheter för strömlevande öring i 
södra Sverige (Sers 2008). 

Delar av Gärebäcken ingår i EU’s nätverk för skyddad natur, ett s.k. Natura 2000 
område (Backéus 2005), med syfte att bevara naturtyper och arter. 

Populationen i Gärebäcken har undersökts två gånger tidigare, 1999 och 2006 
(Vartia 2007), och tätheten har minskat mellan undersökningstillfällena (Vartia 
2007). Från och med 2013 så har antalet undersökningslokaler utökats med tre 
lokaler, dvs. det totala antalet undersökningslokaler är numera 18. Lokal nummer 
10 kunde inte hittas vid undersökningstillfället, trots koordinater och beskrivningar 
från gamla fältprotokoll. Den har därför ersatts med en ny lokal, nummer 18, på 
den koordinatsatta platsen för lokal 10 (Figur 11). 
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Utbredning 
Musslornas utbredningsområde sträcker sig från sammanflödet med bäcken från 
Götarshemsdammen och upp till dammen vid Fridhem (Figur 11), det är 1762 
meter långt. Sträcknumreringen blir inte i nummerföljd med de tre tillkomna 
lokalerna plus att lokal 10 blivit ersatt med 18 (Tabell 12). 

Musseltäthet 
Tätheten varierar mellan 0,00 och 3,80 individer per kvadratmeter och medelvärdet 
är 0,81 musslor/m2 (n=18, S.E.±0,24) vilket är en ökning med 14 % jämfört 
tätheten 2006 (0,71 musslor/m2) (Tabell 12). 

 
Tabell 12. Provlokaler i Gärebäcken, start koordinater, antal levande och döda 
musslor, lokalernas längd, bredd och area samt musseltäthet. 

Sträcka Koordinater 
(SWEREF 99 TM) 

Antal 
levande 

Antal 
döda 

Längd 
(m) 

Bredd 
(m) 

Area 
(m2) 

Ind/m2 

1 6475372/456493 1 0 18,2 1,4 25,48 0,04 
2 6475276/456570 10 0 18,1 2 36,20 0,28 
3 6475194/456555 40 0 21,1 2 42,20 0,95 
4 6475067/456625 67 3 19,5 3,4 66,30 1,01 

16 6475013/456587 59 0 6,6 3,5 23,10 2,55 
5 6474947/456629 47 2 21 3,3 69,30 0,68 
6 6474842/456618 42 0 19 3,8 72,20 0,58 
7 6474819/456657 11 0 15,8 3,2 50,56 0,22 

17 6474806/456738 63 0 10,7 3,4 36,38 1,73 
8 6474799/456829 185 1 20,3 2,4 48,72 3,80 
9 6474793/456873 49 0 17,5 2,9 50,75 0,97 

18 6474784/456936 67 2 18 2,5 45,00 1,49 
11 6474652/457011 3 0 18,5 1,4 25,9 0,12 
19 6474574/457025 1 0 20 3,3 66,00 0,02 
12 6474548/457050 1 0 18,5 1,4 25,90 0,04 
13 6474527/457067 0 2 18,5 3,3 61,05 0,00 
14 6474486/457221 0 0 18 2,9 52,2 0,00 
15 6474409/457312 3 5 17 1,6 27,20 0,11 

 Summa 649 9 316,30 47,70 824,44 14,57 
 Medelvärde 36,06 0,50 17,57 2,65 45,80 0,81 
 STDAV 44,39 0,90 3,50 0,80 16,01 1,00 
 STDERROR 10,46 0,21 0,82 0,19 3,80 0,24 

 

Beståndets storlek – Antal musslor 
Antalet musslor inom det inventerade utbredningsområdet är beräknat till 3779 
individer (Tabell 13). Det är en ökning med 727 musslor jämfört med 2006 år 
inventering (Vartia 2007). Ökning kan bero på att det tillkommit fyra nya lokaler. 
Ökningen är inte signifikant (Mann-Whitney U test, P ≥0,05, tvåsidig-test). 



– 25 – 

Tabell 13. Sammanställning av medeltäthet (individ/m2)och beståndets storlek i 
Gärebäcken. 

År Medeltäthet Beståndets storlek 

1999 0,76 3234 
2006 0,71 3052 
2013 0,81 3779 

Längdmätning – Rekrytering 
Längden på de slumpmässigt upplockade musslorna varierar mellan 57 och 88 mm. 
Medellängden är 79,64 mm (n=102, S.E.±0,64) (Tabell 14). Medellängden har ökat 
med 0,84 mm mellan åren 2006 och 2013. Vilket är en signifikant ökning (T-test, 
p<0,01).  
Tabell 14. Medelvärden av de slumpmässigt upptagna och längdmätta musslorna i 
Gärebäcken under åren 1999, 2006 och 2013. Andelen juvenila musslor (<50 mm) för 
varje år anges i procent. 

År Antal Medellängd S.E. % under 50 mm 

1999  76,20  0 
2006  78,80  0 
2013 102 79,64 0,64 0 

Bedömning av skyddsvärde och statusbeskrivning 
Populationen i Gärebäcken bedöms som skyddsvärd, vilket den också gjorde 2006. 
Antalet individer har ökat något men det påverkar inte poängantalet som har 
minskat sedan 2006 och det beror på att det inte hittades några juvenila musslor 
2013. 

Beståndets status är bedömd som minskande enligt kriterierna i tabell 5.  
Tabell 15. Bedömningsgrunder och skyddsvärdesklass för flodpärlmussla i 
Gärebäcken 2013. Den sammanlagda poängen för Gärebäcken är 4 poäng vilket 
motsvarar bedömningen skyddsvärd. 

Kriterium Poäng 

  1 2 3 4 5 6  
1. Storlek (tusental musslor) <5 5–10 11–50 51–100 101–200 >200 1 
2. Medeltäthet (ind/m2) <2 2,1–4 4,1–6 6,1–-8 8,1–10 >10 1 
3. Utbredning (km) <2 2,1–4 4,1–6 6,1–-8 8,1–10 >10 1 
4. Minsta funna mussla (mm) >50 41–50 31–40 21–30 11–20 ≤10 1 
5. Andel musslor <2 cm (%) 1–2 3–4 5–6 7–8 9–10 >10 0 
6. Andel musslor <5 cm (%) 1–5 6–10 11–15 16–20 21–25 >25 0 
     Sammanlagd poäng 4 
Skyddsvärd 1-7      X 
Högt skyddsvärde 8-17       
Mycket högt skyddsvärde  18-36             
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Slereboån 2013-07-01, 2013-07-02 & 2013-07-22 
 

 
Figur 12. Översiktskarta över Slereboån, utbredningsområde och provlokaler. 
©Lantmäteriet 

Lokalbeskrivning 
Slereboån är ett biflöde till Grönån som i sin tur är ett delavrinningsområde till 
Göta älvs huvudavrinningsområde. Slereboån avvattnar ett 29 km2 stort område 
och den rinner genom Ale kommun. Markanvändningen utmed de undersökta 
lokalerna domineras av barrskog (67 % av lokalerna) följt av äng (17 %), 
blandskog (11 %) och lövskog (6 %). Bottensubstratet domineras av sten (50 % av 
lokalerna) följt av sand (22 %), grus (22 %) och häll (6 %). Alla lokaler är 
uppmärkta i fält med röd färg. 

Utbredning 
Flodpärlmusslans utbredningsområde i Slereboån är framtaget av Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län i samråd med kommunekologen i Ale kommun. Det är 8037 
meter långt och startar cirka 400 meter nedströms gränsen till Slereboånsdalgångs 
naturreservat (fågelvägen) och slutar i utloppet av Slerebosjön (Figur 12). Det 
förekommer flodpärlmussla ovan Slerebosjön (Jack Olsson, Ale kommun, muntlig 
uppgift). 

 

Musseltäthet 
Tätheten varierar mellan 0,00 och 3,90 individer/m2 och medelvärdet är 0,34 
ind/m2 (n=18, S.E.±0,21). Högsta tätheten har lokal nummer 12 som ligger i 
området kring Ängslyckan (Tabell 16). 
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Tabell 16. Provlokaler i Slereboån, start koordinater, antal levande och döda musslor, 
lokalernas längd, bredd och area samt musseltäthet. 

Sträcka Koordinater 
(SWEREF 99 TM) 

Antal 
levande 

Antal 
döda 

Längd 
(m) 

Bredd 
(m) 

Area 
(m2) 

Ind/m2 

1 6432952/338059 11 0 20 4,5 90 0,12 

2 6432893/338224 0 0 20 4,3 86 0,00 

3 6432828/338344 9 0 20 4,1 82 0,11 

4 6432765/338446 3 0 20 4,6 92 0,03 

5 6432755/338469 17 0 20 5 100 0,17 

6 6432625/339289 1 0 20 4,7 94 0,01 

7 6432594/339354 0 0 20 7 140 0,00 

8 6432533/339547 0 0 20 2,6 52 0,00 

9 6432529/339625 0 0 20 3,4 68 0,00 

10 6432557/341705 0 0 20 3 60 0,00 

11 6432601/341815 1 0 20 3,2 64 0,02 

12 6432865/342235 59 0 3,6 4,2 15,12 3,90 

13 6432751/342850 49 1 20 3,3 66 0,74 

14 6432820/343059 18 0 20 3,5 70 0,26 

15 6433256/343306 3 0 20 3,15 63 0,05 

16 6433277/343315 0 0 20 3 60 0,00 

17 6433308/343377 35 0 20 3,7 74 0,47 

18 6433320/343393 17 0 20 3,5 70 0,24 

 
Summa 223 1 343,6 70,75 1346,12 6,13 

 
Medelvärde 12,39 0,06 19,09 3,93 74,78 0,34 

 
STDAV 17,43 0,23 3,76 1,00 24,61 0,89 

 
STDERROR 0,97 0,01 0,21 0,06 1,37 0,05 

 

Beståndets storlek – Antal musslor 
Antalet flodpärlmusslor i Slereboån beräknas vara 10751 individer. Tidigare 
inventeringar har uppskattat beståndets storlek till 1000–10000 stycken (Andersson 
2006) och 100-1000 (Henrikson 1991). Eftersom det är en nyinventering finns inga 
tidigare data att jämföra beståndets eventuella ökning eller minskning med. 

Längdmätning – Rekrytering 
Längden på de slumpmässigt upplockade musslorna varierar mellan 60 och 116 
mm. Medellängden är 86,26 mm (n=148, S.E.±1,14). Det hittades inga juvenila 
musslor vid årets inventering, det har dock hittats vid tidigare inventeringar 
(Andersson 2006).  
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Bedömning av skyddsvärde och statusbeskrivning 
Bedömningen av Slereboåns skyddsvärde är att den har ett Nationellt högt 
skyddsvärde och det baseras på beståndets storlek, medeltätheten, det relativt stora 
utbredningsområdet och minsta funna mussla >50 mm.  

Beståndets status bedöms dock som minskande enligt kriterier i tabell 5.  
Tabell 17. Bedömningsgrunder och skyddsvärdesklass för flodpärlmussla i Slereboån 
2013. Den sammanlagda poängen för Slereboån är 8 poäng vilket motsvarar 
bedömningen högt skyddsvärde. 

Kriterium Poäng 

  1 2 3 4 5 6  
1. Storlek (tusental musslor) <5 5–10 11–50 51–100 101–200 >200 2 
2. Medeltäthet (ind/m2) <2 2,1–4 4,1–6 6,1–-8 8,1–10 >10 1 
3. Utbredning (km) <2 2,1–4 4,1–6 6,1–-8 8,1–10 >10 4 
4. Minsta funna mussla (mm) >50 41–50 31–40 21–30 11–20 ≤10 1 
5. Andel musslor <2 cm (%) 1–2 3–4 5–6 7–8 9–10 >10 0 
6. Andel musslor <5 cm (%) 1–5 6–10 11–15 16–20 21–25 >25 0 
     Sammanlagd poäng 8 
Skyddsvärd 1-7       
Högt skyddsvärde 8-17      X 
Mycket högt skyddsvärde  18-36             
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Tidan 2013-07-04 & 2013-07-05 

 
Figur 13. Översiktskarta över Tidan, utbredningsområde och provlokaler. 
©Lantmäteriet 

Lokalbeskrivning 
Tidan är ett 2190 km2 stort delavrinningsområde till Göta älvs 
huvudavrinningsområde. De undersökta lokalerna ligger mellan sjöarna 
Strängseredssjön och Jogen i Ulricehamns kommun (Figur 13). Närmiljön utmed 
alla provlokaler domineras av barrskog (22 % av lokalerna) och blandskog (22 %) 
följt av våtmark (17 %), åker (11 %), äng (11 %), kalhygge (11 %) och lövskog (6 
%). Bottensubstratet domineras av sten på 33 % av lokalerna följt av sand (28 %), 
grus (22 %) och block (17 %). Alla lokaler är uppmärkta i fält med röd färg. 
Våtmarksområdet som sträcker sig från skjutbanan och upp till Tissered har inte 
ingått vid slumpningen av provlokaler (Figur 13). 

Utbredning 
Utbredningsområdet är framtaget av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och det 
är 4840 meter långt (Figur 13). Det sträcker sig från odlingslandskapet i området 
kring Stomsåker och upp till landsvägsöverfarten i Sjögared. Det förekommer 
enstaka flodpärlmusslor uppströms sjön Vållern vid vägöverfarten vid 
Hemrydssågen. 

Musseltäthet 
Musseltätheten varierar mellan 0 och 18,45 musslor/m2 och medelvärdet är 2,57 
individer/m2 (n=18, S.E.±1,03) (Tabell 18). 
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Tabell 18. Provlokaler i Tidan, start koordinater, antal levande och döda musslor, 
lokalernas längd, bredd och area samt musseltäthet. 

Sträcka Koordinater 
(SWEREF 99 TM) 

Antal 
levande 

Antal 
döda 

Längd 
(m) 

Bredd 
(m) 

Area 
(m2) 

Ind/m2 

1 6410384/419339 0 0 20 4,5 90 0 

2 6410208/419297 4 9 20 4,5 90 0,04 

3 6409648/419550 39 1 20 4,3 86 0,45 

4 6409621/419623 20 0 20 3,80 76 0,26 

5 6409562/419647 69 2 3 11 33 2,09 

6 6409544/419659 112 1 3 4,50 13,50 8,30 

7 6409527/419671 50 0 12,4 3,60 44,64 1,12 

8 6409378/419824 97 0 3 4,60 13,80 7,03 

9 6409268/419909 52 1 3 6,50 19,50 2,67 

10 6408242/419804 0 30 20 4 80 0 

11 6408192/419761 52 8 20 3,70 74 0,70 

12 6408177/419762 52 3 5 4,10 20,50 2,54 

13 6408160/419782 50 8 9 4,80 43,20 1,16 

14 6408112/419788 52 7 4,5 4,20 18,90 2,75 

15 6407980/419909 50 20 13 6,90 89,70 0,56 

16 6407902/419945 119 0 3 2,15 6,45 18,45 

17 6407864/419963 58 9 20 3,90 78 0,74 

18 6407021/420329 0 1 20 4,20 84 0 

 
Summa 876 100 238,9 88,85 1033,19 48,86 

 
Medelvärde 46,11 5,26 12,57 4,68 54,38 2,57 

 
STDAV 35,62 7,71 7,57 1,79 30,74 4,37 

 
STDERROR 8,40 1,82 1,79 0,42 7,25 1,03 

 

 

Beståndets storlek – Antal musslor 
Antalet flodpärlmusslor i Tidan har sedan tidigare beräknats till cirka 10 000 
individer (Andersson 2006). Enligt 2013 års undersökning uppgår antalet till 
58 207 individer inom det undersökta utbredningsområdet. Beståndet i Tidan skulle 
därmed vara den största populationen av flodpärlmussla i Västra Götalands län. 
Eftersom det är en nyinventering finns inga tidigare data att jämföra beståndets 
eventuella ökning eller minskning med. 

Längdmätning – Rekrytering 
Längden på de slumpmässigt upplockade musslorna varierar mellan 17 – 97mm, 
medellängden är 77,71 mm (n=184, S.E.±0,84). Andelen juvenila musslor 
(<50mm) i beståndet är 4 %, andelen <20mm är 0,5 %. Det bör påpekas att i 
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området kring Bergabron är det tämligen lätt att hitta musslor runt 30 mm, ovanför 
våtmarkerna och lokalerna 10-18 hittades inga småmusslor. 

Bedömning av skyddsvärde och statusbeskrivning 
Populationen i Tidan har ett högt skyddsvärde (Tabell 19) baserat på det stora 
antalet individer i populationen, medeltätheten, den relativt stora utbredningen, 
minsta funna mussla och den låga andelen juveniler i beståndet.  

Statusen på beståndet bedöms som ej livskraftig enligt kriterier i tabell 5. 
Tabell 19. Bedömningsgrunder och skyddsvärdesklass för flodpärlmussla i Tidan 
2013. Den sammanlagda poängen för Tidan är 15 poäng vilket motsvarar 
bedömningen högt skyddsvärde. 

Kriterium Poäng 

  1 2 3 4 5 6  
1. Storlek (tusental 
musslor) 

<5 5–10 11–50 51–100 101–200 >200 4 

2. Medeltäthet 
(ind/m2) 

<2 2,1–4 4,1–6 6,1–-8 8,1–10 >10 2 

3. Utbredning (km) <2 2,1–4 4,1–6 6,1–-8 8,1–10 >10 3 
4. Minsta funna 
mussla (mm) 

>50 41–50 31–40 21–30 11–20 ≤10 5 

5. Andel musslor <2 
cm (%) 

1–2 3–4 5–6 7–8 9–10 >10 0 

6. Andel musslor <5 
cm (%) 

1–5 6–10 11–15 16–20 21–25 >25 1 

     Sammanlagd poäng 15 
Skyddsvärd 1-7       
Högt skyddsvärde 8-17      X 
Mycket högt 
skyddsvärde  

18-36             
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Diskussion 
Resultaten från 2013 års flodpärlmusselinventering visar att trenden från 
föregående års inventeringar fortsätter att visa att bestånden inte är livskraftiga i 
länet, trots att flera populationer innehåller stora antal individer (ex. Tidan & 
Teåkersälven)  

I undersökningarna ingår 9 vattendrag varav 3 är inventerade med 
Statusbeskrivning. Det är Gärebäcken, Slereboån och Tidan, de två sistnämnda är 
nyinventeringar. De resterande 6 är nyinventeringar med Enkel Statusbeskrivning, 
det går inte bedöma skyddsvärde eller statusbeskrivning för dem utan endast 
förändringar i beståndet efter återbesök. 

I Enningdalsälven, gjordes en enkel statusbeskrivning för första gången. Där 
hittade vi ett fyrtiotal tomma skal och sju levande flodpärlmusslor, tätheten 
beräknades till 0,005 individer/m2. I norska beräkningar (Larsen & Karlsen 2010) 
uppskattade man antalet individer på gränsen mellan Sverige och Norge, området 
kallas Holten, till 1200 individer år 2008. En dramatisk nedgång från 1996 då 
antalet var 27700 individer. År 2013 genomfördes omfattande restaureringsarbeten 
i området där stora mängder sten och block har lagts ut med hjälp av maskiner. 
Syftet är att skapa miljöer som gynnar lax och öring och därmed också 
flodpärlmussla. Om minskningen i Holtet av flodpärlmussla fortsatt sen 2008 och 
om sedan en restaurering genomförs på delar av Holtet så är risken stor att man 
begravt stora delar av de få musslor som fanns i området. 

Kolarebäcken och Sollumsån har tidigare inventerats med metoden 
statusbeskrivning, senast år 2010 då båda bedömdes ha ett högt skyddsvärde 
(Wengström & Martinsson 2011). 

Tattarströmmarna, först gjordes ett försök att hitta musslor i kvillen, 
uppskattningsvis 3000 m2 fina musselbiotoper genomsöktes, inga musslor hittades. 
Vid Häggårda kraftverk hittades tre stycken, risken är stor att endast enstaka 
individer finns kvar.  

Verkälvens population består sannolikt av fler än 500 individer eftersom att det 
både uppströms och nedströms provlokalen påträffades musslor. Inga juveniler 
hittades. 

Ätran, beståndet bör undersökas med metoden statusbeskrivning för att kunna göra 
en ordentlig uppskattning av dess skyddsvärde och status. Anledningen till det är 
att populationsstorleken sannolikt är över 500 individer och att det är relativt lätt att 
hitta juvenila musslor. Om man finner höga värden på bestånd och föryngring bör 
Ätran få ett områdesskydd. Möjligen skulle man kunna utvidga Önnarps 
naturreservat som ligger ett par hundra meter uppströms provlokalen 

För Gärebäcken så har populationsstorleken ökat men inte signifikant jämfört med 
inventeringen 2006. Däremot så har medellängden ökat signifikant och vi fann inga 
juveniler. Sammantaget visar det en population utan föryngring och med stor risk 
för minskning av populationsstorlek i framtiden. Vattnet var kraftigt grumlat vid 
inventeringstillfället vilket försvårade eftersök av musslor. Några tänkbara 
förklaringar till att inga juveniler hittades är att grumlingen ger ökad deposition av 
finpartikulärt material i bottnarna vilket försvårar unga musslors överlevnad. Öring 
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finns i ”normala” tätheter men andelen ensomrig öring är liten vilket kan innebära 
att det finns för lite värdfisk för glochidielarverna. Elfiskena från början på 2000-
talet visar på höga tätheter av signalkräfta som eventuellt kan vara en predator på 
mycket små musslor (< 20 mm) (Machida & Akiyama 2013). 

Slereboån som aldrig är inventerad tidigare har enligt årets undersökning har en 
population beräknad till cirka 11 000 individer. Inga juveniler hittades. 
Elfiskeresultat från lokal Drängedalen tyder på att tätheterna öring och lax är goda, 
medeltätheten för ensomrig lax och öring under perioden 1995 – 2012 var 16,3/100 
m2. 

Tidan som aldrig är inventerad tidigare har enligt årets undersökning en population 
beräknad till cirka 60 000 individer. Därmed är Tidans bestånd större än 
Teåkersälven och det största i länet. Populationen i Tidan har ett högt skyddsvärde 
men statusen på beståndet bedöms vara ej livskraftigt grundat på att färre än 20 % 
är under 50 mm. I 2013 års inventering var 4 % juveniler och av dessa var 0,5 % 
under 20 mm. På vissa lokaler, särskilt i området runt Bergabron var det lätt att 
finna småmusslor i storlekordningen 30 mm. Den minsta funna musslan i Tidan var 
17 mm (Figur 14). En riktad inventering mot småmusslor skulle sannolikt ändra 
andelen småmusslor väsentligt och ge ett betydligt bättre underlag för att bedöma 
statusen på Tidan som flodpärlmusselvattendrag. Tidan behöver ett områdesskydd 
för flodpärlmusslorna t.ex. ett naturreservat. 

 
Figur 14. Flodpärlmusslor från Tidan. 
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