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kallade ”stormusslor”, i Svennevadsån-Skogaån, mellan sjöarna Sottern och Tisaren, Hallsbergs 
kommun, Örebro län. Undersökningen genomfördes, på uppdrag av Länsstyrelsen i Örebro län, 
under juli 2007 och 2008. Vattendraget ingår i den övre, nordvästra, delen av Nyköpingsåns 
avrinningsområde inom Närke, Södermanland och Östergötland. Undersökningen har till syfte att 
få ny kunskap om utbredning och status bland arterna av stormusslor i Svennevadsån-Skogaån, 
med fokus på den starkt hotade tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus), samt att erhålla ett 
uppdaterat underlag till miljöövervakning och förslag till habitatförbättrande åtgärder i enlighet 
med intentionerna i ett av Naturvårdsverket antaget nationellt ”Åtgärdsprogram för bevarande av 
tjockskalig målarmussla”.  
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Sammanfattning
I samverkan med Skogsstyrelsen och p� uppdrag av L�nsstyrelsen i �rebro l�n, har under juli 2007 
och 2008 unders�kningar gjorts av s�tvattenslevande musslor, s� kallade ”stormusslor”, i 
Svennevads�n-Skoga�n, mellan sj�arna Sottern och Tisaren i Hallsbergs kommun, �rebro l�n. 
Unders�kningarna genomf�rdes dels som en pilotstudie den 21 juli 2007, dels den 28-31 juli 2008 
som en mer omfattande inventering av tidigare unders�kta vattendragstr�ckor i �n, kombinerad 
med en utredning av �tg�rdsbehov f�r musselbest�ndens l�ngsiktiga �verlevnad i vattenomr�det. 
Vattendraget ing�r i den �vre och nordv�stra delen av Nyk�pings�ns avrinningsomr�de, t�ckande 
delar av landskapen N�rke, S�dermanland och �sterg�tland. 

Unders�kningen har till syfte att f� ny kunskap om utbredning och status bland arterna av 
stormusslor i Svennevads�n-Skoga�n, med fokus p� den starkt hotade tjockskaliga m�lar-
musslan (Unio crassus), samt att erh�lla ett underlag till milj��vervakning i form av tids-
serieuppf�ljning enligt den nationella unders�kningstypen f�r stormusslor. Dessutom ges
f�rslag till habitatf�rb�ttrande �tg�rder i enlighet med intentionerna i ett av Naturv�rdsverket 
antaget nationellt �tg�rdsprogram f�r bevarande av tjockskalig m�larmussla.

I det unders�kta vattenomr�det p�tr�ffades tv� s�llsynta och r�dlistade arter, dels den 
nationellt och internationellt starkt hotade tjockskaliga m�larmusslan (Unio crassus). Arten 
skyddas inom EU:s art- och habitatdirektiv (R�dets direktiv 92/43/EEG). I �systemet finns 
�ven goda f�rekomster av flat dammussla (Pseudanodonta complanata). Arten �r klassad som 
missgynnad (NT) i den svenska r�dlistan fr�n 2005. B�da arterna �r ocks� globalt r�dlistade, 
vilket ger vid handen att Svennevads�n-Skoga�n b�r klassas som ett vattendrag med ett h�gt 
naturv�rde.

�ns hela str�ckning fr�n �sterkvarn till ca 1 km uppstr�ms Skogaholm (inkluderat Skoga-
sj�n) �r sedan 2006 skyddat som Natura 2000-omr�de inom EU:s art- och habitatdirektiv. 
Bland de arter som nyttjar vattensystemet som sin livsmilj� �r tjockskalig m�larmussla (Unio 
crassus), stensimpa (Cottus gobio) och utter (Lutra lutra) listade som s�rskilt skyddsv�rda i 
direktivet. Detta f�reskriver �ven att dessa arter, samt deras livsmilj�er, ska �tnjuta en 
”gynnsam bevarandestatus”.

Svennevads�n – nedstr�ms Skogasj�n 
P� de 10 f�rsta av de 15 unders�kta lokalerna (str�ckorna) i denna del av �n p�tr�ffades goda 
f�rekomster av tjockskalig m�larmussla (Unio crassus) den 28-31 juli 2008. P� de fem 
resterande lokalerna, vid �torpet (strax nedstr�ms Skogasj�n), p�tr�ffades ytterligare tre 
stormusselarter i goda f�rekomster: spetsig m�larmussla (Unio tumidus), allm�n dammussla 
(Anodonta anatina) och flat dammussla (Pseudanodonta complanata). 

Svennevads�n (Skoga�n) – uppstr�ms Skogasj�n 
Skalfynd av st�rre dammussla (Anodonta cygnea) gjordes i denna del av �n den 21 juli 2007. 
D�rut�ver f�rekommer ytterligare tv� stormusselarter: tjockskalig m�larmussla (U. crassus) 
och allm�n dammussla (A. anatina). Best�ndet av tjockskalig m�larmussla �r h�r starkt 
utglesat och �ver�ldrat. 

�n uppstr�ms Skogasj�n unders�ktes p� fem lokaler (2005:1-5) den 21-22 juni 2005. H�r 
p�tr�ffades d� endast 29 levande individer av tjockskalig m�larmussla (minsta individ: 65.5 
mm TL). D� en del av �str�ckan (lokal 2007:4) �terinventerades den 21 juli 2007 p�tr�ffades 
endast en levande individ (totall�ngd: 82 mm). Vid efters�k med vattenkikare inom delar av 
�n uppstr�ms Skogasj�n den 29-30 juli 2008 observerades endast enstaka allm�nna 
dammusslor (A. anatina). Best�ndet av tjockskalig m�larmussla uppstr�ms Skogasj�n �r 
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uppenbart mycket illa ute. Det kan �ven befaras att det snart �r f�rsvunnet. Bed�mningen 
gjordes att det i nul�get �r meningsl�st att utse ytterligare lokaler f�r tidsserie�vervakning av 
tjockskalig m�larmussla uppstr�ms Skogasj�n innan restaurerings�tg�rder genomf�rts i syfte 
att f�rb�ttra best�ndets status i denna del av vattendraget.

Svennevads�n-Skoga�n – hela �systemet 
D� fynd fr�n de inledande unders�kningarna i �n 2004-2005, samt fr�n den 21 juli 2007 
medr�knas har hittills fem arter av stormusslor p�tr�ffats i �systemet. H�r utm�rker sig fr�mst de 
goda f�rekomsterna av den nationellt och internationellt r�dlistade, samt fridlysta, tjockskaliga 
m�larmusslan (U. crassus). Det starkaste (t�taste) best�ndet f�refaller idag att finnas i �ns nedre 
till mellersta delar (nedstr�ms Skogssj�n), fr�mst p� en ca 1,2 km l�ng str�cka av �n mellan 
�sterkvarn och uppstr�ms till Karlshammar.

Statusklassificering – tjockskalig m�larmussla i Svennevads�n-Skoga�n
Ett f�rs�k till klassificering av den tjockskaliga m�larmusslans status i Svennevad�n-Skoga�n 
b�r i f�rsta hand baseras p� f�rekomsten av unga (juvenila) musslor. Ju st�rre andel unga 
musslor som p�tr�ffas vid en unders�kning desto st�rre m�jlighet ges ett best�nd att �verleva 
p� l�ngre sikt. En klassindelning f�r statusbed�mning av best�nden av tjockskalig m�lar-
mussla i �systemet nedstr�ms och uppstr�ms om Skogasj�n har postulerats enligt tabellen
nedan:

Klass Status
1 > 20 % < 50 mm och > 0 % < 30 mm (> 500 ind.), livskraftigt.

2 > 20 % < 50 mm eller >10 % < 50 mm och > 0 % < 30 mm (> 500 ind.), livskraftigt?

3 < 20 % < 50 mm eller > 20 % < 50 mm och < 500 ind., ej livskraftigt.

4 Alla > 50 mm, riklig f�rekomst (> 500 ind.), utd�ende.

5 Alla > 50 mm, f�talig f�rekomst (< 500 ind.), snart f�rsvunna.

6 Dokumenterad f�rekomst som f�rsvunnit.

Med utg�ngspunkt fr�n erh�llna m�tdata 2008 har f�ljande klassning utf�rts:

Resultat fr�n m�tningen av skall�ngder (TL) hos tjockskalig m�larmussla (Unio crassus) 
i Svennevads�n – nedstr�ms Skogasj�n 2008

Antal musslor 150
Lokalernas medell�ngd (m) 7,4
Lokalernas medelbredd (m) 7,3
T�thet tjockskalig m�larmussla (antal/m2), medelv�rde 0,65
Minsta skall�ngd (mm) 21,5
St�rsta skall�ngd (mm) 85,2
Andel musslor < 30 mm (%) 2
Andel musslor < 50 mm (%) 16
Andel musslor < 70 cm (%) 72
Datum 2008-07-28 - 29

Musselbest�ndet i Svennevads�n, nedstr�ms om Skogasj�n, klassificeras som ett livskraftigt? 
best�nd (Klass 2) eftersom >10 % < 50 mm och > 0 % < 30 mm.

Musselbest�ndet i Svennevads�n, uppstr�ms om Skogasj�n, klassificeras som ett snart 
f�rsvunnet best�nd (Klass 5) eftersom f�rekomsten �r f�talig (< 500 ind.) och alla musslor �r 
> 50 mm.
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�tg�rdsbehov i Svennevads�n-Skoga�n

Generella rekommendationer 
F�r att undvika negativ p�verkan p� livsmilj�n f�r �ns fauna b�r dikningar/muddringar 
undvikas i vattendraget eller i dess n�rhet. I st�llet b�r b�ttre f�ruts�ttningar (habitat) skapas 
f�r mer kr�vande str�mvattenslevande arter. Detta �stadkommes fr�mst genom att �tg�rder 
vidtas f�r att �ka vattendragets fl�de.

 Ytterligare anstr�ngningar (klimatanpassning) b�r g�ras f�r att �stadkomma tillr�cklig 
minimitappning nedstr�ms befintliga d�mmen, i syfte att minska risken f�r periodvis 
uttorkning eller syrebrist i nedstr�ms liggande �str�ckor. Som ett f�rsta steg b�r �ldre 
vattendomar (fallr�tter) inventeras. 

 Dialogen med mark�garna i omr�det b�r forts�tta i syfte att finna former f�r ett �kat skydd av 
�n och dess omgivande marker, s�v�l vad g�ller brukningsmetoder som skogssk�tsel i ett 
uth�lligt nyttjande av omr�det. 

 �vervakningen av stormusslor och fiskfauna enligt nationell standard b�r forts�tta med 
regelbundenhet i syfte f�lja eventuella f�r�ndringar i best�nden. Stormusslornas status b�r 
�ven unders�kas med dykteknik i de djupare delar (>1 m) av �n d�r vattenkikare ej kan 
nyttjas.

 Ett vattenkemiskt kontrollprogram uppr�ttas/ut�kas i syfte att f�lja den vattenkemiska statusen 
och dess f�rb�ttring, kopplad till vidtagna kvalitetsf�rb�ttrande �tg�rder. 

 Det b�r ocks� utredas var faunapassager (oml�psb�ckar) kan anl�ggas vid d�mmen 
(vandringshinder) s� att fisk och bottendjur fritt kan vandra i vattendraget. 

 B�verns aktiviteter och utveckling i omr�det b�r noggrant f�ljas. M�jligheten att riva ut 
b�verd�mmen b�r fr�n fall till fall beaktas.

 D� d�d ved (tr�dstammar och gr�vre grenar) i och vid vattnet �ven gynnar en artrik fauna b�r 
denna ej st�das bort. 

 Vattendragets n�rmilj�er b�r generellt l�mnas f�r fri utveckling. 

 Tr�d som skuggar vattenmilj�erna b�r ej avverkas. Gran som tidigare planterats i 
vattendragets omedelbara n�rhet b�r dock p� sikt ers�ttas med l�vtr�d.

Restaurerings�tg�rder 

 I det glesa best�ndet av tjockskalig m�larmussla i �n uppstr�ms Skogasj�n samlas k�nsmogna 
individer ihop i st�rre grupper (�tminstone 50 exemplar) och placeras ut p� l�mplig 
(restaurerad) vattendragstr�cka inom denna del av �n.

Musslornas v�rdfiskar i �ns �vre del (uppstr�ms Skogasj�n) gynnas genom att en str�cka av bottnen 
restaureras senast under 2009. Som substrat anv�nds fr�mst stenar (� 50-100 mm), tillsammans med 
enstaka stenblock, i syfte att skapa en str�cka med en mer heterogen och str�mutsatt botten i denna del 
av �n. Under sommaren 2009 samlas k�nsmogna individer av tjockskalig m�larmussla ihop i st�rre 
grupper och placeras i anslutning till den restaurerade �str�ckan. Om behov finns b�r �ven stensimpa 
tillf�ras �str�ckan. I syfte att f�lja framtida rekryteringsframg�ng hos stormusslorna i restaurerings-
omr�det b�r �vervakningen av best�ndet forts�tta med regelbundenhet i omr�det. Upprepade prov-
fisken i syfte att klarl�gga fiskarternas utbredning och t�thet (abundans) i �n b�r sedan ligga till grund 
f�r att ytterligare gynna best�ndsutvecklingen av t.ex. stensimpa i denna del av �n. Detta motiveras 
�ven av att denna fiskart omfattas av EU:art- och habitatdirektiv.
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Bakgrund och syfte
I samverkan med Skogsstyrelsen och p� uppdrag av L�nsstyrelsen i �rebro l�n, har under juli 2007 
och 2008 unders�kningar gjorts av s�tvattenslevande musslor, s� kallade ”stormusslor”, i 
Svennevads�n-Skoga�n, mellan sj�arna Sottern och Tisaren i Hallsbergs kommun, �rebro l�n
(Figur 1a och b samt Figur 2). Unders�kningarna genomf�rdes dels som en pilotstudie den 21 juli 
2007, dels den 28-31 juli 2008 som en mer omfattande inventering av tidigare unders�kta 
vattendragstr�ckor i �n, kombinerad med en utredning av �tg�rdsbehov f�r musselbest�ndens
l�ngsiktiga �verlevnad i vattenomr�det. Vattendraget ing�r i den �vre och nordv�stra delen av 
Nyk�pings�ns avrinningsomr�de, t�ckande delar av landskapen N�rke, S�dermanland och
�sterg�tland. 

Unders�kningen har till syfte att f� ny kunskap om utbredning och status bland arterna av 
stormusslor i Svennevads�n-Skoga�n, med fokus p� den starkt hotade tjockskaliga m�larmusslan 
(Unio crassus), samt att erh�lla ett underlag till milj��vervakning i form av tidsserieuppf�ljning 
enligt den nationella unders�kningstypen f�r stormusslor (Bergengren et al. 2004b). Dessutom ges
f�rslag till habitatf�rb�ttrande �tg�rder i enlighet med intentionerna i ett av Naturv�rdsverket 
antaget nationellt �tg�rdsprogram f�r bevarande av tjockskalig m�larmussla (Lundberg et al. 
2006).

Provtagningen och den �vergripande analysen av p�tr�ffade stormusslor har genomf�rts av 
Stefan Lundberg, Naturhistoriska riksmuseet, i samarbete med Urban Pettersson, Skogs-
styrelsen, �rebro och John Tapper, ekolog vid Danderyds kommun, Stockholms l�n. John 
Tapper genomf�rde �ven tidigare och h�r refererade, unders�kningar av stormusselfaunan i 
Svennevads�n-Skoga�n under �ren 2004-2005 (Holst 2005).

Figur 1a och b. Starkt kulturp�verkad del av Svennevads�n-Skoga�n, vid mynningen mot sj�n Sottern, 
�rebro l�n, samt skoglig del av �systemet uppstr�ms vid Skogaholm. Foto: Stefan Lundberg. 
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Omr�desbeskrivning
Svennevads�n-Skoga�n rinner mellan sj�arna Tisaren och Sottern i s�dra �rebro l�n (Figur 
2). Omgivningen l�ngs vattendraget best�r idag huvudsakligen av barrskog, fr�mst gran-
planteringar. I strandzonen f�rekommer dock ett visst l�vinslag. Visst jordbruk bedrivs men i 
betydligt mindre omfattning �n tidigare. V�ster om, d.v.s. uppstr�ms Skogasj�n, i n�rheten av 
Skogaholms herrg�rd, rinner vattendraget genom igenv�xande betesmark. P� �stra sidan och i 
anslutning till Skogasj�n visar vattnet tendenser till eutrofiering (John Tapper, muntl.). 
Sommaren 2004 genomf�rdes en biotopkartering i omr�det enligt: Metod f�r kartering av 
vandringshinder och annan fysisk p�verkan i vattendrag (Liliegren & Bergengren 2003).
Beskuggningen l�ngs vattendraget anses m�ttlig (5-50 %) och f�rekomsten av d�d ved �r 
liten. Vattendraget �r inte rensat fr�n sten men har blivit r�tat – kanaliserat p� flera st�llen. 
Totalt sju vandringshinder finns l�ngs vattendraget; tre dammar, varav en anses som partiellt 
vandringshinder och de �vriga som definitiva. �vriga fyra vandringshinder utg�rs av b�ver-
d�mmen (Kraft 2006, Henningsson 2007).

�ns hela str�ckning fr�n �sterkvarn till ca 1 km uppstr�ms Skogaholm (inkluderat Skoga-
sj�n) �r sedan 2006 skyddat som Natura 2000-omr�de inom EU:s art- och habitatdirektiv 
(R�dets direktiv 92/43/EEC, Henningsson 2007). Bland de arter som nyttjar vattensystemet 
som sin livsmilj� �r tjockskalig m�larmussla (Unio crassus), stensimpa (Cottus gobio) och 
utter (Lutra lutra) listade som s�rskilt skyddsv�rda i direktivet. Detta f�reskriver �ven att 
dessa arter, samt deras livsmilj�er, ska �tnjuta en ”gynnsam bevarandestatus” (Svensson 
2005).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Karta visande Svennevads�n-Skoga�ns delavrinningsomr�de i Hallsbergs kommun, �rebro l�n. 
R�da linjer visar inventerade str�ckor av �n med god f�rekomst av stormusslor. Vattendraget ing�r i den 
�vre och nordv�stra delen av Nyk�pings�ns avrinningsomr�de som avvattnar delar av N�rke och 
�sterg�tland samt S�dermanland. � Lantm�teriet, 2008. 
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Metodik

Stormusslor – Unders�kning med vattenkikare
Inventeringsmetoden f�ljer nationell unders�kningstyp i Handbok f�r milj��vervakning, 
Naturv�rdsverket (Bergengren et al. 2004b), och finns ocks� n�rmare beskriven i tre rapporter 
fr�n L�nsstyrelsen i J�nk�pings l�n (Bergengren et al. 2002a, b; 2004a). 

Metoden �r anpassad f�r unders�kningar i mindre vattendrag och inneb�r att provtagaren, 
if�rd vadarbyxor, s�ker av bottensubstratet inom delstr�ckor med en vattenkikare (Figur 3). 
Inventeringsmetoden kan till�mpas i grunda vattendrag med bra sikt och fungerar vid b�de 
kvalitativa och kvantitativa inventeringar. Den �r �ven l�mplig vid litoralunders�kningar i 
sj�ar och i sj�utlopp.

Vid unders�kning med vattenkikare f�r provlokalen (vattendragstr�ckan) vara maximalt 20 m 
l�ng. Lokalen kan kortas om t�theten av musslor �r h�g. Den skall dock inte kortas mer �n att 
50 musslor kan r�knas. Vidare f�r lokalens l�ngd ej understiga tre meter. Lokalens botten kan 
med f�rdel avgr�nsas med k�ttingar. K�ttingen kan d� anv�ndas som avgr�nsare av delytor 
under r�kningens g�ng. Detta �r s�rskilt praktiskt vid stora t�theter av musslor och p� 
homogena bottnar (Figur 4).

P� varje provlokal m�ttes 15 slumpm�ssigt valda musslor. Det g�r till s� att man samlar in de 
15 f�rsta levande musslorna som hittas i direkt anslutning till provlokalen, dock inte inom
densamma. De slumpm�ssigt insamlade individerna m�ts till n�rmaste mm avseende l�ngd, 
h�jd och bredd och resultatet noteras i f�ltprotokoll. Samtliga musslor �terf�rdes till vattnet 
direkt efter att de dokumenterats.

Figur 3. Svennevads�ns bottnar unders�ks med hj�lp av vattenkikare enligt den nationella 
unders�kningstypen f�r stormusslor. Foto: Urban Pettersson.
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Stormusselbest�ndet p� 15 delstr�ckor (lokaler) inom vattendraget studerades avseende 
utbredning, t�thet, antal och nyrekrytering av juvenila (unga) musslor. Nedstr�msgr�nsen f�r 
varje unders�kningslokal m�rktes �ven upp med en f�rgmarkerad metallprofil p� vattendra-
gets h�gra sida (Figur 4). Det kan ibland vara sv�rt att skilja de enskilda musselarterna fr�n 
varandra utan att ta upp enskilda individer fr�n bottnen. Detta inneb�r att man m�ste samla in 
ett antal musslor f�r att kunna g�ra en uppskattning av hur stor andel av respektive art som 
finns p� varje str�cka. T�theten av stormusslor uppskattades d�refter fr�n provlokalernas 
medelbredd vid aktuellt vattenst�nd, deras l�ngd och antalet r�knade musslor. Utifr�n de 
skattade t�theterna p� de 15 provpunkterna (lokalerna) kan en medelt�thet av musslor ber�k-
nas. Medelbredden p� vattendragstr�ckan ber�knas som medelv�rdet av provlokalernas bredd
(se �ven Bilaga 3). Vattendragstr�ckans l�ngd ger, tillsammans med medelbredden, vatten-
dragstr�ckans yta. Medelt�theten, multiplicerad med vattendragstr�ckans yta, ger en uppskatt-
ning av totalantalet stormusslor. 

F�r att erh�lla underlag att bed�ma best�ndets rekryteringsstatus m�ttes l�ngden p� den 
minsta funna musslan p� varje lokal. Dessutom m�ttes l�ngden p� 15 slumpm�ssigt valda 
stormusslor i anslutning till varje lokal i syfte att erh�lla ett underlag f�r hela best�ndets 
l�ngd- (storleks-) f�rdelning.

F�r varje lokal redovisas dess koordinater i RT 90, 2,5 gon v�st. Koordinaterna erh�lls med 
en b�rbar GPS-mottagare (se Bilaga 1 och 2).

 
Figur 4. Unders�kningslokalerna inom Svennevads�n avgr�nsades med k�ttingar. K�ttingen anv�nds som 
avgr�nsare av delytor i samband med r�kningen av f�rekommande stormusslor. Nedstr�msgr�nsen f�r varje 
unders�kningslokal har �ven m�rkts upp med en f�rgmarkerad metallprofil p� vattendragets h�gra sida (r�d ring). 
Foto: Urban Pettersson.
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Stormusslor – Inventering genom fridykning 
Inventering genom fridykning genomf�rs utefter en f�rutbest�md str�cka i ett vattendrag, d� 
unders�kning med vattenkikare ej fungerar som metod. Denna ger en bra �verblick av ett 
musselbest�nd, inkluderat f�rekomster inom djupare och ej vadbara delar av vattendraget. 
Metoden �r b�de kvalitativ och kvantitativ (Bergengren 2008). 

Stormusslor – Inventering genom luftdykning
Luftdykning anv�nds fr�mst vid noggranna studier av en specifik och v�l avgr�nsad lokal i ett 
vattendrag eller av ett enskilt djupt lokaliserat musselbest�nd. Metoden medger d�rmed att 
djupare (> 1 meter) lokaliserade musselbest�nd kan unders�kas. Den �r dock mer tid- och 
resurskr�vande �n samtliga ovanst�ende metoder. Utf�raren ska dessutom ha r�tt 
kvalifikationer/kompetens f�r att utf�ra luftdykning. Metoden �r b�de kvalitativ och 
kvantitativ (Bergengren 2008). 

Inventering genom fri- eller luftdykning har ej till�mpats vid h�r refererade 
unders�kningar, men kan rekommenderas vid framtida uppf�ljande studier 
av stormusselbest�ndet i de djupare och ej vadbara delarna av 
vattendraget d�r unders�kning med vattenkikare inte �r genomf�rbar.

Identifiering – Artbest�mningen av stormusslor
Artbest�mningen av stormusslor gjordes p� plats vid vattendraget, i sv�ra fall med hj�lp av en 
best�mningsnyckel (von Proschwitz 2002), och g�llande skalmaterial �ven via j�mf�rande 
referensmaterial av stormusslor i Naturhistoriska riksmuseets vetenskapliga samlingar. 

Fiskfauna – Unders�kning via notfiske
I juli 2008 utf�rdes en inventering av fiskfaunan i n�ra anslutning till musselbest�nd i Svenne-
vads�n-Skoga�n med hj�lp av en finmaskig not som lades ut �ver vattendraget. Notfiske �r 
den metod som har anv�nts mest vid kvalitativ inventering av olika fiskarter i s�v�l sj�ars 
strandzon som i grunda vattendrag. Noten (eller landvad) �r ett n�t med ca 6 m l�ngd, 2.5 m i 
h�jd och med 5 mm maskstorlek, som l�ggs ut i en b�ge �ver vattendraget (Figur 5). Noten �r 
dessutom f�rsedd med en blyf�rtyngd bottenteln. Fiskemetoden har �ven kommit till stor 
anv�ndning vid insamling av fisk f�r vetenskapliga �ndam�l. Noten handhas av tv� personer
som placerar ena foten p� det rep som ansluter till bottentelnen. D�rigenom kan man p�verka 
hur djupt noten sk�r ned i och fiskar i bottensedimentet.

 
Figur 5. F�r att f� en b�ttre bild av fiskfaunans sammans�ttning i n�ra anslutning till musselbest�nd i 

Svennevads�n-Skoga�n till�mpades en kvalitativ inventering via notfiske. Foto: Stefan Lundberg.
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Stormusslornas biologi och status
Levande musslor �r filtrerande djur som sitter nedgr�vda i bottensedimentet med bak�nden 
upp�t och sifonerna �ppna mot vattnet. N�gra av arterna lever huvudsakligen i sj�ar och 
dammar men samtliga kan �ven p�tr�ffas i str�mmande vatten. Bland dessa finns den om-
talade och skyddsv�rda flodp�rlmusslan (Margaritifera margaritifera). Denna och ytterligare 
tv� arter: tjockskalig m�larmussla (Unio crassus) och flat dammussla (Pseudanodonta 
complanata) har placerats p� den senaste svenska r�dlistan (G�rdenfors 2005). Orsakerna till 
tillbakag�ngen f�r dessa r�dlistearter �r m�nga: f�rorening, f�rsurning, fysisk f�r�ndring av 
vattendragens karakt�r, igenslammade bottnar och f�rsvinnande v�rdfiskarter �r troligen de 
viktigaste (Zettler et al. 1994, Zettler 1995, Grom 2003). Stormusslor �r generellt k�nsliga f�r 
eutrofiering och f�roreningar men fysiska f�r�ndringar av livsmilj�n �r troligen den mest 
p�tagliga hotfaktorn. Dikningsf�retagens �rensningar och markavvattning utg�r likas� 
allvarliga hot mot arterna, inte bara genom att de vuxna, filtrerande, musslorna st�rs, utan 
framf�r allt genom att st�rningarna i bottnarna om�jligg�r f�r de mycket unga musslorna att 
�verleva. D�rmed avbryts musslornas reproduktionscykel (se �ven Figur 11). Resultatet blir 
�ldrande musselpopulationer, vilka p� sikt d�r ut p� grund av den uteblivna nyrekryteringen 
av ungdjur. F�r flodp�rlmusslan har troligen �ven det historiskt omfattande fisket efter denna 
art och dess v�rdfulla p�rlor varit en starkt bidragande orsak till att best�nden det senaste 
�rhundradet minskat drastiskt. Idag finns ofta endast spillror kvar av de tidigare mycket rika 
f�rekomsterna. Hundratusentals flodp�rlmusslor kunde f�rekomma i varje enskilt mindre 
vattendrag i t.ex. skogsbygderna inom det sm�l�ndska h�glandet likv�l som i Norrland.

Stormusslorna har en mycket intressant fortplantningsbiologi (Figur 11). V�ra inhemska arter 
�r skildk�nade men byte av k�n kan f�rekomma. Hanarna sl�pper ut sina spermier direkt i 
vattnet som sedan tas in av honorna genom filtreringssystemet. De befruktade �ggen blir kvar 
i honornas g�lar under n�gra veckor varefter de utst�ts som s� kallade glochidielarver. F�r att 
utvecklas till mussla m�ste larven genomg� ett parasitiskt stadium i g�larna p� en fisk. Efter 
n�gra veckor till m�nader p� fiskv�rden sl�pper den d� knappt 1 mm stora musslan taget och 
faller ner till vattendragets eller sj�ns botten. H�r lever de nu interstitiellt, det vill s�ga mellan 
bottenpartiklarna, under n�gon m�nad (hos flodp�rlmusslan i flera �r). Detta stadium, om vars 
biologi vi vet oerh�rt lite, utg�r troligen den k�nsligaste fasen i livscykeln hos alla stormuss-
lor. N�r sedan musslorna n�tt en storlek av cirka en centimeter s�tter de sig i filtreringsposi-
tion p� sedimentytan med bak�nden uppstickande och fram�nden f�rankrad i bottenmaterialet
(von Proschwitz 1999, 2002, Lundberg & von Proschwitz 2004, von Proschwitz & Lundberg 
2004). 

Igenslamning av musselbottnarna med finpartikul�rt material, vilket leder till syrebrist, 
p�verkar med stor sannolikhet det interstitiella stadiet i musslans liv negativt och �r d�rmed 
ett allvarligt hot. Fr�nvaron av sm� (unga) musslor i best�nden tyder p� att reproduktionen 
inte fungerar. Detta �r hos flodp�rlmusslan (M. margaritifera), den hittills mest studerade 
arten bland stormusslorna, fallet i m�nga sydsvenska best�nd medan det i landets norra delar 
fortfarande finns stora, rekryterande, f�rekomster. 

L�ngsam tillv�xt
N�gra av arterna blir mycket gamla, tjockskaliga flodformer blir ofta �ldre �n tunnskaliga 
sj�former. En flodp�rlmussla kan bli 80 - 280 �r (+/-15 �r) och en tjockskalig m�larmussla 50 
- 90 �r. V�ra arter av dammusslor �r dock mer snabbv�xande och n�r s�llan en h�gre �lder �n 
ca 20-25 �r. Genom att en viss �rlig tillv�xt av skalen sker �ven hos vuxna musslor kommer 
skalen att fungera som milj�historiska arkiv. Genom att snitta och analysera ”�rsringarna” i 
musselskal ger dessa ledtr�dar till milj�historiska skeenden l�ngt tillbaka i tiden. �ven i 
egenskap av ”milj�historiska arkiv” �r arterna d�rmed mycket v�rdefulla och anv�ndbara (von 
Proschwitz 2002).
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Stormusslor i Svennevads�n-Skoga�n
(efter von Proschwitz et al. 2006)

Figur 6. Spetsig m�larmussla (Unio tumidus). 
Foto: Jakob Bergengren.

F�rekommer i liknande biotoper som den �kta 
m�larmusslan (Unio pictorum) men �ven i 
vatten som �r n�got mindre n�ringsrika. 
F�redrar bottnar med mj�la/ler men �terfinns 
�ven p� mer h�rda bottnar med grus och fin 
sten. Kunskapen om v�rdfiskval �r d�lig. 
Troligen har arten mer allm�nna fiskarter som 
v�rdfisk, s�som abborre, m�rt m.fl. Arten �r 
t�mligen allm�n och f�rekommer fr�n Sk�ne 
till s�dra V�rmland i v�ster och mellersta 
Medelpad i �ster.

Figur 7. Tjockskalig m�larmussla  
(Unio crassus). Foto: Jakob Bergengren. 

Arten lever i b�ckar och �ar. Den f�redrar sandiga 
till grusiga bottnar. Arten �r strikt skildk�nad. Det 
parasitiska larvstadiet �r kort, normalt 4-5 veckor. 
Larverna st�ts ut i sm� paket som �ts upp av 
fiskar. Ett antal larver hamnar d� i fiskens g�lar. 
Studier visar att som v�rdfisk fungerar arter som 
t.ex. stensimpa och elritsa. I de vattendrag i 
Mellansverige d�r arten f�rekommer �r stensim-
pan dominerande fiskart medan elritsa dominerar i 
Sydsveriges �ar. Musslans livsl�ngd �r normalt 20 
– 50 �r, men enstaka individer kan bli upp emot 
90 �r. Tjockskaliga m�larmusslan �r den mest ho-
tade av v�ra stora s�tvattensmusslor, hotkategori 
EN (starkt hotad). Den �terfinns idag endast i ett 
f�tal vattendrag i �stra Sverige fr�n Sk�ne till 
S�dermanland/N�rke, men fanns tidigare l�nge 
norrut i landet. Arten har de senaste 100 �ren f�r-
svunnit fr�n ett flertal av sina tidigare f�rekoms-
ter, s�rskilt fr�n isolerade lokaler i norr. 

 
Figur 8. Allm�n dammussla (Anodonta 
anatina). Foto: Jakob Bergengren. 

 

Arten f�rekommer i alla typer av vatten, utom 
de mest n�ringsfattiga. Den �r mindre kr�van-
de �n andra musslor vad g�ller bottensubstrat 
och f�rekommer �ven p� mjuka finsediment-
bottnar. Arten p�tr�ffas �ven p� relativt stora 
djup. Allm�n dammussla �r v�r vanligaste 
stormusselart. Den f�rekommer allm�nt i hela 
landet fr�n Sk�ne till Lappland men �r ovanli-
gare i det inre av Norrland och saknas i fj�ll-
kedjan.
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Figur 9. St�rre dammussla (Anodonta cygnea). 
Foto: Jakob Bergengren. 

 
 

Arten lever huvudsakligen i sj�ar och dammar 
men den p�tr�ffas ibland �ven i lugna delar av 
vattendrag. Den �r mera kr�vande �n f�reg�en-
de art och f�redrar naturligt n�ringsrika vatten. 
Arten f�rkommer huvudsakligen p� mjukbott-
nar med slam - �ven p� relativt stora djup, ner 
till 20 meter. St�rre dammussla �r t�mligen 
s�llsynt. Den har spridda f�rekomster fr�n 
Sk�ne till norra Uppland och syd�stra Dalarna. 
I V�stsverige �r arten ovanligare.

Endast skalfynd har gjorts i Svennevad�n-Skoga�n!

 
Figur 10. Flat dammussla (Pseudanodonta 
complanata). Foto: Jakob Bergengren. 

Arten f�rekommer i sj�ar och i l�ngsamt fly-
tande partier av st�rre vattendrag. Huvudsak-
ligen finns den p� slammiga ler- och sandbott-
nar i naturligt n�ringsrika vatten. I f�rh�llande 
till andra stormusslor producerar honorna be-
tydligt f�rre larver och har ocks� en avsev�rt 
l�ngre graviditetstid (upp till ett �r). F�rekoms-
terna �r ofta sm� och isolerade varf�r arten 
placerats i hotkategori NT (missgynnad) i b�de 
den nationella och globala r�dlistan. Flat 
dammussla �r s�llsynt med spridda f�rekoms-
ter fr�n Sk�ne till s�dra V�rmland. I �ster n�r 
den upp till Medelpad, men har stora utbred-
ningsluckor. I V�stsverige �r f�rekomsterna 
mycket f�.
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Kunskapsl�get g�llande den tjockskaliga m�larmusslans ekologi
 

 
Figur 11. Livscykel hos tjockskalig m�larmussla (U. crassus) enligt f�rlaga fr�n Hochwald & Bauer 
(1988, 1990). Valet av stensimpa (Cottus gobio) som l�mplig v�rdfisk �r hypotetisk och baserar sig p� 
att arten �r vanligt f�rekommande i den tjockskaliga m�larmusslans livsmilj�er i S�dermanland, 
Uppland och N�rke. I sydsvenska (sk�nska) vattendrag korrelerar dock f�rekomsterna av tjockskalig 
m�larmussla med fr�mst f�rekomst av elritsa (Phoxinus phoxinus). Illustration: Rita Larje. 

Ett nationellt �tg�rdsprogram, g�llande samordnade bevarandeinsatser f�r tjockskalig 
m�larmussla, har tagits fram f�r perioden 2006-2009. Detta �tg�rdsprogram syftar till att arten 
b�de skall uppn� och bibeh�lla gynnsam bevarandestatus i svenska vattendrag. �tg�rder som 
f�resl�s �r bland annat inventering, regelbunden �vervakning samt informationsinsatser f�r att 
sprida kunskap och f� till �kad h�nsyn fr�n areella n�ringar, entrepren�rer och lokalbefolk-
ning. Allt eftersom kunskapen om artens ekologi i vattendragen �kar kommer �ven konkreta 
restarerings�tg�rder att utf�ras. D�refter ska vidtagna �tg�rder f�ljas upp, resultat utv�rderas 
och programmet ompr�vas (Lundberg et al. 2006). 
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Det �r allts� av stor viktigt i det fortsatta naturv�rdsarbetet f�r tjockskalig m�larmussla att �ka 
kunskapen om artens ekologi! H�r ing�r vilken eller vilka fiskarter som kan fungera som v�rd 
till musslans larver.

Den tjockskaliga m�larmusslan (U. crassus) �r strikt skildk�nad, vilket inneb�r att den, till 
skillnad fr�n flodp�rlmusslan, inte kan g� �ver till hermafroditism om best�ndet blir litet. 
Fortplantningen inleds under v�ren. Ungef�r samtidigt b�rjar �gg och spermier mogna hos 
honor respektive hanar. Honornas �gg lagras i de b�da yttre kamg�larna. Liksom hos andra 
m�larmusselarter �r honornas g�lar utvecklade som "yngelfickor – g�lveck" (marsupier). 
Hanarnas spermier sl�pps ut fritt i vattnet. Ett f�tal av dessa f�rs med vattenstr�mmen in i 
honornas g�lar och befruktar d�r de v�ntande �ggen. Dessa utvecklas sedan till ca 0,2 mm 
stora glochidielarver. En glochidielarv �r uppbyggd av tv� sm� skalklappor med en tandf�r-
sedd hake i vardera �nden (Figur 11). Honmusslorna kan utveckla �gg och glochidier minst 
tv� g�nger under en reproduktionsperiod. S� mycket som fem dr�ktigheter under en repro-
duktionsperiod har rapporterats fr�n Tyskland (Hochwald 1997, 2001). Glochidierna utst�ts i 
vattnet efter att de mognat fullst�ndigt, ibland i sm� gr�vita ”paket” (Nagel 1991), vilket 
kanske �ven lockar fiskar i omgivningen att uppta "glochidiepaketen" som n�ring (se �ven 
Figur 12). Detta sker troligen under maj – juni/juli.

Ett antal larver hamnar i fiskarnas g�lar d�r de hakar sig fast. Som ett svar p� den immunolo-
giska retningen bildas p� g�lfilamentet en cysta runt varje glochidie. Glochidierna genomg�r 
d�refter ett parasitiskt stadium i 4-5 veckor under vilket de omvandlas till sm� musslor (Nagel 
1991). D�refter brister cystorna och de endast ca millimeterstora musslorna lossnar fr�n 
fisken, faller till bottnen, och gr�ver ned sig i bottensedimentet. D�r tillbringas de f�rsta 
levnads�ren. F�rst efter flera �r, n�r musslorna n�tt en storlek av ca 10-12 mm, placerar de sig 
i filtreringsposition p� sedimentytan (Figur 11).

V�rdfiskarter?
Utvecklingen fr�n glochidielarv till mycket ung tjockskalig m�larmussla kan bara ske p� 
l�mpliga v�rdfiskarter. Till m�jliga s�dana h�r, enligt studier i Tyskland, f�rna, elritsa, sarv, 
st�m, storspigg, sm�spigg, stensimpa och abborre (Tabell 1). Det �r dock omdiskuterat, ifall 
abborre �r l�mplig som v�rdfisk, d� det har visat sig att den snabbt kan utveckla immunitet 
mot glochidieinfektioner. �ring, som ofta f�rekommer i musslornas livsmilj�er, anses av ett 
flertal forskare inte heller vara en l�mplig v�rdfiskart, inte heller ett flertal andra fiskarter i 
str�mvatten (Bednarczuk 1986, Hochwald & Bauer 1988, Engel & W�chtler 1989). Dock har 
Nagel (2002) inte helt avf�rt �ring och b�ckr�ding fr�n listan p� v�rdfiskarter, eftersom det 
har visat sig att dessa i akvarief�rs�k kan infekteras, men d�dligheten hos glochidierna �r d� 
mycket stor (Tabell 1). Fr�gan om l�mplig v�rdfiskart �r uppenbart komplicerad, och det 
finns �ven exempel p� att en fiskart kan fungera som v�rd f�r en genetiskt s�rpr�glad 
population av tjockskalig m�larmussla i ett vattendrag, men inte �t en annan genetiskt �tskild 
population i ett annat vattendrag (Engel & W�chtler 1989). Vi vet mycket litet om vilken/
vilka fiskarter som �r huvudv�rdar f�r de olika arterna av m�lar- och dammusslor i Sverige. 
Detta �r en viktig fr�ga i arbetet med bevarandet av den tjockskaliga m�larmusslan och h�r 
beh�vs ytterligare forskning! Merparten av de ovan n�mnda v�rdfiskstudierna har skett i 
Sydtyskland och baseras p� den d�r f�rekommande underarten (U. crassus cytherea). I vad 
m�n dennas biologi skiljer sig fr�n nominatrasens i bl.a. Sverige �r inte utrett. En annan viktig 
aspekt �r att den tjockskaliga m�larmusslan verkar ha en nedre kritisk gr�ns avseende 
best�ndets storlek. I mycket sm� best�nd fungerar inte reproduktionen. I Tyskland har d�rf�r 
f�rs�k gjorts att, genom uts�ttning av v�rdfiskar (i detta fall elritsa) infekterade med 
musslornas larver, f�rb�ttra �verlevnadsm�jligheterna f�r sm� best�nd av tjockskalig 
m�larmussla (Hochwald & Bauer 1990, Henker et al. 2003). 
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Fortsatta studier av v�rdfiskproblematiken
En m�jlig v�g att direkt unders�ka vilka v�rdfiskar, som de olika musselarterna utnyttjar �r att 
unders�ka glochidiecystorna p� fiskarnas g�lfilament. De olika arternas cystor (en fiskindivid 
kan samtidigt vara infekterad av flera stormusselarter) �r dock mycket sv�ra eller om�jliga att 
skilja fr�n varandra p� utseendet (habitus). Detta kan man dock kringg� genom att ist�llet un-
ders�ka glochidiernas arvsmassa (DNA) och j�mf�ra sekvenser i denna med k�nda sekvenser 
fr�n vuxna individer av de olika stormusselarterna. (K�llersj� et al. 2005).

Tabell 1. N�gra fiskarter som anses l�mpliga (resp. ej l�mpliga) som v�rdar f�r den tjockskaliga 
m�larmusslans glochidier enligt Bednarczuk (1986), Engel & W�chtler (1989), Hochwald & Bauer 
(1988, 1990) samt Nagel (2002). Hos fiskarter markerade med * r�der ej samst�mmighet om deras 
l�mplighet (respektive ol�mplighet) som v�rdar. Konsensus: det r�der mycket stor os�kert om vilken 
eller vilka fiskarter som �r l�mpliga v�rdar f�r den tjockskaliga m�larmusslans glochidier i svenska 
vatten. 

L�mplig v�rdfiskart Ej l�mplig v�rdfiskart 
 
Leuciscus cephalus 
F�rna

 
Carassius carassius 
Ruda

Leuciscus leuciscus 
St�m *

Gobio gobio  
Sandkrypare

Phoxinus phoxinus
Elritsa *

Rutilus rutilus 
M�rt

Rutilus erythrophthalmus 
Sarv *
 

Tinca tinca 
Sutare

Gasterosteus aculeatus  
Storspigg 

Barbatula barbatula  
Gr�nling 

Pungitius pungitius  
Sm�spigg 
 

Onchorynchus mykiss 
Regnb�ge 

Cottus gobio  
Stensimpa *

Salmo trutta 
�ring *

Perca fluviatilis  
Abborre * 

Salvelinus fontinalis 
B�ckr�ding *
 

 Thymallus thymallus 
Harr
 

 Sander lucioperca 
G�s

Valet av v�rdfiskart varierar mellan musselarterna. Hos flodp�rmusslan �r det konstaterat att 
v�rdfiskarterna �r �ring (Salmo trutta) eller lax (S. salar). Det har �ven konstaterats att olika 
populationer av flodp�rlmusslor kan vara anpassade till att nyttja antingen �ring eller lax, 
beroende p� l�ng samexistens med endera av fiskarterna. F�ljdaktligen fungerar glochidie-
infektionen i ett laxf�rande vattendrag s�mre p� �ring och tv�rtom. Hos m�larmusslor och 
dammusslor �r dock fortfarande kunskapen ofullst�ndig om vilka v�rdfiskar de utnyttjar.

Via resultat fr�n ett stort antal genomf�rda provfiskestudier under 2000-talet i str�mvatten-
habitat med f�rekomster av tjockskalig m�larmussla (Unio crassus) har det kunnat hypo-
tetiseras att best�nden av denna starkt hotade art troligen fr�mst utnyttjar elritsa (Phoxinus 
phoxinus) som v�rdfisk i Sydsverige (Svensson & Ekstr�m 2006), medan musselbest�nd 
tillh�rande samma art i �stra Sverige (�sterg�tlands, S�dermanlands och �rebro l�n) f�rmod-
ligen �r mest beroende av stensimpa (Cottus gobio) som v�rdfisk (se �ven Lundberg & von 
Proschwitz 2004). Hypotesen har dock aldrig kunnat ledas i bevis.



16

Det finns �ven indikationer p� att abborre (Perca fluviatilis) troligen �r en viktig v�rdfisk f�r 
vissa m�lar- och dammusselarter. �kland & �kland (1997) h�vdar att den totala avsaknaden 
av f�rekomster av allm�n dammussla (Anodonta anatina) i det v�stnorska kustlandet 
sannolikt beror p� att abborre saknas d�r. 

En under 2007 genomf�rd unders�kning av glochidieinfekterad abborre fr�n Vir�n i Kalmar 
l�n kunde p�visa att b�de �kta m�larmussla (Unio pictorum) och spetsig m�larmussla (U. 
tumidus) kan utnyttja denna fiskart som v�rd. Likas� p�tr�ffades i denna studie en v�l utveck-
lad glochidie tillh�rande spetsig m�larmussla (U. tumidus) p� g�larna hos en ung g�dda (Esox 
lucius), vilket visar att �ven denna fiskart �r en m�jlig v�rd f�r den spetsiga m�larmusslans 
glochidier. 

Analysen av glochidierna fr�n v�rdfiskarna genomf�rdes med molekyl�ra metoder 
(barcoding) vid Molekyl�rsystematiska laboratoriet, Naturhistoriska riksmuseet (Elden�s & 
Lundberg opubl. – se �ven K�llersj� et al. 2005). Denna studie, tillsammans med tidigare 
refererade, pekar p� att det �r fullt m�jligt att b�de m�lar- och dammusslor kan nyttja flera 
olika fiskarter som v�rdar f�r sina glochidier. Ytterligare och mer f�rdjupade unders�kningar 
kr�vs dock f�r att s�krare fastst�lla vilken/vilka fiskarter som �r mest l�mpade som v�rdar, d� 
det �ven �r k�nt att glochidier kan f�sta sig p� andra, ”ol�mpliga”, fiskarter. Glochidierna 
utvecklas d� ej vidare, utan avst�ts fr�n v�rdfisken efter 1-3 veckor (Bednarczuk 1986, Nagel 
1991).

Figur 12. En hona av spetsig m�larmussla (Unio tumidus) fris�tter sina larver (glochidier) inbakade i 
en l�ng gr�vit slemstr�ng. Den ”maskformade” slemstr�ngen rullar sedan nedstr�ms l�ngs vatten-
dragets botten och kan f�rmodas locka l�mpliga v�rdfiskar till att ”hugga p� betet”. Observationen 
gjordes den 31 juli 2008 i Svennevads�n vid �vervakningslokalerna 2008:11-15 (�torpet). I anslutning 
till dessa lokaler observerades b�de abborre och stensimpa. Beteendet i samband med fris�ttning av 
glochidielarver hos spetsig m�larmussla har �ven beskrivits av Aldridge & McIvor (2003).  
Foto: Stefan Lundberg.
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Resultat

Svennevads�n – nedstr�ms Skogasj�n (Bilaga 2, lokaler 2008:1-15)
P� de 10 f�rsta av de 15 unders�kta lokalerna (str�ckorna) i denna del av �n p�tr�ffades goda 
f�rekomster av tjockskalig m�larmussla (Unio crassus) den 28-31 juli 2008 (Figurer 13-16, 
Bilaga 2). P� de fem resterande lokalerna, strax nedstr�ms Skogasj�n (�torpet) (Figur 17 och 
18, Bilaga 2), p�tr�ffades ytterligare tre stormusselarter i goda f�rekomster: spetsig m�lar-
mussla (Unio tumidus), allm�n dammussla (Anodonta anatina) och flat dammussla 
(Pseudanodonta complanata). 

 
Figur 13. Lokaler f�r tidsserie�vervakning av stormusslor i Svennvads�n-Skoga�n vid �sterkvarn, juli 
2008. R�d linje visar tidigare inventerad str�cka av �n avseende stormusslor. � Lantm�teriet, 2008. 
 

 
Figur 14. Delstr�cka av Svennvads�n-Skoga�n vid �sterkvarn, juli 2008, med tv� utsedda lokaler f�r 

tidsserie�vervakning av stormusslor (2008:1-2). Foto: Stefan Lundberg. 
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Figur 15. Lokaler f�r tidsserie�vervakning av stormusslor i Svennvads�n-Skoga�n mellan Lagmans-
backa och Karlshammar, juli 2008. R�da linjer visar tidigare inventerade str�ckor av �n avseende 
stormusslor. � Lantm�teriet, 2008. 
 
 

 
Figur 16. Delstr�cka av Svennvads�n-Skoga�n strax nedstr�ms v�gbro mot Karlshammar, juli 2008, med 
utsedd lokal (2008:6) f�r tidsserie�vervakning av stormusslor. Foto: Stefan Lundberg. 
 



19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17. Lokaler f�r tidsserie�vervakning av stormusslor i Svennvads�n-Skoga�n mellan �torpet och 
Skogasj�n, juli 2008. R�da linjer visar tidigare inventerade str�ckor av �n avseende stormusslor.  
� Lantm�teriet, 2008. 
 

 
Figur 18. Lugnflytande delstr�cka av Svennvads�n-Skoga�n vid �torpet, juli 2008, med fem utsedda 
lokaler (2008:11-15) f�r tidsserie�vervakning av stormusslor. Delstr�ckan inneh�ller goda f�rekomster av 
tre stormusselarter. Foto: Urban Pettersson. 
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Svennevads�n (Skoga�n) – uppstr�ms Skogasj�n (Bilaga 1, lokal 2007:4)
Skalfynd av st�rre dammussla (Anodonta cygnea) gjordes i denna del av �n den 21 juli 2007
(Bilaga 1, Figur 19b och 32b). D�rut�ver f�rekommer ytterligare tv� stormusselarter: 
tjockskalig m�larmussla (U. crassus) och allm�n dammussla (A. anatina). Best�ndet av 
tjockskalig m�larmussla �r h�r starkt utglesat och �ver�ldrat. 

�n uppstr�ms Skogasj�n unders�ktes p� fem lokaler (2005:1-5) den 21-22 juni 2005 (Tabell 
2). H�r p�tr�ffades d� endast 29 levande individer av tjockskalig m�larmussla (minsta individ: 
65.5 mm TL) (Tabell 2). D� en delstr�cka av �n (lokal 2007:4) �terinventerades den 21 juli 
2007 p�tr�ffades endast en levande individ (totall�ngd: 82 mm) (Tabell 2, Figur 19b och 32a). 
Vid efters�k med vattenkikare inom delar av �n uppstr�ms Skogasj�n den 29-30 juli 2008 
observerades dock endast enstaka allm�nna dammusslor (A. anatina). Best�ndet av tjock-
skalig m�larmussla uppstr�ms Skogasj�n �r uppenbart mycket illa ute. Det kan �ven befaras 
att det snart �r f�rsvunnet. Bed�mningen gjordes att det i nul�get �r meningsl�st att utse 
ytterligare lokaler f�r tidsserie�vervakning av tjockskalig m�larmussla uppstr�ms Skogasj�n 
innan restaurerings�tg�rder genomf�rts i syfte att f�rb�ttra best�ndets status i denna del av 
vattendraget.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19a och b. Inventerade lokaler (�str�ckor) i �systemet nedstr�ms och uppstr�ms Skogasj�n,  
den 21 juli 2007. R�da linjer visar tidigare inventerade str�ckor av �n avseende stormusslor. 

� Lantm�teriet, 2008. 
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Svennevads�n-Skoga�n – hela �systemet
D� fynd fr�n de inledande unders�kningarna i �n under 2004-2005, samt den 21 juli 2007,
medr�knas har hittills fem arter av stormusslor p�tr�ffats i �systemet. H�r utm�rker sig fr�mst de 
goda f�rekomsterna av den nationellt och internationellt r�dlistade, samt fridlysta, tjockskaliga 
m�larmusslan (U. crassus). Det starkaste (t�taste) best�ndet f�refaller idag att finnas i �ns nedre 
till mellersta delar (nedstr�ms Skogssj�n), fr�mst p� en ca 1,2 km l�ng str�cka av �n mellan 
�sterkvarn och uppstr�ms till Karlshammar (Figur 20 och 21).

Figur 20. Ung (juvenil) individ av tjockskalig m�larmussla (Unio crassus) – 31,5 mm TL – p�tr�ffad i 
Svennevads�n-Skoga�n i anslutning till �vervakningslokal 2008:5. Foto: Urban Pettersson. 

 
Figur 21. Skattat antal (t�thet) av tjockskalig m�larmussla p� �vervakningslokalerna 2008:1-10 i Svenne-
vads�n, nedstr�ms Skogasj�n, unders�kta den 28-29 juli 2008. R�d linje visar st�rsta djup (m) p� 
respektive lokal. Gr�n linje visar medeldjupet (m) p� respektive lokal. 

F�rdelning av tjockskalig m�larmussla Unio crassus (antal/100 m2)
p� �vervakningslokaler i Svennevads�n, �rebro l�n,
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Samtliga i Sverige f�rekommande dammusselarter har p�tr�ffats i �systemet. Fynden av b�de 
den allm�nna och den st�rre dammusslan kan anses vara f�rv�ntad medan f�rekomsten av den 
mer s�llsynta och r�dlistade flata dammusslan (P. complanata) f�rtj�nar att ytterligare upp-
m�rksammas (Figur 21). Artens biologi har n�rmare beskrivits av McIvor & Aldridge (2007).
Best�ndst�theten tycks genomg�ende vara l�g och man finner oftast endast ett f�tal individer 
(von Proschwitz 2002, von Proschwitz & Valovirta 2002). J�mf�rt med andra stormusselarter 
producerar den flata dammusslan ett relativt litet antal �gg och mussellarver. Det �r inte heller 
k�nt vilken eller vilka v�rdfiskarter de �r beroende av. 

Den flata dammusslan har placerats i kategori NT (missgynnad) p� den svenska r�dlistan 
(G�rdenfors 2005). Den l�ga populationst�theten, det l�ga antalet producerade mussellarver 
och ett uppsplittrat utbredningsomr�de g�r arten mycket s�rbar. Flat dammussla �r dessutom 
upptagen som NT (missgynnad) i Internationella Naturv�rdsunionens (IUCN) globala r�dlista 
f�r djur (IUCN 2008).

Hoten mot den flata dammusslan best�r fr�mst av �verg�dning och f�roreningar. Men rens-
ning och muddringar i artens livsmilj�er utg�r ocks� allvarliga hot, inte bara genom att de 
vuxna musslorna st�rs, utan framf�r allt genom att st�rningarna i bottnarna om�jligg�r f�r de 
mycket unga musslorna att �verleva. D�rmed bryts reproduktionscykeln och kvar blir ett 
�ldrande restbest�nd med stor utd�enderisk.

 
 
Figur 21. En levande individ av flat dammussla (Pseudanodonta complanata) – 64,4 mm TL – p�tr�ffad i 
Svennevads�n-Skoga�n vid �torpet, i anslutning till �vervakningslokal 2008:12. Observera att musslan 
fortfarande har sin ”gr�vmuskel” frilagd en l�ng stund efter att den lyfts upp ur vattnet. Beteendet, att till 

skillnad fr�n andra stormusselarter, mycket l�ngsamt dra in gr�vmuskeln mellan skalhalvorna vid en yttre 
st�rning, �r typiskt f�r den flata dammusslan. Foto: Urban Pettersson. 
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Tabell 2. Sammanst�llda data fr�n hittills genomf�rda unders�kningar av stormusselfaunan i Svennevads�n-
Skoga�n. Lokalerna presenterade i nedstr�ms ordning. �systemet har unders�kts under fr�mst �ren 2005, 
2007 och 2008. Koordinater (RT 90) f�r samtliga unders�kta lokaler under 2007 och 2008 finns i Bilaga 1 och 2. 
 

Lokal 
nr.

Datum Vatten
drags 
bredd

(m)

Medel
djup
(m)

Max
djup
(m)

Lokal
l�ngd

(m)

Unders�kt 
yta (m2)

Tjockskalig m�larmussla
Unio crassus 

John Tapper/Emma Kraft Antal
Minsta funna 
mussla (mm)

Antal/
100 m2

Antal 
skalfynd

2005:12 2005-06-28 8,0 - - 20,0 160 111 37,1 69 -
2005:11 2005-06-28 7,0 - - 20,0 140 135 - 96 8
2005:10 2005-06-28 5,0 - - 20,0 100 46 35,4 46 4
2005:9 2005-06-28 8,2 - - 20,0 164 - - - 4
2005:8 2005-06-23 5,4 - - 23,0 124,2 295 47,6 238 7
2005:7 2005-06-23 6,1 - - 20,3 123,8 74 35,3 60 7
2005:13 2005-06-29 3,0 - - 20,0 60 1 34,2 2 -
2005:6 2005-06-23 4,5 - - 23,0 103,5 2 86,1 2 -
2005:1 2005-06-21 7,5 - - 20,7 155,3 1 65,5 1 -
2005:2 2005-06-21 6,5 - - 22,0 143 - - - 1
2005:3 2005-06-21 7,1 - - 50,0 355 7 - 2 -
2005:4 2005-06-21 7,1 - - 52,6 373,5 21 74,7 6 -
2005:5 2005-06-22 6,5 - - 25,0 162,5

Totalt
(medel
v�rde) 5,5 - - 22,5 144 46 35,3 35 2

Stefan Lundberg/Urban Pettersson
2007:1 2007-07-21 9,9 0,34 0,43 5 49,5 32 47,0 65
2007:2 2007-07-21 5 0,30 0,90 100 500 2 67,0 0,4 15
2007:3 2007-07-21 5,5 0,25 0,30 9 49,5 - - - -
2007:4 2007-07-21 6 0,30 0,80 100 600 1 82,0 0,2 6

Totalt
(medel
v�rde) 6,6 0,30 0,61 54 299,8 9 47,0 16,4 5

Stefan Lundberg/Urban Pettersson/John Tapper
2008:1 2008-07-29 11,9 0,69 0,85 5,0 58 48 57,6 83 5
2008:2 2008-07-29 7,5 0,38 0,54 14,0 105 44 30,9 42 2
2008:3 2008-07-28 8,3 0,67 0,93 10,0 83 34 30,9 41 17
2008:4 2008-07-28 8,4 0,67 0,87 7,6 64 55 47,7 86 17
2008:5 2008-07-28 8,9 0,32 0,45 13,0 115 51 30,5 44 9
2008:6 2008-07-28 10,8 0,53 0,65 10,0 108 57 26,4 53 9
2008:7 2008-07-28 7,5 0,62 0,85 7,5 56 137 21,5 245 11
2008:8 2008-07-28 6,7 0,53 0,8 10,0 67 49 32,3 73 1
2008:9 2008-07-28 6,9 0,82 0,92 7,0 48 117 28,8 244 7
2008:10 2008-07-28 7,6 0,29 0,52 8,5 65 43 32,1 66 5
2008:11 2008-07-29 4,5 0,27 0,3 5,0 23 - - - -
2008:12 2008-07-29 6,3 0,28 0,32 5,0 32 - - - -
2008:13 2008-07-29 4,7 0,37 0,43 3,0 14 - - - -
2008:14 2008-07-29 4,2 0,33 0,37 3,0 12 - - - -
2008:15 2008-07-29 5,6 0,37 0,41 3,0 17 - - - -

Totalt
(medel
v�rde) 7,3 0,48 0,61 7,4 57,8 43 21,5 65 6
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Tabell 2 (forts.) Sammanst�llda data fr�n hittills genomf�rda unders�kningar av stormusselfaunan i 
Svennevads�n-Skoga�n. Lokalerna presenterade i nedstr�ms ordning. �systemet har unders�kts under 
fr�mst �ren 2005, 2007 och 2008. Koordinater (RT 90) f�r samtliga unders�kta lokaler under 2007 och 2008 
finns i Bilaga 1 och 2. 

Lokal 
nr.

Datum Spetsig m�larmussla  
Unio tumidus

Allm�n dammussla
Anodonta anatina 

Antal
Minsta funna 
mussla (mm)

Antal/
100 m2

Antal 
skalfynd Antal

Minsta funna 
mussla (mm)

Antal/
100 m2

Antal 
skalfynd

Stefan Lundberg/Urban Pettersson
2007:1 2007-07-21 - - - - - - - -
2007:2 2007-07-21 - - - - - - - -
2007:3 2007-07-21 30 31,0 61 15 26 47,0 53 -
2007:4 2007-07-21 - - - - - - - -

Totalt
(medel
v�rde) 30 31,0 61 15 26 47,0 53 -

Stefan Lundberg/Urban Pettersson/John Tapper
2008:1 2008-07-29 - - - - - - - -
2008:2 2008-07-29 - - - - - - - -
2008:3 2008-07-28 - - - - - - - -
2008:4 2008-07-28 - - - - - - - -
2008:5 2008-07-28 - - - - - - - -
2008:6 2008-07-28 - - - - - - - -
2008:7 2008-07-28 - - - - - - - -
2008:8 2008-07-28 - - - - - - - -
2008:9 2008-07-28 - - - - - - - -
2008:10 2008-07-28 - - - - - - - -
2008:11 2008-07-29 30 43,2 130 41 4 61,5 17 5
2008:12 2008-07-29 365 15,3 1141 27 56 41,7 175 14
2008:13 2008-07-29 294 13,1 2100 50 10 47,3 714 2
2008:14 2008-07-29 81 14,4 675 23 5 52,8 42 4
2008:15 2008-07-29 159 15,4 935 16 28 29,6 164 10

Totalt
(medel
v�rde) 186 13,1 996 31 21 29,6 74 7
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Tabell 2 (forts.). Sammanst�llda data fr�n hittills genomf�rda unders�kningar av stormusselfaunan i 
Svennevads�n-Skoga�n. Lokalerna presenterade i nedstr�ms ordning. �systemet har unders�kts under 
fr�mst �ren 2005, 2007 och 2008. Koordinater (RT 90) f�r samtliga unders�kta lokaler under 2007 och 2008 
finns i Bilaga 1 och 2. 

Lokal 
nr.

Datum Flat dammussla
Pseudanodonta complanata 

St�rre dammussla
Anodonta cygnea 

Antal
Minsta funna 
mussla (mm)

Antal/
100 m2

Antal 
skalfynd Antal

Minsta funna 
mussla (mm)

Antal/
100 m2

Antal 
skalfynd

Stefan Lundberg/Urban Pettersson
2007:1 2007-07-21 - - - 1 - - - -
2007:2 2007-07-21 - - - - - - - -
2007:3 2007-07-21 2 60,0 4 2 - - - -
2007:4 2007-07-21 - - - - - - - 1

Totalt
(medel
v�rde) 1 60,0 4 2 - - - 1

Stefan Lundberg/Urban Pettersson/John Tapper
2008:1 2008-07-29 - - - - - - - -
2008:2 2008-07-29 - - - - - - - -
2008:3 2008-07-28 - - - - - - - -
2008:4 2008-07-28 - - - - - - - -
2008:5 2008-07-28 - - - - - - - -
2008:6 2008-07-28 - - - - - - - -
2008:7 2008-07-28 - - - - - - - -
2008:8 2008-07-28 - - - - - - - -
2008:9 2008-07-28 - - - - - - - -
2008:10 2008-07-28 - - - - - - - -
2008:11 2008-07-29 - - - 1 - - - -
2008:12 2008-07-29 8 27,3 25 9 - - - -
2008:13 2008-07-29 4 41,8 29 2 - - - -
2008:14 2008-07-29 1 44,2 8 - - - - -
2008:15 2008-07-29 4 47,2 24 2 - - - -

Totalt
(medel
v�rde) 3 27,3 17 3 - - - -
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Statusklassificering – tjockskalig m�larmussla i Svennevads�n-Skoga�n
Ett f�rs�k till klassificering av den tjockskaliga m�larmusslans status i Svennevad�n-Skoga�n 
b�r i f�rsta hand baseras p� f�rekomsten av unga (juvenila) musslor. Ju st�rre andel unga 
musslor som p�tr�ffas vid en unders�kning desto st�rre m�jlighet ges ett best�nd att �verleva 
p� l�ngre sikt. Vi postulerar h�r en klassindelning f�r statusbed�mning av best�nden av 
tjockskalig m�larmussla i �systemet nedstr�ms och uppstr�ms om Skogasj�n (Tabell 3, Figur 
22). Statusbed�mningen, beskriven av S�derberg (2005), bygger ursprungligen p� till�mp-
ningen f�r den l�ngsamt v�xande flodp�rlmusslan (M. margaritifera) i Sverige, men har h�r 
anpassats till den mer snabbv�xande tjockskaliga m�larmusslan. D� tillv�xtdata (�ldersanalys) 
�nnu saknas f�r arten i �systemet �r klassningen dock hypotetisk. Hochwald och Bauer (1990) 
h�vdar att best�nd med en stor andel individer mellan 5-10 �rs �lder har en god status. Vi 
antar att en 30 mm l�ng tjockskalig m�larmussla uppn�tt en �lder av minst 5 �r (hos flodp�rl-
musslan motsvaras detta av minst 10-15 �r). En 50 mm l�ng tjockskalig m�larmussla antar vi 
ha uppn�tt minst 15 �rs �lder (hos flodp�rlmusslan motsvaras detta av minst 20 �r). F�r att 
kunna testa om denna postulerade klassning �r r�tt eller fel kommer insamlat skalmaterial fr�n 
�systemet att �ldersanalyseras vid Naturhistoriska riksmuseet (Elena Dunca, muntl.).

Tabell 3. Resultat fr�n m�tningen av skall�ngder (TL) hos tjockskalig m�larmussla (Unio crassus)  
i Svennevads�n – nedstr�ms Skogasj�n 2008.TL = totall�ngd. �vriga habitatdata, se Tabell 2. 
 

Resultat fr�n m�tningen av skall�ngder (TL) hos tjockskalig m�larmussla (Unio crassus) 
i Svennevads�n – nedstr�ms Skogasj�n 2008 (�vriga data, se Tabell 2)

Antal musslor 150
Lokalernas medell�ngd (m) 7,4
Lokalernas medelbredd (m) 7,3
T�thet tjockskalig m�larmussla (antal/m2), medelv�rde 0,65
Minsta skall�ngd (mm) 21,5
St�rsta skall�ngd (mm) 85,2
Andel musslor < 30 mm (%) 2
Andel musslor < 50 mm (%) 16
Andel musslor < 70 cm (%) 72
Datum 2008-07-28 - 29

Figur 22. F�rdelning (%) i l�ngdklasser (mm) fr�n m�tningen av tjockskalig m�larmussla 2008 i 
�systemet nedstr�ms Skogasj�n.
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Tabell 4. Statusbed�mning av livskraftighet i 6 klasser som utg�r fr�n andelen musslor med en 
skall�ngd (TL) mindre �n 50 respektive 30 mm. Modifierad f�r tjockskalig m�larmussla (U. crassus)
efter S�derberg (2005) samt Larsen & Wiberg-Larsen (2006). 

Klass Status
1 > 20 % < 50 mm och > 0 % < 30 mm (> 500 ind.), livskraftigt.

2 > 20 % < 50 mm eller >10 % < 50 mm och > 0 % < 30 mm (> 500 ind.), livskraftigt?

3 < 20 % < 50 mm eller > 20 % < 50 mm och < 500 ind., ej livskraftigt.

4 Alla > 50 mm, riklig f�rekomst (> 500 ind.), utd�ende.

5 Alla > 50 mm, f�talig f�rekomst (< 500 ind.), snart f�rsvunna.

6 Dokumenterad f�rekomst som f�rsvunnit.

Statusklassificering – tjockskalig m�larmussla nedstr�ms Skogasj�n 
Musselbest�ndet i Svennevads�n, nedstr�ms om Skogasj�n, klassificeras som ett livskraftigt? 
best�nd (Klass 2) eftersom >10 % < 50 mm och > 0 % < 30 mm (Tabell 3).

Statusklassificering – tjockskalig m�larmussla uppstr�ms Skogasj�n 
Musselbest�ndet i Svennevads�n, uppstr�ms om Skogasj�n, klassificeras som ett snart 
f�rsvunnet best�nd (Klass 5) eftersom f�rekomsten �r f�talig (< 500 ind.) och alla musslor �r 
> 50 mm (Tabell 2).

Vid en unders�kning av tjockskalig m�larmussla i Odense � och H�gerup �, Danmark, 
f�reslogs en liknande klassificering av musselbest�nden, baserad p� deras �ldersf�rdelning. 
�ldersanalysen av musslorna begr�nsades dock till en utv�ndig r�kning (skattning) av 
tillv�xtzonerna i skal hos levande individer (Larsen & Wiberg-Larsen 2006).

Hur m�nga tjockskaliga m�larmusslor finns i Svennevads�n-Skoga�n 2008?
Fr�gest�llningen kan hypotetiskt besvaras genom att nyttja erh�llna data om best�ndets 
medelt�thet nedstr�ms Skogasj�n (0,65 ind./m2, variansbredd 0,41 - 2,45 ind./m2) ur Tabell 2 
och 3 och multiplicera med m�tdata erh�llna fr�n ekonomiska kartan f�r �ns str�ckning fr�n 
�sterkvarn till �vre Korpetorp (�torpet), en uppm�tt str�cka p� 3 440 m. 

I �systemet nedstr�ms Skogasj�n skattas best�ndet av tjockskalig m�larmussla till  
2 236 individer (variansbredd: 1 410 – 8 428 individer).  

I �systemet uppstr�ms Skogasj�n (en str�cka p� ca 1 km) skattas best�ndet av tjockskalig 
m�larmussla till < 50 individer och minskande. 

Best�ndet som helhet kan dock vara betydligt st�rre d� s�v�l unga som �ldre musslor l�tt 
f�rbises. Dessutom tillkommer en os�kerhet kring eventuella f�rekomster av musslor i 
djupare delar av �n (>1 m), vilka �nnu ej inventerats.

Datalagring – datav�rdskap
Fr�n och med �r 2009 skall all insamlad stormusseldata lagras i ”Musselportalen” hos 
ArtDatabanken. (www.musselportalen.se) H�r kan b�de genererade artdata kring stormusslor 
datal�ggas, s�v�l som fysiska data (habitatuppgifter) erh�llna utifr�n unders�kningstypen 
”Lokalbeskrivning” (V�vare 2003). Databasen �r uppbyggd kring de parametrar som beskrivs 
i unders�kningstypen f�r stormusslor (Bergengren et al. 2004b).

http://www.stormusselportalen.se/
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Unders�kningar av fiskfaunan i Svennevads�n-Skoga�n
Kvalitativa elfiskeunders�kningar enligt Degerman (2002) har utf�rts p� sammanlagt tv�
�str�ckor (lokaler), f�rdelade uppstr�ms Skogasj�n (Stn.1, Ned Skogaholm) och nedstr�ms
Skogasj�n (Stn.2, Lagmansbacka) den 22 september 2005. Resultaten presenteras i Tabell 5. 

Syftet med unders�kningarna var att f� en uppfattning om m�jliga v�rdfiskar i omr�det f�r den 
tjockskaliga m�larmusslans larver (glochidier). Totalt f�ngades sex fiskarter: abborre, gers 
g�dda, lake, elritsa och stensimpa. T�theten (m�ngden) av stensimpa var relativt god, men 
bland �vriga fiskarter p�tr�ffades endast enstaka individer (Martin Engstr�m, muntl.). 

Den 28 och 29 juli 2008 genomf�rdes flera notfisken i syfte att studera fiskfaunan i n�ra 
anslutning till musselbest�nd i Svennevads�n-Skoga�n. Noten lades ut �ver vattendraget och 
f�rekommande fiskarter inom en uppskattad bottenyta av ca 180 - 60 m2 f�ngades. Totalt 
f�ngades tre fiskarter: abborre, g�dda och stensimpa. Intressant att notera �r att ingen 
stensimpa f�ngades i noten inom den unders�kta delen av �n vid Skogaholm (uppstr�ms 
Skogasj�n). Resultaten presenteras i Tabell 6. 

Tabell 5. Resultat fr�n tv� elprovfisken i Svennevads�n-Skoga�n den 22 september 2005. �ven 
tillg�ngliga hos Elfiskeregistret, Fiskeriverket, www.fiskeriverket.se 

Elprovfiske, Ned Skogaholm, 2005-09-22
Stn 1) 654458 / 146903 (endast ett fiske, 56 meter x medelbredd 3,5 meter)

Stensimpa: 24 ind.
G�dda: 1 ind.
Gers: 1 ind.

Elprovfiske, Lagmansbacka, 2005-09-22
Stn 2) 6544404 / 1473391 (endast ett fiske, 66 meter x medelbredd 5,3 meter)

Stensimpa: 74 ind.
Lake: 2 ind.
G�dda: 1 ind.
Elritsa: 1 ind.
Abborre: 1 ind.
�ven flera observationer av troliga b�cknejon�gon.

Tabell 6. Resultat fr�n fisken med not (landvad) i Svennevads�n-Skoga�n den 28 och 29 juli 2008. 

Notfiske, Ned Skogaholm, 2008-09-29
Lokalkoord. 6544928 / 1469403 (tre fisken inom en yta av 6 x 30 meter)

Abborre: 9 ind.
G�dda: 2 ind.

Notfiske, Lagmansbacka, 2008-07-28
Lokalkoord.   6544383 / 1473017 (tre fisken inom en yta av 6 x 10 meter)

Stensimpa:  11 ind.

http://www.fiskeriverket.se/
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Diskussion och slutsatser

�tg�rdsbehov i Svennevads�n-Skoga�n
Svennvads�n-Skoga�ns verkliga raritet �r den tjockskaliga m�larmusslan (Unio crassus), den 
mest s�llsynta och mest hotade av v�ra stora s�tvattensmusslor i Sverige och Europa. Arten 
har vid denna och tidigare unders�kningar p�visats ha sin starkaste f�rekomst i �ns nedre till 
mellersta delar (nedstr�ms Skogasj�n), fr�mst i de delar av �n som �r skogskl�dd och d�r 
antropogen p�verkan, t.ex. �rensningar, varit mindre uttalade. Dock �r best�ndet l�ngs �ns 
str�ckning uppstr�ms Skogasj�n starkt utglesat och minskande. Trots flera unders�kningar 
sedan 2004 i denna del av �n har det inte g�tt att konstatera n�gon nutida rekrytering av unga 
individer av tjockskalig m�larmussla. Inga riktigt unga musslor har p�tr�ffats. Detta �r mycket 
oroande och talar f�r att st�rningar p�verkar musslornas reproduktion.

Problemet kan troligen h�rledas till flera faktorer i stormusslornas reproduktionsbiologi som 
m�ste fungera f�r att �ven rekrytering ska kunna ske. F�rekomst av l�mpliga v�rdfiskar �r en 
viktig faktor. Likas� �r igenslamning av �ns bottnar negativ d� det leder till minskad syrehalt 
d�r de unga musslorna v�xer upp och d�rmed �kad d�dlighet. Vattenkvaliteten �r dessutom 
viktig. H�ga halter av t.ex. nitratkv�ve under perioder av �ret �r mycket giftigt f�r allt vatten-
liv och i synnerhet f�r unga individer av musslor.

En mer drastisk form av m�nsklig p�verkan, som kommit till v�r k�nnedom, utg�r det 
misslyckade f�rs�ket att hindra kr�ftpestens spridning uppstr�ms i �n till sj�n Tisaren under 
1980-talet. Tonvis med kalk t�mdes under flera �r i �n uppstr�ms om Skogsj�n (troligen fr�n 
v�gbron mot �mta) (Lennart Edsman, Martin Engstr�m, muntl.). Den kraftiga pH-chock och 
stress detta m�ste ha inneburit f�r djurlivet i �n kan inte bortses fr�n. Det g�r inte heller att 
utesluta att en stor del av stormusselbest�ndet i denna del av �n raderades ut redan vid denna 
tidsperiod. �ven fiskfaunans antal och sammans�ttning kan ha p�verkats negativt under dessa 
�r.

D� musslorna �r skildk�nade f�r detta �ven med sig att risken f�r s.k. Allee-effekter �r 
mycket stor, dvs. n�r antalet individer i ett best�nd minskat drastiskt, till en mycket l�g niv�,
�kar ocks� risken f�r att de spontant ska d� ut. M�ngden befruktade �gg hos honmusslorna �r 
starkt korrelerad till att de f�r i sig tillr�ckligt med spermier fr�n hanmusslor via andnings-
vattnet. I sm� och glesa populationer, med f� hanmusslor, riskerar m�ngden spermier i vattnet 
att bli s� liten (till f�ljd av utsp�dning) att honmusslorna inte kan befrukta mer �n en br�kdel 
av sina �gg. Best�ndet av tjockskalig m�larmussla i �systemet uppstr�ms Skogasj�n kan 
redan i dagsl�get vara s� glest att reproduktionen upph�rt att fungera enbart p� grund av detta. 

Vi kan dessutom konstatera att det f�rmodligen rent generellt kr�vs ganska stora och individ-
rika best�nd av tjockskalig m�larmussla f�r att arten skall kunna �terh�mta sig n�r f�rh�llan-
dena i vattendraget f�rb�ttrats. Risken �r dock fortfarande stor att best�ndet �r s� pass glest att 
det inte p� egen hand f�rm�r �terh�mta sig, d.v.s. att en s.k. ”utd�endeskuld” finns. D� den 
tjockskaliga m�larmusslan kan n� en �lder av 50 �r och mer kommer detta att inneb�ra att 
musselbest�ndet sakta �ver�ldras och successivt d�r bort ur vattenomr�det.
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Vi anser att f�ljande �tg�rder b�r vidtas f�r att n� bevarandem�let f�r 
tjockskalig m�larmussla i Svennevad�n-Skoga�n

Generella rekommendationer 
F�r att undvika negativ p�verkan p� livsmilj�n f�r �ns fauna b�r dikningar/muddringar 
undvikas i vattendraget eller i dess n�rhet. I st�llet b�r b�ttre f�ruts�ttningar (habitat) skapas 
f�r mer kr�vande str�mvattenslevande arter. Detta �stadkommes fr�mst genom att �tg�rder 
vidtas f�r att �ka vattendragets fl�de.

 Ytterligare anstr�ngningar (klimatanpassning) b�r g�ras f�r att �stadkomma tillr�cklig 
minimitappning nedstr�ms befintliga d�mmen, i syfte att minska risken f�r periodvis 
uttorkning eller syrebrist i nedstr�ms liggande �str�ckor. Som ett f�rsta steg b�r �ldre 
vattendomar (fallr�tter) inventeras.

 Dialogen med mark�garna i omr�det b�r forts�tta i syfta att finna former f�r ett �kat 
skydd av �n och dess omgivande marker, s�v�l vad g�ller brukningsmetoder som 
skogssk�tsel i ett uth�lligt nyttjande av omr�det. 

 �vervakningen av stormusslor och fiskfauna enligt nationell standard b�r forts�tta 
med regelbundenhet i syfte f�lja eventuella f�r�ndringar i best�nden. Stormusslornas 
status b�r �ven unders�kas med dykteknik i de djupare delar (>1 m) av �n d�r 
vattenkikare ej kan nyttjas.

 Ett vattenkemiskt kontrollprogram uppr�ttas/ut�kas i syfte att f�lja den vattenkemiska 
statusen och dess f�rb�ttring, kopplad till vidtagna kvalitetsf�rb�ttrande �tg�rder. 

 Det b�r ocks� utredas var faunapassager (oml�psb�ckar) kan anl�ggas vid d�mmen 
(vandringshinder) s� att fisk och bottendjur fritt kan vandra i vattendraget. 

 B�verns aktiviteter och utveckling i omr�det b�r noggrant f�ljas. M�jligheten att riva 
ut b�verd�mmen b�r fr�n fall till fall beaktas.

 D� d�d ved (tr�dstammar och gr�vre grenar) i och vid vattnet �ven gynnar en artrik 
fauna b�r denna ej st�das bort. 

 Vattendragets n�rmilj�er b�r generellt l�mnas f�r fri utveckling. 

 Tr�d som skuggar vattenmilj�erna b�r ej avverkas. Gran som tidigare planterats i 
vattendragets omedelbara n�rhet b�r dock p� sikt ers�ttas med l�vtr�d.

Restaurerings�tg�rder 

 I det glesa best�ndet av tjockskalig m�larmussla i �n uppstr�ms Skogasj�n samlas 
k�nsmogna individer ihop i st�rre grupper (�tminstone 50 exemplar) och placeras ut 
p� l�mplig (restaurerad) vattendragstr�cka inom denna del av �n.

Den uppenbart individfattiga och tynande best�ndet av tjockskalig m�larmussla i �ns �vre del 
(uppstr�ms Skogasj�n) m�ste anses som mycket illa ute. Inga fynd har gjorts av unga 
individer, vilket talar f�r att artens rekrytering i omr�det �r st�rd. Inte heller fiskfaunan i �n, 
speciellt med h�nsyn till tillg�ngen p� stensimpa (troligen den l�mpligaste v�rdfiskarten f�r 
musslorna), f�refaller op�verkad. Fiskfaunans generella status och de enskilda fiskarternas 
best�ndssituation b�r d�rf�r utredas n�rmare. 
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V�rdfisken i �ns �vre del (uppstr�ms Skogasj�n) gynnas genom att en str�cka av bottnen
restaureras senast under 2009 (Figur 23 och 24). Som substrat anv�nds fr�mst stenar (� 50-
100 mm), tillsammans med enstaka stenblock, i syfte att skapa en str�cka med en mer hetero-
gen och str�mutsatt botten i denna del av �n. Under sommaren 2009 samlas k�nsmogna 
individer av tjockskalig m�larmussla ihop i st�rre grupper och placeras i anslutning till den 
restaurerade �str�ckan. Om behov finns b�r �ven stensimpa tillf�ras �str�ckan. I syfte att f�lja 
framtida rekryteringsframg�ng hos stormusslorna i restaureringsomr�det b�r �vervakningen
av best�ndet forts�tta med regelbundenhet i omr�det. Upprepade provfisken i syfte att klar-
l�gga fiskarternas utbredning och t�thet (abundans) i �n b�r sedan ligga till grund f�r att 
ytterligare gynna best�ndsutvecklingen av t.ex. stensimpa i denna del av �n. Detta motiveras 
�ven av att denna fiskart omfattas av EU:art- och habitatdirektiv.

 
Figur 23. Utsedd str�cka f�r biotopv�rds�tg�rd (restaurering) i �n uppstr�ms om Skogasj�n. �tg�rden 
syftar till att f�rb�ttra livsmilj�n f�r b�de stormusslor och v�rdfisk i vattenomr�det. � Lantm�teriet, 2008. 
 

 
Figur 24. Utsedd str�cka (r�d markering) f�r restaurering enligt karta (Figur 23). I bildens fr�mre del finns en 
djupare h�lja med sand- grusbotten, l�mplig att samla k�nsmogna individer av tjockskalig m�larmussla i.  
Foto: Stefan Lundberg.

Utsedd str�cka f�r
biotopv�rds�tg�rd
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Illustration: Rita Larje.

Stensimpa (Cottus gobio) f�redrar grunda (optimum i intervallet 0,1-0,4 m djup), klara vatten med 
m�ttlig vattenhastighet och stenar (� 50-100 mm) som leksubstrat. Liksom f�r de flesta arter i 
rinnande vatten �kar fiskens djuputbredning med �kad storlek. Leken sker i ett l�mpligt h�lrum, t.ex.
undersidan av en st�rre sten. Utrymmet rensas av hanen som sedan motar in en l�mplig hona. 
Rommen l�ggs s� att den f�ster i tak och v�ggar i h�lrummet. Det �r troligen ovanligt med brist p� 
lekomr�den f�r simpor i mor�nvattendrag, s�vida inte h�lrummen satts igen av sand och finare 
material. I vattendrag i sl�ttlands- och jordbrukslandskapet kan simpor s�kerligen missgynnas 
liksom andra arter som kr�ver str�msatta bottnar och h�rdbottnar f�r lek. Mycket talar f�r att 
stensimpa kan gynnas av exakt samma biotopv�rds�tg�rder som gynnar lax och �ring, men med ett 
h�gre krav p� gr�vre sten (� 50-100 mm) och h�lrum i lekomr�dena. Det �r �ven viktigt att genom 
att styra vattenstr�mmen, se till att undvika igensedimentation av h�lrummen mellan stenarna.
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Bilaga 1: Lokalbeskrivningar 2007

Figur 25. Svennevads�n-Skoga�n p� Lokal 2007:1, inom Lagmansbacka. Foto: Stefan Lundberg. 

Svennevads�n-Skoga�n, Lokal 2007:1.
Lokalkoordinater (nedstr�ms) 6544344 / 1472819.

Allm�nt
Datum: 2007-07-21 Avrinningsomr�de: Nyk�pings�n (65)
L�n: �rebro Inventeringsmetod: Vadning med 

vattenkikare
Kommun: Hallsberg

Lokaluppgifter
Provyta (m2): 49,5 Vattenniv�: Medel
L�ngd (m): 5 Vattenhastighet (m/s) 0,30

Bredd (m): 9,9
Grumlighet 1-3 (d�r 1 �r 
klart): 1

Medeldjup (m): 0,34 F�rg 1-3 (d�r 1 �r of�rgat): 2
Maxdjup (m): 0,43 Trofiniv� (1-3): 2

Bottensubstrat, dominerande fraktioner (fallande dominans) 
Oorganiskt 
material:

Sand, mj�la/ler, fin sten, 
grov sten och enstaka block

Organiskt material: Fin och grov detritus.

Vegetation Beskuggning (0-3): 2
Vatten: Gul n�ckros, nate, s�v. L�vskog (%): 85
Strandmilj�: L�vtr�d (klibbal, bj�rk). Barrskog (%): 15

N�rmilj�:
Blandskog med dominans av 
gran.

P�verkan �vrigt Ingen f�rekomst av d�d ved inom lokalen.

(Styrka 1-3)
Granplantering 
(h� sida). 1
V�g och bro i 
n�rmilj�n. 1
B�ver. 1
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Fynduppgifter

Art (svenskt namn) Art (vetenskapligt namn) Antal funna 
levande djur

Antal/100 m2

(skattat antal)

Tjockskalig m�larmussla Unio crassus 32 65

Skalfynd:

Art (svenskt namn) Art (vetenskapligt namn) Antal skal

Tjockskalig m�larmussla Unio crassus 10
Flat dammussla Pseudanodonta complanata 1

 

Figur 26a och b. Fynd av stormusslor p� Lokal 2007:1: Tjockskalig m�larmussla (U. crassus), levande individer samt 
skal. Minsta funna individ 47 mm (TL). Inringad (r�d): tv� rel. allm�nna arter av dammsn�ckor, Radix auricularia och 
Lymnaea stagnalis. Foto: Stefan Lundberg. 
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Figur 27. Svennevads�n-Skoga�n p� Lokal 2007:2, vid Karlshammar. Foto: Stefan Lundberg. 

Svennevads�n-Skoga�n, Lokal 2007:2.
Lokalkoordinater (nedstr�ms) 6544319 / 1472337.

Allm�nt
Datum: 2007-07-21 Avrinningsomr�de: Nyk�pings�n (65)
L�n: �rebro Inventeringsmetod: Vadning med 

vattenkikare
Kommun: Hallsberg

Lokaluppgifter
Provyta (m2): 500 Vattenniv�: Medel
L�ngd (m): 100 Vattenhastighet (m/s) 0,30

Bredd (m): 5,0
Grumlighet 1-3 (d�r 1 �r 
klart): 1

Medeldjup (m): 0,30 F�rg 1-3 (d�r 1 �r of�rgat): 2
Maxdjup (m): 0,90 Trofiniv� (1-3): 2

Bottensubstrat, dominerande fraktioner (fallande dominans) 
Oorganiskt 
material:

Grov sten samt st�rre och 
mindre block, sand mellan 
stenar.

Organiskt material: Grov detritus.

Vegetation Beskuggning (0-3): 1
Vatten: S�v, nate, Fontinalis sp. L�vskog (%): 90
Strandmilj�: L�vtr�d (klibbal, bj�rk). Barrskog (%): 10
N�rmilj�: Blandskog med gran.

P�verkan �vrigt Ingen f�rekomst av d�d ved inom lokalen.

(Styrka 1-3)
�ppen betes-
mark (v� sida). 1
B�ver. 1
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Fynduppgifter

Art (svenskt namn) Art (vetenskapligt namn) Antal funna 
levande djur

Antal/100 m2

(skattat antal)

Tjockskalig m�larmussla Unio crassus 2 0,4

Skalfynd:

Art (svenskt namn) Art (vetenskapligt namn) Antal skal

Tjockskalig m�larmussla Unio crassus 15
 

Figur 28. Fynd av stormusslor p� Lokal 2007:2: Tjockskalig m�larmussla (U. crassus), tv� levande individer, 70 och 67 
mm (TL), samt rikligt med skal, p�tr�ffades i sandsubstrat bakom stenar och block p� lokalen. Foto: Stefan Lundberg. 



41

Figur 29. Svennevads�n-Skoga�n p� Lokal 2007:3, �torpet, mellan Skogasj�n och Korpetorp.  
Foto: Stefan Lundberg. 

Svennevads�n-Skoga�n, Lokal 2007:3.
Lokalkoordinater (nedstr�ms) 6544596 / 1470805.

Allm�nt
Datum: 2007-07-21 Avrinningsomr�de: Nyk�pings�n (65)
L�n: �rebro Inventeringsmetod: Vadning med 

vattenkikare
Kommun: Hallsberg

Lokaluppgifter
Provyta (m2): 49,5 Vattenniv�: L�g
L�ngd (m): 9 Vattenhastighet (m/s) 0,10

Bredd (m): 5,5
Grumlighet 1-3 (d�r 1 �r 
klart): 1

Medeldjup (m): 0,25 F�rg 1-3 (d�r 1 �r of�rgat): 2
Maxdjup (m): 0,30 Trofiniv� (1-3): 2

Bottensubstrat, dominerande fraktioner (fallande dominans) 
Oorganiskt 
material:

Sand, mj�la/ler, fin och grov 
sten.

Organiskt material: Fin och grov detritus.

Vegetation Beskuggning (0-3): 2
Vatten: Enstaka gul n�ckros. L�vskog (%): 70
Strandmilj�: L�vtr�d (klibbal, bj�rk). Barrskog (%): 30

N�rmilj�:
Blandskog med dominans av 
gran.

P�verkan
�vrigt Ringa f�rekomst av d�d ved inom 
lokalen.

(Styrka 1-3)
Granplantering 
(v� sida). 1
V�g och bro i 
n�rmilj�n. 1
B�ver. 1
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Fynduppgifter

Art (svenskt namn) Art (vetenskapligt namn) Antal funna 
levande djur

Antal/100 m2

(skattat antal)

Spetsig m�larmussla Unio tumidus 30 61
Allm�n dammusla Anodonta anatina 26 53
Flat dammussla Pseudanodonta complanata 2 4

Skalfynd:

Art (svenskt namn) Art (vetenskapligt namn) Antal skal

Spetsig m�larmussla Unio tumidus 15
Flat dammussla Pseudanodonta complanata 2 Minsta skal 25 mm (TL)

 

Figur 30. Fynd av stormusslor p� Lokal 2007:3: (V�) levande individer av spetsig m�larmussla (U. tumidus), minsta 
mussla 31 mm (TL). Inringad (r�d): tv� individer av flat dammussla (P. complanata), 60 och 66 mm (TL). (H�) riklig 
f�rekomst av allm�n dammussla (A. anatina), minsta individ 47 mm (TL). Foto: Stefan Lundberg. 
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Figur 31. Svennevads�n-Skoga�n p� Lokal 2007:4, uppstr�ms Skogasj�n. Foto: Stefan Lundberg. 

Svennevads�n-Skoga�n, Lokal 2007:4.
Lokalkoordinater (nedstr�ms) 6544826 / 1469244.

Allm�nt
Datum: 2007-07-21 Avrinningsomr�de: Nyk�pings�n (65)
L�n: �rebro Inventeringsmetod: Vadning med 

vattenkikare
Kommun: Hallsberg

Lokaluppgifter
Provyta (m2): 600 Vattenniv�: L�g
L�ngd (m): 100 Vattenhastighet (m/s) 0,10

Bredd (m): 6,0
Grumlighet 1-3 (d�r 1 �r 
klart): 1

Medeldjup (m): 0,30 F�rg 1-3 (d�r 1 �r of�rgat): 2
Maxdjup (m): 0,80 Trofiniv� (1-3): 2

Bottensubstrat, dominerande fraktioner (fallande dominans) 
Oorganiskt 
material:

Sand, mj�la/ler samt 
enstaka mindre och st�rre 
sten.

Organiskt material: Fin och grov detritus.

Vegetation Beskuggning (0-3): 2
Vatten: Gul n�ckros, nate, Fontinalis sp. L�vskog (%): 100
Strandmilj�: L�vtr�d (klibbal, bj�rk). Barrskog (%): -
N�rmilj�: L�vskog.

P�verkan
�vrigt Rel. riklig f�rekomst av d�d ved inom 
lokalen.

(Styrka 1-3)

Reglerings-
d�mme upp-
str�ms 3
B�ver. 1
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Fynduppgifter

Art (svenskt namn) Art (vetenskapligt namn) Antal funna 
levande djur

Antal/100 m2

(skattat antal)

Tjockskalig m�larmussla Unio crassus 1 0,2

Skalfynd:

Art (svenskt namn) Art (vetenskapligt namn) Antal skal

Tjockskalig m�larmussla Unio crassus 6 (skalrester)
St�rre dammussla Anodonta cygnea 1
Flat dammussla Pseudanodonta complanata 1

 

Figur 32a och b. Fynd av stormusslor p� Lokal 2007:4: Tjockskalig m�larmussla (U. crassus), en levande 
individ, 82 mm (TL) samt skalrester fr�n samma art. Observera den avvikande skalformen hos denna 
levande individ, vilken kan ha orsakats av st�rningar i musslans milj� under dess tillv�xt. (Inringad, bl�) ett 
skal av st�rre dammussla (A. cygnea) och (inringad, r�d) ett skal fr�n flat dammussla (P. complanata), 
p�tr�ffade p� lokalens 100 m-str�cka. Foto: Stefan Lundberg.  
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Bilaga 2: Lokalbeskrivningar 2008
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Bilaga 3: Transektm�tningar p� unders�kta lokaler 2008
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Tidigare utgivet i samma serie: 
 
1. Förgiftar vi naturen?                                   Tom Lötmarker 1966 
 
2.  Djuriskt/mänskligt beteende                                  Lennart Steen & Lars Fält 1967 
  
3. Tanden i kultur, fantasi och verklighet  Tor Ørvig 1968 
 
4. Dinosaurier från Kina: dinosauriernas värld Krister Brood 1989 
 
5. Den svenska Sydpolsexpeditionen 1901-1903  Krister Brood 1989 
 
6. Inventering av nissöga (Cobitis taenia) i Edsviken, Stockholms län, 2004. Basinventering inom Edsviken-
samarbetet och Natura 2000. PM från Forskningsavdelningen, Naturhistoriska riksmuseet. 2004:1.  
      
 Stefan Lundberg & Bo Delling 2004 
 
7. Inventering av stormusslor i Albysjön, Tyresö kommun, 2004. Basinventering inom Tyresåsamarbetet.  
PM från Forskningsavdelningen, Naturhistoriska riksmuseet. 2004:2.  

Stefan Lundberg 2004 
 
8. Inventering av bottenfaunan i bäck mellan Flaten och Drevviken, Stockholms stad 2004. En natur- 
värdesbedömning utifrån bottenfaunans artrikedom. PM från Forskningsavdelningen, Naturhistoriska 
riksmuseet. 2004:3.  

    Erland Dannelid & Stefan Lundberg 2004 
 
9. Bottenfaunan i Sätraån, Stockholms stad 2004. Utvecklingen efter ett år med kontinuerligt vattenflöde.  
PM från Naturhistoriska riksmuseet. 2005:1.  

    Christina Ekström & Stefan Lundberg 2005 
 
10. Bottenfaunan i fem vattendrag runt Edsviken. Resultat från undersökningar 2004.  PM från 
Naturhistoriska riksmuseet. 2006:1.  

     Stefan Lundberg & Christina Ekström 2006 
 
11. Inventering av stormusslor i Edsån, 2005.  Basinventering inom Oxundaåns vattenvårdsprojekt.   
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            John Tapper & Stefan Lundberg 2006 
 
12. Inventering av stormusslor i Fysingen, 2005.  Basinventering inom Oxundaåns vattenvårdsprojekt.   
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            John Tapper & Stefan Lundberg 2006 
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             Stefan Lundberg & Urban Pettersson 2006 
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15. Mälarens stormusselfauna. Resultat från inventeringar längs Mälarens stränder. PM från 
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             Stefan Lundberg & Ted von Proschwitz 2007 
 

16. Mälarens stormusselfauna. Lokalbeskrivningar.  PM från Naturhistoriska riksmuseet. 2007:3.  
             Stefan Lundberg & Ted von Proschwitz 2007 
 

17. Miljöövervakningsstrategi för stormusslor. Utveckling av nationell miljöövervakning för 
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