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Sammanfattning!
!
Flodpärlmusslan är en vattenlevande organism som klassificeras som en indikatorart. 
Den är därför viktig i våra vattendrag och lever som filtrerare på bottnar med sand, sten 
och grus i klart och rent vatten. Musslorna påverkas starkt av vår omgivning och är 
klassificerad av Artdatabanken som starkt hotad i olika vattendrag runt om i världen. 
Under det första stadiet i livscykeln hos flodpärlmusslan är närvaro av öringen väldigt 
viktig. Det beror på att musslornas larver parasiterar på öringens gälar, för att sedan 
växa sig större och bli vuxna individer. Eftersom flodpärlmusslan är en art där antalet 
individer allmänt minskar, har Länsstyrelsen i Värmland miljöövervakat olika 
vattendrag genom inventering av musslor mellan åren 1996 och 2013. Data från 
inventeringen har jag använt för att undersöka hur populationer av musslor förändras 
genom åren i åtta Värmländska vattendrag. Förekomsten av musslor har relaterats till 
vattenkemiska mått (pH, konduktivitet, alkalinitet, vattenfärg och temperatur) samt 
förekomst av öring. Mellan de aktuella åren som inventeringen skedde, så har 
flodpärlmusslan inte förändrats i antal. Jag fann inga tecken på att vattenkemin skulle 
påverka antalet musslor, vilket kan bero på att vattendragen tidigare kalkats som 
troligtvis resulterat i ökad trivsel hos musslorna. Förekomsten av öring i vattendragen 
påvisade heller ingen signifikant korrelation till antalet musslor. Mina resultat tyder på 
att populationerna av flodpärlmusslor är relativt stabila i Värmland över tiden och det 
kan bero på att miljöfaktorerna är gynnsamma för musslorna.  
 
)
 
 
 
 
 
 
  
 



! ! !
!

! 3!

Innehållsförteckning 
 
INTRODUKTION................................................................................................................................ 4!

INDIKATORARTER ................................................................................................................................................4!
FLODPÄRLMUSSLAN - EN VIKTIG ART I VÅRA VATTENDRAG ................................................................4!
BETYDELSEN AV ÖRING FÖR FLODPÄRLMUSSLAN ...................................................................................5!
EKOLOGI OCH HOTSTATUS................................................................................................................................5!
FLODPÄRLMUSSLOR I VÄRMLAND.................................................................................................................6!

METOD .................................................................................................................................................. 8!
INVENTERING ........................................................................................................................................................8!
STATISTISK!ANALYS ...............................................................................................................................................9!

RESULTAT .........................................................................................................................................10!
ANALYS AV FLODPÄRLMUSSLANS POPULATIONSSTORLEK ................................................................10!
ANALYS!AV!VATTENKEMI ...................................................................................................................................12!
ANALYS AV ÖRINGENS POPULATIONSSTORLEK......................................................................................13!

DISKUSSION......................................................................................................................................14!
FÖRÄNDRING AV ANTALET MUSSLOR ........................................................................................................14!
ANALYS AV VATTENKEMI..............................................................................................................................15!
ANALYS AV POPULATIONEN ÖRING ............................................................................................................16!
FRAMTIDEN FÖR FLODPÄRLMUSSLORNA..................................................................................................16!

TACK ....................................................................................................................................................17!
REFERENSER ...................................................................................................................................18!



! ! !
!

! 4!

Introduktion 
Indikatorarter 
 
En indikatorart är en organism som är viktig att bevara. Arterna är tåliga mot yttre 
faktorer som kan påverka hur de lever och utvecklas. De fungerar även som symboler 
för den miljö eller det område de lever i. Eftersom en miljö förändras kontinuerligt är 
det viktigt att veta hur indikatorarterna reagerar på förändringar. På så sätt kan man 
lättare skydda både arten och den omringande miljön för specifika förändringar (Niemi 
& McDonalds 2004).  
 
Indikatorarter definieras utifrån olika kriterier. Exempel på kriterier som är viktiga vid 
bedömningen om en art skall klassas som indikatorart är att den ska vara lätt att känna 
igen. Organismen ska även vara enkel att observera och lätt kunna ingå i olika typer av 
undersökningar. Bidragande orsaker är då artens utbredning och storlek. Arter som 
räknas in bland indikatorarterna ska också ha stor betydelse för allmänheten, det vill 
säga att den ska ha ett högt värde. Högre värde resulterar i ett ökat intresse hos 
allmänheten för att bevara indikatorarter (Niemi & McDonalds 2004). Det kan vara 
svårt att hitta en specifik art som uppfyller alla klassificeringar. Viktigt för att kunna 
analysera en miljö genom att använda indikatorarter är att ha en stor bredd med flera 
arter som har olika egenskaper (Noss 1990). Exempel på indikatorarter är vissa 
organismer inom grupperna fåglar, fiskar och större ryggradslösa djur som är 
vattenlevande (Niemi & McDonalds 2004).  
 
En vattenlevande indikatorart i Sverige är flodpärlmusslan (Margaritifera 
margaritifera) (Ziuganov et al. 1994). Att vattendrag innehåller stora populationer av 
flodpärlmusslor är ett tydligt tecken på att vattnet är rent och klart. Musslorna trivs i 
dessa vattendrag eftersom det är av god kvalitet på habitatet och de fungerar därför som 
en bra indikatorart för rent vatten (Ziuganov et al. 1994; Geist 2010). Olika studier runt 
om i världen tyder på att flodpärlmusslan är en av de mest hotade evertebraterna och har 
minskat de senaste åren. Överlag är blötdjur hotade och i värsta fall starkt 
utrotningshotade. Flodpärlmusslan tillhör de arter som har minskat kraftigt och håller på 
att försvinna helt från vattendrag runt om i världen (Bauer 1979, Bauer 1980, citerad av 
Bauer 1986; Cosgrove et al. 2000). Enligt Artdatabanken (2016) för rödlistade arter är 
flodpärlmusslan starkt hotad (EN) i Sverige. 

Flodpärlmusslan - en viktig art i våra vattendrag 
 
Flodpärlmusslan tillhör klassen stormusslor. Vuxna individer kan växa upp till 15 
centimeter och lever nedgrävda på botten i olika vattendrag (Bauer 1992; Ziuganov et 
al. 1994) och kan bli över 100 år gamla (Ziuganov et al. 1994). De habitat där 
flodpärlmusslan lever är en vattenmiljö med botten som är rik på sand där de kan gräva 
ner sig och filtrera vatten. På botten ska det även finnas grus och sten, som fungerar 
som skydd för musslorna (Vannote & Minskall 1982).  
 
Flodpärlmusslor ställer höga krav på miljön runt omkring och de trivs bäst i 
strömmande vattendrag där koncentrationen av syrgas är relativt hög. Det är även 
viktigt för musslorna att vattnet strömmar kontinuerligt då musslorna främst lever 
fastsittande på botten och får tillgång till födan genom vattenströmningar. På samma 
sätt behöver även avfallsprodukter som filtreras från musslan föras bort med det 
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strömmande vattnet (Degerman et al. 2013). Det vatten som musslorna lever i ska vara 
näringsfattigt, ha låg konduktivitet och omgivningen ska även vara relativt neutral (pH 
får inte vara högre än 7,5) (Bauer 1988, citerad av Skinner et al. 2003). Musslorna 
föredrar även vatten med låg kalkhalt (Geist 2010). Vattenkvaliteten förändras beroende 
på hur avrinningsområdet ser ut. Genom att restaurera omgivningen och vattendragen så 
att det bildar en mer passande miljö för flodpärlmusslan, kan det resultera i att de 
förökar sig bättre och bildar livskraftiga populationer (Altmüller & Dettmer 2006, 
citerad av Geist 2010). 
 
Flodpärlmusslan är en lämplig art att använda i olika studier för att undersöka 
populationsförändringar beroende på två olika faktorer (Bauer 1992). Först och främst 
är musslan en evertebrat som överlever till hög ålder, vilket betyder att den kan 
observeras under en längre period (Ziuganov et al. 1994). För det andra har 
flodpärlmusslorna en utbredning som täcker nästan hela Europa. Det gör att skillnader 
hos olika habitat kan jämföras för att sedan undersöka eventuella förändringar samt 
vilket habitat som musslorna föredrar mest (Bauer 1992).  

Betydelsen av öring för flodpärlmusslan 
 
Glochidia är larvstadiet hos flodpärlmusslan och pågår i några månader innan musslans 
skal utvecklas. Under första stadiet i livscykeln lever larverna de första månaderna på 
gälarna hos främst öring (Salmo trutta) men även i vissa fall hos lax (Salmo salar). 
Eftersom flodpärlmusslan är beroende av närvaro av fisk, för att larverna ska överleva 
och utvecklas till musslor, är tätheten av öring och lax en viktig faktor. Om antalet 
fiskar minskar kommer det leda till att larver inte har någonstans att parasitera och 
därför inte överlever (Hastie & Young 2001; Skinner et al. 2003; Eyla et al. 2013). Det 
är viktigt att musslornas larver parasiterar ”rätt” värdfisk och anpassningen att dra till 
sig rätt fiskart är unik för musslorna (Strayer et al. 2004). Tekniken att locka till sig 
fiskar är speciell, där honan formar manteln för att härma beteenden som påminner om 
föda för öringen och laxen. På så sätt simmar värdfisken till musselhonan, som släpper 
ut sina larver vilka fastnar på fiskens gälar (Jones et al. 2005).  
 
Parasitstadiet har en betydande roll för ekologin i en vuxen musslas liv (Strayer et al. 
2004). Vid gälarna är vattnet syrerikt och larverna sitter inkapslade (Skinner et al. 
2003). Kapseln skapas av epitelceller från fiskens gälar och omsluter larven som en 
skyddande hinna där de kan växa och utvecklas. Upp till 10 månader kan larverna 
parasitera öringen innan de har utvecklats tillräckligt och släpper då fiskarnas gälar för 
att simmar mot bottnen. I detta skede har musslorna en längd på upp till 0,5 millimeter 
(Ziuganov et al. 1994; Jones et al. 2005). För att musslorna ska kunna överleva behöver 
de hitta en botten som består av sand (Skinner et al. 2003). På bottnen gräver de ner sig 
helt och stannar nedgrävda upp till 5 år, tills de bildat ett skyddande skal och vuxit sig 
större (Ziuganov et al. 1994; Jones et al. 2005). De börjar sedan sakta krypa fram och 
till slut ligger de nedgräva med endast hälften av skalet, då resten av kroppen är ovanför 
bottenytan och filtrerar vatten. Musslorna lever sedan vidare som filtrerare livet ut och 
blir könsmogna vid 12-20 års ålder (Ziuganov et al. 1994; Geist & Auerwald 2007). Då 
fiskar är mobila kommer musslorna med stor sannolikhet att spridas till nya platser. Där 
kan musslorna bygga upp ett nytt samhälle och på så sätt breder populationer ut sig 
(Skinner et al. 2003).   

Ekologi och hotstatus 
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Enligt en studie av Bauer (1986) som undersökte förekomsten av musslor i olika 
vattendrag i södra Europa verkar det finnas få eller inga populationer alls i extremt 
förorenade vattendrag. Undersökningen visade att det i andra vattendrag som var 
betydligt mindre förorenade fanns fler och större populationer av flodpärlmusslor. 
Slutsatsen av studien var att musslorna i stora delar av Europa är hotade och minskar på 
grund av föroreningar. Andra orsaker till att populationer av flodpärlmusslan försvinner 
kan vara överfiske eller olika förändringar av deras habitat (Young & Williams 1983).  
 
För att kunna bevara flodpärlmusslan måste hoten minska eller förhindras så att fler 
individer kan överleva och populationerna av musslorna kan bli större. Det finns fyra 
övergripande åtgärder som möjliggör chansen för fler musslor att överleva. För det 
första måste vattendrag och omgivning runt vattendragen skyddas. De kan exempelvis 
utvecklas till ett naturreservat, vilket kan leda till att flodpärlmusslorna får ett 
gynnsammare habitat med minskad påverkan av yttre faktorer. En annan åtgärd är 
förflyttning av musslor för att bevara populationer. Flyttningen kan antingen ske från ett 
förorenat till ett renare vattendrag eller flytta individer från stora populationer till 
mindre populationer. På så sätt kan nya musslor växa och förhoppningsvis utvecklas till 
livskraftiga populationer. Ytterligare ett sätt är att öka tätheten av öring som larver kan 
parasitera på. Både öka antalet öringar som redan har yngel på gälarna samt öringar utan 
yngel. Slutligen kan odling av unga musslor i laboratorium öka populationer, där 
musslorna hinner växa till sig och därmed ökar chansen till överlevnad. När de växt och 
är i en stabil period i livscykeln släpps de ut i olika vattendrag (Ziuganov et al. 1994).  

Flodpärlmusslor i Värmland 
 
I Värmland har olika vattendrag inventerats för att ta reda på hur populationer av 
flodpärlmusslan förändrats genom tiden. Flodpärlmusslan ingår i miljöövervakningen 
hos Länsstyrelsen i Värmland. Denna övervakning behandlar arter som är viktiga att 
bevara eftersom vissa arter är rödlistade och håller på att utrotas och försvinna helt. 
Därför är det bra att uppskatta hur populationer förändras för att i ett tidigt stadium 
kunna motverka att arter försvinner. Runt om i Värmland har nio vattendrag 
miljöövervakats mellan 1996 och 2013 för att undersöka förändringen av populationen 
flodpärlmusslor (figur 1).  
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Vattendragen och omgivningen kring vattendragen har analyserats och det har visat sig 
att det finns olika hot som påverkar vattendragen negativt, till exempel utsläpp, 
skogsbruk och jordbruk (tabell 1). Mörtebäcken (vattendrag nummer 7) har inte använts 
i detta examensarbete, på grund av brist på data. Det betyder att det endast är åtta 
vattendrag som analyserats statistiskt i denna studie.  
 
Tabell 1. De åtta olika vattendragen som inventerats med avseende på flodpärlmusslor, deras längd och 
storlek på avrinningsområdet, samt hur omgivningen påverkar vattendragen negativt.   

 
 

Vattendrag Längd (km) Avrinningsområde (km2) Kommun  Hot  
Billan 10 120 Eda Grumlighet, siltmaterial 
Dalsälven 4 50 Arvika Utsläpp från åkermark 
Gullsjöälven 4 60 Säffle Igenväxning, stillastående vatten 
Rattån 4,5 17 Torsby Skogsbruk, grumlighet 
Stampbäcken 2,5 16 Filipstad Skogsavverkning 
Torgilsrudälven 4,5 - Eda Jordbruk, dammar 
Älgån 4,7 55 Arvika Betesdjur, skogsbruk 
Öjenäsbäcken - 22 Arvika Skogsbruk 

1.!Rattån!
2.!Billan!
3.!Torgilsrudälven!
4.!Dalsälven!
5.!Öjenäsbäcken!!
6.!Älgån!
7.!Mörtebäcken!
8.!Gullsjöälven!
9.!Stampbäcken!

Figur 1. Karta över Värmland där alla vattendrag är markerade. Källa: Omgjord, © Lantmäteriet, 
i2012/921 samt © Länsstyrelsen Värmland. 
)
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Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur populationer av flodpärlmusslan 
förändrats över tid i olika vattendrag i Värmland. En statistisk analys utfördes på den 
vattendragsinventering Länsstyrelsen i Värmland har gjort. Analysen syftar till att 
undersöka om populationen av flodpärlmusslor förändrats med tiden och om musslorna 
uppvisar positiva eller negativa trender. Data från inventeringen av de olika 
vattendragen har samlats in och sammanfattats i filer för analysen. I studien ingår även 
data av vattenkemi för att undersöka hur vattenkvalitén påverkar beståndet av musslor i 
vattnet. För vattenkemi är det alkalinitet, pH, vattenfärg, temperatur samt konduktivitet 
som analyserats för att sedan jämföras med populationsstorleken av musslorna. 
Eftersom flodpärlmusslan är beroende av öring för att deras larver ska överleva, har 
även data från elfiske analyserats. De olika statistiska analyserna från vattenkemi och 
elfiske jämfördes med analyser av flodpärlmussla och slutsatser om vilka faktorer som 
påverkar musselbeståndet diskuteras. 

Metod  
Inventering  
 
Naturvårdare från Länsstyrelsen i Värmland har mellan åren 1996 och 2013 inventerat 
åtta olika vattendrag för att uppskatta populationen hos flodpärlmusslan (tabell 2). 
Vattendragen har först observerats för att undersöka förekomsten av musslor, sedan har 
de områden där man funnit musslor delats in i tre mindre delsträckor. Lokalerna har 
varit maximalt 20 meter långa, men med olika bredd. Inom dessa tre delsträckor har 
minst femton mindre lokaler slumpats fram och inventeringen sker inom de 
slumpmässigt valda lokalerna. Områdena har markerats med stolpar samt koordinater. 
Foto och skisser togs även fram vid inventeringen av varje vattendrag. Det är viktigt att 
inventeringen utförs genom att gå mot strömmen för att sikten inte ska försämras genom 
grumlighet av upptrampad sandbotten.  
 
 
Tabell 2. Tabellen visar vilka åtta vattendrag som har inventerats. Varje kryss i tabellen visar vilket 
vattendrag som inventerades vilket år. 
 

 
Inom varje lokal räknas de levande samt de döda musslorna och antalet noteras i 
protokoll som tagits fram av Naturvårdverket som sedan sammanställs i Excel-filer eller 
kalkdatabasen. I samband med inventeringen av flodpärlmusslor ska även 15 musslor 
utanför inventeringsområdet mätas för att få en längduppfattning på populationen. 

Vattendrag -96 -97 -99 -00 -01 -03 -05 -06 -08 -09 -10 -11 -12 -13 

Billan  x  x   x  x   x   
Dalsälven  x  x    x  x   x  
Gullsjöälven  x   x  x  x   x   
Rattån  x  x   x  x   x   
Stampbäcken     x   x  x   x  
Torgilsrudälven  x   x  x  x   x   
Älgån x  x   x  x  x   x  
Öjenasbäcken x  x   x  x  x   x  
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Denna rapport fokuserar på antalet flodpärlmusslor som inventerats i alla vattendrag i 
Värmland.  
En utförligare inventeringsrapport och mer ingående beskrivning av 
inventeringsmetoden har tagits fram av Naturvårdsverket, där metod samt protokoll 
finns (Naturvårdsverket, 2010). Rapporten ”Flodpärlmusslan” är den specifika 
inventeringsrapporten från Värmland som skrivits av Länsstyrelsen i Värmland, där 
inventeringar finns sammanställda om beståndet av musslor i Värmland (Länsstyrelsen 
Värmland, 2011).  
 

Statistisk analys 
 
Antalet flodpärlmusslor har kartlagts för alla åtta vattendrag mellan åren 1996 och 2013. 
Syftet var att undersöka fördelningen av antalet musslor mellan vattendragen (figur 2). 
Eftersom de olika vattendragen har en stor variation i antalet musslor så har y-axeln 
logaritmisk skala för att få en tydligare spridning av data. Data har använts för att 
undersöka eventuella förändringar i populationsutvecklingen hos flodpärlmusslan i 
Värmlands län. Analyserna har gjorts i R version 3.2.1 (R Core Team 2015). För att 
undersöka om antalet musslor förändras under åren analyserades medelförekomsten i de 
första 2-3 åren med de senaste 2-3 åren (figur 3 och 4). Antal år som är sammanslagna i 
varje grupp beror på ifrån vilket vattendrag data är insamlat, eftersom i Stampbäcken 
finns endast fyra mätpunkter, medan i de övriga vattendragen finns fem eller sex olika 
mätpunkter. Efter sammanslagningen togs ett medelvärde fram för första mätningen 
samt sista mätningen och eventuella förändringar analyserades med ett Wilcoxon test 
med parade observationer.  
 
För att reducera ett stort dataset med många variabler, till exempel vattenkemidata, kan 
Principal Component Analys (PCA) användas. Tekniken bakom PCA är att formatera 
om många korrelerade variabler för att skapa ett mindre dataset på färre dimensioner 
och icke-korrelerade variabler. Mindre dataset är lättare att använda i analyser men 
innehåller fortfarande den viktigaste informationen från det större datasetet. Sedan kan 
det linjära sambandet analyseras mellan de olika variablerna för att se hur väl de 
korrelerar (Kabacoff 2011). För att använda PCA i R behövs kodpaketet psych (Revelle 
2015). Länsstyrelsen Värmland har under flera år samlat in data i en kalkdatabas. Data 
från kalkdatabasen användes till vattenkemianalys eftersom det är insamlat ungefär 
samma period som själva inventeringen av flodpärlmusslor. Vattenkemidata består av 
fem olika komponenter; konduktivitet, pH, alkalinitet, vattenfärg samt temperatur. 
Komponenterna analyserades statistiskt med syfte att undersöka om de är korrelerade 
med storleken av de olika populationerna av flodpärlmusslor.  
 
Länsstyrelsen har även gjort olika inventeringar av öring i samma vattendrag som 
inventeringen av musslor. De har använt elfiske för att inventera antalet öring i 
vattendragen och i denna analys har endast öring över 1 år använts. Vid analys av hur 
populationen av öring förändras genom åren kan slutsatser dras om det finns ett 
samband med populationsförändringen hos flodpärlmusslan. Eftersom öringen har en 
betydande roll hos yngelstadiet i flodpärlmusslans livscykel är sambandet viktigt vid en 
populationsanalys. Linjär regression ska analysera trender i fiskpopulationen och om det 
finns en påverkan på populationsförändringen hos flodpärlmusslan. Där kommer antalet 
öring (förklarande variabel) jämföras med antalet musslor (respons variabel) i 
Värmland. Analys av öring kräver kodpaketet plyr för att skapa en modell av de olika 
vattendragen som ska analyseras (Wickham 2011). Stampbäcken har inte använts i 



! ! !
!

! 10!

10!

100!

1000!

10000!

1995! 2000! 2005! 2010!

A
n
ta
l)m

u
ss
lo
r)

År)

Älgån!

Billan!

Öjenäsbäcken!

Stampbäcken!

Dalsälven!

Rattån!

Torgilsrudälven!

Gullsjöälven!

analys av vattenkemi samt analys av öringens påvekan på populationen musslor. Det 
beror på brist av data från vattenkemi och från inventering av öring.    

Resultat 
Analys av flodpärlmusslans populationsstorlek  
 
Antalet musslor varierar mycket mellan de olika vattendragen (figur 2). Naturvårdare 
från Länsstyrelsen i Värmland inventerade strax över 9000 musslor under ett år i Älgån. 
Detta är en betydligt högre iakttagelse än vad inventeringen visade i Gullsjöävlen där 
bara 56 musslor inventerades under ett år. I två vattendrag har antalet musslor klart 
minskat från första inventeringen till sista inventeringen. Dessa två vattendrag är 
Dalsälven och Stampbäcken. Första åren som Dalsälven inventerades fanns det drygt 
1200 musslor. Efter fem år hade antalet musslor minskat till cirka 700 stycken, en 
procentuell minskning på cirka 60 %. Liknande procentuell minskning upptäcktes även 
i Stampbäcken, där naturvårdare från Länsstyrelsen första åren fann nästan 1100 
musslor medan sista inventeringen visade att antalet musslor minskat till 640 stycken. 
Det vattendrag där antalet musslor ökat mest är i Öjenäsbäcken. Under 6 år ökade 
antalet från cirka 230 musslor till drygt 3850 stycken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spridning i antal musslor mellan olika vattendrag skiljer sig och inventeringen visar på 
att antalet skiljer sig stort. I vissa vattendrag har antalet musslor inventerats till 500 
stycken vilket är få individer jämfört mot andra vattendrag där vissa år hittats över 3000 
musslor. Gullsjöälven inventerades fem gånger mellan 1997 och 2011. Den första 
inventeringen samt de två sista inventeringarna visar att antalet musslor befunnit sig 
mellan 460-900 stycken. Men från de två resterande mätningarna (2001 och 2005) har 
antalet musslor minskat till cirka 50 stycken. I alla vattendrag har även längden mätts på 
den minsta musslan och den minsta musslan inventerades 2009 i Älgån och var endast 
nio millimeter. I de resterande vattendragen var den minsta musslans längd mellan 17-
30 millimeter. 

Figur 2. Resultat från musselinventeringar i åtta vattendrag i Värmland. Grafen visar hur den totala uppskattade 
populationen av flodpärlmusslor förändrats genom åren. Det är en logaritmisk skala på y-axeln för att det är en stor 
skillnad på antalet musslor mellan de olika vattendragen. 
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Efter sammanslagningen av data utfördes statistisk analys på medelvärdet för att kunna 
jämföra hur antalet musslor förändrats i Värmland (Wilcoxon parat test, p-värde = 
0,148) (figur 3 och 4). Statistiska analysen tyder på att antalet musslor i Värmland inte 
har förändrats mellan 1995 och 2013. I vissa vattendrag fanns det över 1300 musslor 
efter sammanslagningen medan i andra vattendrag fanns det betydligt färre individer. 
För att graferna skulle bli tydliga delades alla vattendrag upp i två olika grafer. Den ena 
grafen visar de tre vattendrag där totala antalet musslor är över 1300 (figur 3) och den 
andra grafen visar övriga fem vattendrag där antalet musslor understiger 1300 (figur 4).  
 
 

 
Figur 3. De tre vattendrag där inventeringen visar medelvärdet på mer än 1300 musslor. De första åren 
har slagit samman till en punkt och de senare åren i en annan, för att sen jämföra skillnaden i antalet 
musslor. 
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Figur)4.)De!fem!vattendrag!där!inventeringen!visar!medelvärdet!på!mindre!1300!musslor.!De!första!åren!har!
slagit!samman!till!en!punkt!och!de!senare!åren!i!en!annan,!för!att!sen!jämföra!skillnaden!i!antalet!musslor.)
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Analys av vattenkemi  
 
Principal Component analys används för de fem faktorerna från data av vattenkemi för 
att analysera antalet dimensioner som krävs. Analysen visar att det räcker med att 
använda två faktorer (två dimensioner) för att analysera vattenkemin, Principal 
Component 1 (PC1) samt Principal Component 2 (PC2). PC1 representerar färg i ena 
änden, medan de andra tre faktorerna (konduktivitet, pH och alkalinitet) finns i andra 
änden på x-axeln. PC2 representeras nästan uteslutande av temperatur (figur 5). 
Konduktivitet, pH och alkalinitet är representerade av höga värden för PC1 samtidigt 
som färg representerar låga värden på PC1. Temperaturvärdet representerar höga värden 
på PC2.  
 
PC1 förklarar 51 % av variationen medan PC2 endast förklarar 21 %. PC1 har sedan 
använts för att jämföra vattenkemi med antalet musslor, där antalet musslor i 
vattendragen plottats med olika teckenförklaringar på y-axeln och analysen från PC1 
finns på x-axeln (figur 6). Figuren visar att vattendrag som finns till vänster på x-axeln 
har en klar vattenfärg och blir mörkare längre åt höger på axeln. Detsamma gäller pH, 
alkalinitet och konduktivitet där höger sida på x-axeln visar ett högre värde på de 
kemiska komponenterna, men som minskar längre åt vänster på axeln. Resultatet tolkas 
att till exempel Torgilsrudsälven har en vattenfärg som är ljusare än Rattån och 
Gullsjöälven, men de två sistnämnda vattendragen har högre pH, alkalinitet och 
konduktivitet än Torgilsrudsälven. Alla åtta vattendrag har tidigare kalkats för att 
upprätthålla god kvalitet på vattnet och analysen av vattenkemi har inte tagit någon 
hänsyn till den tidigare kalkningen.   
 

 

Figur)5.!Två!faktorYplot,!där!temperatur!plockas!ut!av!PC2!och!de!andra!fyra!faktorerna!förklaras!av!
PC1.!Analysen!resulterar!i!att!den!förklarande!faktorn!är!PC1.!!!
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Analys av öringens populationsstorlek 
 
Antalet musslor analyserades med mätningar av antalet öringar i vattendragen för att 
tolka om antalet öringar kan tänkas påverka antalet musslor. Analysen tyder på att det 
inte finns något signifikant samband mellan förekomst att öring och musslor (Linjär 
regression, R2=0,0023, p-värde = 0,918). Varje vattendrag plottades, där ett medelvärde 
samt standardavvikelse i båda riktningarna togs fram. Standardavvikelsen visar 
spridningen på data för antalet musslor på y-axeln och antalet öringar på x-axeln (figur 
7). Analysen visar att förekomsten av öring inte har något klart samband med 
populationerna av flodpärlmusslor i Värmland.  

 
 
 

!=!Billan!
+!=Dalsälven!
!x!=Gullsjöälven!
!=Torgilsrudsälven!
!=Rattån!
!=Älgån!
!=Öjenäsbäcken!
!

Figur 6. PC1 som är den förklarande faktorn jämförs med antalet musslor i de olika vattendragen. Till 
höger om bilden finns en teckenförklaring på vilka symboler som tillhör vilket vattendrag.  

Figur 7. Plot med standardavvikelse som används för att jämföra antalet musslor med förekomsten 
av öring i de olika vattendragen.  

1!=!Älgån!
2!=!Billan!
3!=!Dalsälven!
4!=!Gullsjöälven!
5!=!Öjenäsbäcken!
6!=!Rattån!
7!=!Torgilsrudälven!!
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Diskussion 
 

Förändring av antalet musslor  
 
Detta arbete har analyserat förekomsten av flodpärlmusslor runt om i Värmland mellan 
åren 1996 och 2013. Länsstyrelsen i Värmland har miljöövervakat åtta olika vattendrag 
som sedan analyserats för att undersöka populationsförändringen. Genom att observera 
vattendragen var för sig (figur 1), tyder det på att antalet musslor ökat i sex vattendrag 
och minskat i de resterande två vattendragen (Dalsälven och Stampbäcken). Minskning 
av musslor i de två sistnämna vattendragen kan bero på att hoten där är större för 
flodpärlmusslan vilket resulterat i att antalet minskar. Största hotet som finns för 
Dalsälven är utsläpp från åkermark och för Stampbäcken är största hotet 
skogsavverkning. Hoten kan därför påverka antalet musslor i vattendragen. De övriga 
vattendragen omringas också av miljöer som hotar flodpärlmusslan, men hoten för de 
två vattendragen med minskade populationer av musslor kanske kan vara större och 
påverkar mer negativt.  
 
Den statistiska analysen av flodpärlmusslan i helhet för hela Värmland visar att det inte 
finns någon anledning att tro att antalet flodpärlmusslor har förändrats. Många andra 
studier visar att flodpärlmusslan har minskat kraftigt de senaste åren runt om i världen. 
Den negativa förändringen beror på fiske, minskad närvaro av öring samt föroreningar 
av vattnet (Young & Williams 1983). Denna minskning kan inte upptäckas hos 
musslorna i vattendragen i Värmland.  
 
Flodpärlmusslor lever på bottnar som är täckta med sand eller grus (Vannote & 
Minshall 1982). De föredrar vattendrag som är rena, minimalt förorenade, kalla samt 
med snabba vattenströmmar (Ziuganov et al. 1994). Genom att ha kunskap om 
musslornas habitat och var musslorna trivs bäst, kan naturvårdare forma en så pass 
lämplig miljö så att musslorna trivs. Vid åtgärder som skapar ett passande habitat för 
musslorna finns det stora möjligheter att de fortplantar sig och bildar större och 
livskraftiga populationer.   
Det finns redan åtgärder som Länsstyrelsen i Värmland utformat för vattendragen. Alla 
områden har kalkats och det kan vara en anledning till varför antalet musslor inte 
minskat som i andra områden. Musslorna föredrar en miljö som har relativt neutralt pH 
och genom att kalka vattendragen blir det ett lämpligare habitat för musslorna att 
utvecklas i. Den oförändliga populationen av flodpärlmussla i Värmland kan även bero 
på att miljön är så gynnsam att bärkraften hos musslornas habitat är uppnådd. Det 
betyder att det redan är den största möjliga population som kan leva i de värmländska 
vattendragen. Då resurserna blir begränsade och miljön inte klarar av att fler musslor 
utvecklas, leder det till att fler individer inte överlever.     
 
Det juvenila och parasitstadiet är de två levnadsstadier med högst dödlighet i 
musslornas livscykel. Det är därför viktigt för de små musslorna att hitta en lämplig 
plats i sedimenten för att gräva ner sig och sedan växa sig större. De äldre musslorna har 
en större chans att klara olika förhållanden i omgivningen och de har därför högre 
möjlighet att överleva. (Ziuganov et al. 1994). Eftersom de allra minsta musslorna 
ligger nedgrävda i sedimenten är de svåra att hitta medan de större musslorna är lättare 
att inventera. Under inventeringen har naturvårdare från Länsstyrelsen i Värmland hittat 
små musslor i alla vattendrag och i Älgån var den minsta musslan nio millimeter. En 
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rimlig tolkning av detta fynd är att det sker en föryngring i vattendragen och att 
musslorna fortsätter att utvecklas och föröka sig i Värmland.  
 
De olika vattendragen har inventerats vid olika tidpunkter på året och av olika 
inventerare från Länsstyrelsen i Värmland. Detta kan leda till att resultatet från 
inventeringen skiljer sig kraftigt mellan åren inom vattendragen. Det finns en grundlig 
handledning för hur mätningen ska utföras, men den mänskliga faktorn kan ändå 
påverka mätningarna och resultatet. Detta kan även resultera i att det uppstår en 
osäkerhet i inventeringen av musslorna, som kan förklara varför populationen av 
flodpärlmusslor kan skifta dramatiskt från ett år till ett annat. Under vissa 
mätningsdagar var väderförhållandena för dåliga för inventering, vilket påverkade 
vattendragen så att vattnet blev grumligt och svårinventerat. Vid tillfällen där 
väderförhållandena var så dåliga att de påverkade resultatet negativt upptäcktes färre 
musslor än vad det troligtvis hade gjorts vid bättre förhållanden. Det är därför viktigt att 
inventeringarna kan pågå under en längre tid, för att påverkan från olika 
omvärldsfaktorer och olika inventerare jämnas ut över många år.  
 
Stora skillnader på antalet musslor har observerats i Stampbäcken, exempelvis var 
antalet musslor år 2012 väldigt lågt jämför med tidigare år. Likt Stampbäcken skiljer sig 
även data från Gullsjöälven kraftigt mellan åren. De två mittersta inventeringarna från 
år 2001 och 2005 visar att det hittades färre musslor dessa år än de övriga åren. Nästa 
inventering visar att musslorna åter igen har liknande antal som vid det första för 
inventeringen i Gullsjöälven. Under de mittersta åren kan väderförhållanden vara så 
pass dåliga att det inte upptäcktes fler musslor. Det kan även bero på att under dessa två 
år har små musslor gömt sig i sanden på botten, men efter 2005 växt till större individer 
och blivit mer synliga för inventerare.  

Analys av vattenkemi 
 
Endast PC1 (vattenfärg, pH, alkalinitet och konduktivitet) användes för att undersöka 
kopplingen mellan vattenkemin och förekomsten av musslor, eftersom PC2 
representerande temperatur. Temperaturen är en faktor som förändras under året 
beroende på årstid. Musslorna är anpassade för att kunna överleva under vintern när 
vattnet blir kallare samt under sommaren när det är varmare. Temperaturen är inte 
nödvändig i denna analys, eftersom enstaka temperaturförändringar inte rimligtvis 
påverkar antalet flodpärlmusslor. De resterande fyra faktorerna i vattenkemin varierar 
mellan de olika vattendragen. Vissa vattendrag har en ljusare vattenfärg, medan andra 
musslor lever i mörkare vatten. Här kan analysen visa att till exempel Billan och 
Torgilsrudälven är vattendrag där vattnet är betydligt ljusare än de övriga (figur 7). De 
två vattendragen har även lägre värde på pH, konduktivitet och alkalinitet. Detta kan 
tolkas som att musslorna kan trivas i vattendrag som har en bredd i de olika kemiska 
egenskaperna. Det vore därför av intresse att i framtiden kunna inkludera mätdata från 
andra vattensystem i Värmland där flodpärlmusslor inte påträffas för att kunna 
undersöka om dessa saknar musslor på grund av för extrema vattenkemivärden. 
 
Ziuganov et al. (1994) undersökte hur vattenkvalitén kan påverka reproduktionen hos 
flodpärlmusslan. De upptäckte att om vattnet innehöll för mycket salt eller att andra 
kemiska sammansättningar var för höga eller för låga, så kunde inte larverna fastna och 
parasitera på fiskens gälar. Det ledde till att larverna dog. Det är därför viktigt att vattnet 
är en lämplig miljö för musslorna där de trivs, så de kan reproducera sig och överleva 



! ! !
!

! 16!

länge. Länsstyrelsen i Värmland har till viss grad stabiliserat vattenkemin genom 
kalkning av vattendragen, vilket troligtvis resulterar i att musslorna trivs i Värmland och 
att de vattenkemiska parametrarna ligger inom det intervall som är lämpligt för 
musslorna.  

Analys av populationen öring  
 
Närvaro av öring är en viktig del i flodpärlmusslans livscykel. Ett minskat antal öringar 
kan resultera i att flodpärlmusslan minskar, eftersom deras larver är beroende av 
öringens närvaro för att parasitera på gälarna. Det leder till att larverna saknar fiskar att 
parasitera på och överlever därför inte (Strayer et al. 2004). I de vattendrag där 
flodpärlmusslorna förökar sig finns tydliga trender på att öringen har en betydande roll i 
utvecklingen av deras larver (Österling et al. 2008). För att inte musslorna ska utrotas 
kan införande av fisk öka chansen för fler musslor att överleva. Att plantera in nya 
fiskar i vattendrag där risken är stor för flodpärlmusslan att försvinna kan vara ett 
effektivare sätt än att plantera in nya friska musslor (Young & Williams 1983; Österling 
et al. 2015). Förekomsten av öring i de olika vattendragen i Värmland har analyserats 
för att se om det finns ett samband med antalet flodpärlmusslor. Genom att undersöka 
ifall förekomsten av öring påverkar antalet musslor kan slutsatser dras om öringen är en 
begränsande faktor för musslorna i Värmland. Analysen visar att det inte finns ett 
samband mellan musslor och öring i Värmland. Antalet musslor verkar därför inte vara 
begränsat beroende på få öringar i vattendragen. Det finns andra studier som undersökt 
hur populationsutvecklingen hos flodpärlmusslan förändras beroende på förekomst av 
öring. Enligt en studie som undersökte hur förekomsten av öring påverkade 
föryngringen och tillväxten hos de allra yngsta musslorna såg man en positiv effekt på 
de yngre musslorna av en hög förekomst av öring. Både tätheten för hela 
musselpopulationen samt tätheten av öringen visade att de båda faktorerna påverkar 
chansen hos flodpärlmusslan att överleva (Arvidsson et al. 2012).  
 
Flodpärlmusslor är en långlivad art som kan bli över 100 år (Ziuganov et al. 1994). 
Öring lever betydlig kortare tid, vilket betyder att dagens äldre musslor har parasiterat 
på fiskar för länge sedan som innan inventeringen är döda. De öringar som inventerats i 
Värmland under 1996 och 2013 fungerar som värdfisk för små glochidia som 
produceras under respektive år. De larverna kommer växa till större musslor, men då 
kommer deras värdfisk inte leva längre. Dagens värdfisk har därför ingen betydelse för 
antalet vuxna individer av flodpärlmussla som inventerats av Länsstyrelsen i Värmland. 
För att undersöka hur öring påverkar den aktuella populationen av flodpärlmusslor, 
måste data från tidigare inventering från flera år tillbaka av öring analyseras och 
jämföras med antal musslor. Alternativt kan antalet öringar i dag jämföras med antalet 
små musslor, men dessa musslor ligger nedbäddade i sanden och kan därför vara svåra 
att inventera på ett icke destruktivt sätt. Antalet öringar från tidigare år är därför mer 
intressant och kan ha en effekt på hur många flodpärlmusslor det finns idag. Det 
nuvarande antalet öringar kan därför ha en bättre korrelation med unga musslor som 
lever i vattendragen nu och påverka hur många små musslor som överlever och kan bli 
gamla.  

Framtiden för flodpärlmusslorna 
 
Genom att ha mer mätvärden och fler mätningar under ett större tidsintervall av 
flodpärlmusslor kommer populationsförändringarna genom åren kunna tolkas med 
större säkerhet. Grafer i detta arbete tyder på en relativt stabil population av musslor i 
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Värmland, men med mer data och analyser skulle ett resultat med större säkerhet kunna 
tydas. Mänsklig påverkan är en faktor som förändrar vår natur och som inte går att 
förbise. Genom att ha en stor påverkan på skog, vattendrag och annan natur verkar det 
starkt på hur organismer lever och anpassar sig. Det finns samband mellan att musslor 
försvinner och att människan påverkar vattendrag och områden runt om (Strayer et al. 
2004). För att fler musslor ska kunna överleva och sprida sig till fler vattendrag behöver 
den mänskliga påverkan minska. Genom att förändra vårt beteende, till exempel genom 
att minska utsläpp av förorenade ämnen, kan det med stor sannolikhet utvecklas till att 
populationen flodpärlmusslor ökar i våra vattendrag. För att flodpärlmusslans framtid 
ska bli bättre och antalet musslor öka i vattendragen, behöver även påverkningar från 
klimatet minska. Organiskt material från områden runt vattendragen som transporteras 
ner till vattnet kan orsaka förändringar i kvalitet på vattnet. Det kan leda till i att vattnet 
inte längre är gynnsamt för musslorna som då inte överlever (Santos et al. 2015).  
 
Detta arbete tyder på att populationer av flodpärlmusslan i Värmland är stabila och i 
stort oförändrade genom åren. Det är goda tecken eftersom musslorna annars 
klassificeras som starkt hotade i olika vattendrag runt om i världen. Ännu fler analyser 
kan göras på flodpärlmusslorna och man bör fortsätta arbetet med åtgärder för 
musslorna, så de kan växa till ännu större och livskraftigare populationer så att fler 
individer kan överleva.  
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