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Förord 
 
Natura 2000-nätverket har inneburit ett stort framsteg för skyddet av limniska miljöer (sjöar och vattendrag). Av 
Sveriges ca 4000 Natura 2000-områden har ca 750 områden utpekats utifrån någon av de åtta svenska limniska 
naturtyperna som finns. I Södermanlands län finns det 195 Natura 2000-områden varav 37 stycken är utpekade 
som sjöar eller åar med höga naturvärden. Dessa områden är av varierande storlek med allt från länets största sjö 
Båven, stora klarvattenssjöar som Likstammen och långsträckta vattendrag som Kilaån till några av våra mindre 
opåverkade skogstjärnar. 
 
Denna rapport baseras på de inventeringar av stormusslor som genomförts av Marmar Nekoro och Helena 
Sundström under 2005. Val av lokaler har gjorts i samråd mellan länsstyrelsen och de naturhistoriska museerna 
utifrån bedömd lämplighet som potentiella mussellokaler. Inventeringen har fokuserat på de rödlistade 
stormusslorna tjockskalig målarmussla (Unio crassus) och flat dammussla (Pseudanodonta complanata). Syftet 
har varit att kartlägga förekomst och utbredning av stormusselfaunan i Södermanlands län, samt bidra med 
kunskaper inför kompletteringen av Natura 2000-nätverket länet. De inventeringar som genomförts i Kilaån 
under 2004 och 2005 har publicerats i en separat rapport (2005:8). 
 
Liknande inventeringar har genomförts i ett antal vattendrag i östra Sverige från Skåne till norra Uppland för att 
ge underlag till det åtgärdsprogram för bevarande av tjockskalig målarmussla som tas fram under hösten 2005 
med Stefan Lundberg, Ted von Proschwitz och Jakob Bergengren som författare. Åtgärdsprogrammet ingår i den 
storsatsning för hotade växter och djur som Naturvårdsverket och länsstyrelserna genomför med syfte att till år 
2015 minska antalet hotade arter med 30%. Åtgärdsprogram har visat sig vara framgångsrika verktyg för att 
förbättra situationen för hotade arter. Totalt ska 209 åtgärdsprogram för 385 arter tas fram. 
 
Länsstyrelsen i Södermanlands län har ansvar för att åtgärdsprogrammet för tjockskalig målarmussla tas fram 
och att de åtgärder som föreslås genomförs nationellt under programmets giltighetstid (2006-2010). 
 
 
 
 
Håkan Lundberg 
 
Koordinator för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter 
Länsstyrelsen i Södermanlands län 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Juvenil individ av tjockskalig målarmussla från Svärtaån. Foto: Helena Sundström 
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Sammanfattning 
 
 
Inledning 
Av 34 arter i Sverige förekommande 
sötvattenslevande musslor (phylum Mollusca, 
klass Bivalvia), indelas åtta i gruppen 
”stormusslor”. Den tjockskaliga målarmusslan, 
Unio crassus (Philipsson, 1778), är den 
sällsyntaste och mest hotade av dessa. Till följd av 
bland annat försämringar i habitaten har arten 
nationellt och internationellt minskat kraftigt i 
utbredning och förekomst under 1900-talet. U. 
crassus är upptagen på den svenska rödlistan där 
den är klassad som ”starkt hotad” (hotkategori 
EN). Den är dessutom upptagen i Natura 2000-
nätverket, IUCN:s (Internationella 
Naturvårdsunionens) globala rödlista för djur, samt 
fridlyst i Sverige sedan 2001. Pseudanodonta 
complanata, flat dammussla (Rossmässler, 1835), 
har begränsad utbredning och populationsstorlek. 
Artens sällsynthet har placerat den på den svenska 
rödlistan inom hotkategori NT – ”missgynnad”. 
 
Samtliga stormusslor, förutom den invandrade 
vandrarmusslan, lever nedgrävda i bottensubstratet 
och livnär sig på partiklar som filtreras ur vattnet. 
För sin reproduktion är musslorna beroende av 
värdfiskar, på vilka musslornas larver lever 
parasitiskt under en period.  
 
Stormusslorna och deras värdfiskar hotas 
framförallt av försämringar av livsmiljön, även 
kallat habitat. Dessa försämringar av biotoperna 
har sin främsta grund i mänskliga aktiviteter såsom 
exempelvis jord- och skogsbruk, diknings- och 
årensningsprojekt, vattenkraftsreglering samt 
utsläpp från bland annat industrier och trafik (figur 
5). 
 
 
Mål & syfte 
Studien har haft som syfte att kartlägga förekomst 
och utbredning av stormusselfaunan i 
Södermanlands län med tonvikt på tjockskalig 
målarmussla och flat dammussla. Lokaler har valts 
ut utifrån bedömd lämplighet som potentiella 
mussellokaler. Under tidigare inventeringar i länet 
2004 och 2005 (Nekoro och Sundström 2005) har 
Kilaån och delar av Ålbergaån, Vretaån samt 
Hannsjöbäcken inventerats, varför dessa åar 
uteslöts i denna undersökning. Val av lokaler har 
gjorts i samrådan mellan Länsstyrelsen och de 
Naturhistoriska museerna.  
 

Målsättningen har varit att öka det generella 
kunskapsunderlaget om musslornas förekomst och 
utbredning i länet, samt bidra med kunskaper inför 
kompletteringen av Natura 2000-nätverket i länet.  
 
 
Resultat 
Södermanland har med avseende på 
stormusselfauna hög artdiversitet. Under 
inventeringarna påträffades sex av sju i Sverige 
naturligt förekommande arter (Tabell 2).  
 
Den hotade tjockskaliga målarmusslan påträffades 
på 9 av 40 inventerade lokaler, varav samtliga 
fyndlokaler fanns inom Svärtaån, Vedaån samt 
Husbyån. Tätheten varierade och var högst i 
Vedaån på lokal nr 40 (Nedan E4 – Torpet) där ca 
3,50 individer/m2 räknades (Tabell 2).  
 
Flat dammussla påträffades under inventeringen på 
två lokaler, båda i Svärtaån. Högst täthet 
observerades nedan Ylingesjön (lokal nr 25) där 
tätheten var ca 0,62 individer/m2 (Tabell 2). 
 
Vad gäller övriga arter gjordes fynd av äkta 
målarmussla, spetsig målarmussla, allmän 
dammussla samt större dammussla. Äkta 
målarmussla påträffades på två lokaler med högst 
förekomst på lokal 10 i Forsaån. Spetsig 
målarmussla påträffades på 19 av 40 lokaler, med 
mycket höga täthet på lokal nr 20 i Husbyån (8,66 
individer/m2). Allmän dammussla påträffades på 
16 lokaler, med högst förekomst på lokal nr 12 i 
Forsaån (7,47 individer/m2). Större dammussla 
återfanns på 5 lokaler, med högst förekomst på 
lokal nr 10 i Forsaån (6,82 individer/m2). (Tabell 
2) 
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English summary 
 
Thick-shelled river mussel (Unio crassus) and depressed river mussel 
(Pseudanodonta complanata) in the Province of Södermanland, Eastern 
Sweden 
 
Aim of the study 
The aim of this study was to investigate the status 
regarding distribution and species composition of 
major mussels in the Province of Södermanland, 
Eastern Sweden, with special emphasis on rare and 
red listed species. Earlier studies have revealed 
that all seven naturally occurring species have 
been found. The findings of the pearl mussel 
(Margaritifera margaritifera) are however only of 
shells, and the species can be suspected to be 
extinct in the river systems. Several of the River 
Systems have an exceptionally rich diversity of 
major mussels giving them a very high national 
and international conservation value. 
 
The thick-shelled river mussel, Unio crassus 
(Philipsson, 1778) is the rarest and most threatened 
of the eight large freshwater mussels (“major 
mussels”) that inhabit Swedish waters. During the 
20th century it has disappeared from several of its 
former localities. This reduction in distribution has 
resulted in its classification as endangered (EN) in 
the 2005 version of the national Swedish red list. 
Swedish law, as well as being listed in the Annex 
II of the Habitat and Species Directive of EU 
(Natura 2000) protects the species. 
 
The geographical restriction and small population 
sizes of the depressed (flattened) river mussel, 
Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835), 
has rendered it rare and placed it in the category 
near threatened (NT) in the Swedish red list. 
 
 
Reproductive strategy 
The major mussels have a very interesting 
reproductive strategy involving an intermediate 
larval stage as obligate parasites (Figure 3). The 
sexes are separate and the males discharge their 
sperm directly into the water. The females then 
inhale these during filtration and fertilize the eggs 
in their marsupium (modified gills that act as 
brood pouches). The larvae that develop, so-called 
glochidia, are released for an intermediate stage as 
ectoparasites on a host fish. The glochidia are host 
specific and attach themselves to the gills where 
they encyst and metamorphose to small mussels. 
After a period (weeks to months depending on 
mussel species) they are released and bury 
themselves into the bottom sediments. Here they 

grow (length of period again varies with species) 
until they reach a size of approximately one 
centimeter, after which they place themselves in 
filtering position at the sediment surface. 
 
Different mussel species depend on different host 
species for the intermediate larvae phase, and 
knowledge of these interactions are inadequate. 
Research regarding possible host fishes for the 
threatened Unio crassus is mostly based on studies 
in Germany, where species such as e.g. chub 
(Leuciscus cephalus), minnow (Phoxinus 
phoxinus), three-spined stickleback (Gasterosteus 
aculeatus) and bullhead (Cottus gobio) are 
identified as possible hosts. The latter seems to be 
a potential host in the Kilaå River System as test 
fishing indicates that the bullhead is the 
dominating fish species at localities where U. 
crassus is abundant. 
 
 
Results 
The Province of Södermanland was found to have 
rich mussel species diversity, with findings of six 
of the seven species naturally occurring in Swedish 
waters. These were thick-shelled river mussel 
(Unio crassus), depressed river mussel 
(Pseudanodonta complanata), common painter 
mussel (Unio pictorum), bulbous river mussel 
(Unio tumidus), larger pond mussel/swan mussel 
(Anodonta cygnea) and common pond 
mussel/duck mussel (Anodonta anatina). 
 
U. crassus was found in nine of the 40 investigated 
sites. All these were located in three of the studied 
rivers, Svärtaå River, Vedaå River and Husbyå 
River. Highest densities, with approximately 3,50 
individuals/m2, were found on the site Nedan E4 – 
Torpet in Vedaå River. (Table 2) 
 
P. complanata were found in two out of the 40 
investigated sites, both in Svärtaå River. Site nr 25 
– 200 m s Ylingesjön showed highest densities, 
with approximately 0,62 individuals/m2. (Table 2) 
 
U. pictorum was found in two sites, one located in 
Forsaå River, the other in Svärtaå River. Highest 
densities, with approximately 0,56 individuals/m2 
were found on site 10 – 50 m nedan fd 
pappersbruk in Forsaå River. (Table 2) 
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U. tumidus were the species that were found most 
frequently with finding on 19 out of 40 sites in the 
investigated area. Highest densities were found in 
Husbyå River were approximately 8,66 
individuals/m2 were found. (Table 2) 
 
A. cygnea were found on five of the investigated 
sites, showing highest densities in Forsaå River. 
Here, on site nr 10, approximately 6,83 
individuals/m2 were found. (Table 2) 
 
A. anatina were found frequently throughout the 
investigated area with finding on 16 sites. Highest 
densities were found in River Forsaån with 
approximately 7,47 individuals/m2. (Table 2) 
 
 
Threats facing major mussels 
Human activities have and are significantly 
influencing different ecosystems, to a large extent 
 

with negative impacts on biota and habitats. This 
trend applies to major mussels as well (Figure 1), 
where activities such as dredging, agriculture, 
industries, forestry and hydroelectric power 
directly or indirectly have deteriorated the 
mussels´ habitats. The activities have in turn 
negatively influenced the reproduction and 
recruitment, as well as having led to increased 
mortalities. 
 
Fragmentation in aquatic ecosystems, often the 
result of above mentioned anthropogenic activities, 
can have deleterious effects on mussel populations. 
Occurrence and movement of right type of host 
fish species is a limiting factor for the mussels´ 
reproduction and the necessary glochidial 
infection, as is dispersal, and hence habitat 
selection, of the mussels. 
 
 

 
 
 
A future concern are the possible, and in many 
cases probable, changes and deteriorations habitats 
caused by climate changes. Elevated temperatures 
and increased flooding events are possible 
outcomes of global warming, resulting in changes 
in the physiology and chemistry of water systems. 
Extended periods of draught can e.g. lead to 
reductions in water flow, thus leading to increased 
sedimentation, increasing numbers of algal blooms 
and changes in oxygen-concentrations. These 
changes can affect the mussels directly, as well as 

indirectly through changes in abundance and 
distribution of host fishes. 
 
To preserve populations and enhance recruitment, 
several alternative managements strategies for 
watersheds exists. Of special importance is 
avoidance of activities that threaten to deteriorate 
mussel habitats. To shelter existing populations 
their current habitats should be mapped and 
protected, e.g. through Natura 2000 areas. 

Threats facing major musselsThreats facing major mussels

Habitat detoriations Threats facing host fishes

Reduced recruitment Reduced reproduction Increased mortality Reduced recruitment Reduced reproduction Increased mortality 

Hydroelectric power/
river regulationAgriculture Forestry/

loggingDredging Emissions and sewages from industries
/traffic/municipal activities

Eutrophication Pollutants AcidificationIncreased silt load/sedimentation Migratory barriers

Climate 
changes?
Climate 
changes?

Marmar Nekoro

Figure 1. Generalized picture of the threats facing major mussels. (Thickness of arrows is independent of magnitude of threat.)  
Illustration: Marmar Nekoro 
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Inledning 
 
Bakgrund 
Södermanlands län är rikt på sjöar och vattendrag 
och enbart de ca 800 sjöarna täcker en yta av ca 94 
477 ha, det vill säga nästan 14 % av länets totala 
yta. Vattendragens antal uppgår till 168 stycken 
och utgör en sammanlagd sträcka av ca 820 
kilometer. Södermanland är tack vare sitt 
mångformiga landskap ett län med stor mångfald 
av flora och fauna (Länsstyrelsen i Södermanland 
1991). Vid tidigare inventeringar av musselfaunan 
har fynd av samtliga sju inhemska stormusselarter 
gjorts i Södermanland, vilket gör länet till ett av de 
artrikaste beträffande stormusslor. (Lundberg et al. 
2004, Nekoro et al 2005). Tre av stormusselarterna 
är upptagna på den svenska rödlistan över hotade 
arter; flodpärlmussla (Margaritifera 
margaritifera), tjockskalig målarmussla (Unio 
crassus) samt flat dammussla (Pseudanodonta 
complanata) (Gärdenfors 2005). De två 
förstnämnda arterna är dessutom fridlysta samt 
upptagna på Internationella Naturvårdsunionens 
(IUCN) globala rödlista för djur (IUCN 2004). 
Den tjockskaliga målarmusslan är därutöver en 
Natura 2000-art genom EU:s habitatdirektiv. 
 
Tjockskalig målarmussla är den mest hotade och 
sällsynta av våra svenska stormusslor. Den är 
sedan 2001 fridlyst i hela landet och skyddas 
därmed juridiskt av artskyddsförordningen. 
Fridlysningen beslutades eftersom arten minskat 
kraftigt i utbredning och förekomst under 1900-
talet. Tyvärr gäller detta mönster även 
populationsutbredningen i övriga Europa. 
Södermanland har flera vattendrag som hyser 
bestånd av U. crassus. (Lundberg et al. 2004, von 
Proschwitz et al. 2004, Nekoro och Sundström, 
2005) Med hänsyn till den rika musselfaunan, 
särskilt med avseende på tjockskalig målarmussla, 
har flera vattendrag i länet ett mycket högt 
skyddsvärde, både sett ur ett nationellt och ett 
internationellt perspektiv.  
 
 
Syfte 
Förekomsterna av stormusslor i Södermanland, 
med tonvikt på U. crassus och P. complanata är 
spridda med tämligen stora mellanrum. Dessutom 
är kunskaperna om förekomst och biotopval 
begränsade, varför denna inventerings 
huvudsakliga syfte är att på ett mer systematiskt 
sätt kartlägga förekomst och utbredning av dessa 
arter. Under tidigare inventeringar i länet 2004 och 
2005 (Nekoro och Sundström, 2005) har Kilaån 
och delar av Ålbergaån, Vretaån samt 
Hannsjöbäcken inventerats, varför dessa åar 

uteslöts i denna undersökning. Val av lokaler har 
gjorts i samrådan mellan Länsstyrelsen och de 
Naturhistoriska museerna.  
 
Målsättningen med inventeringen är att ge svar på 
de olika arternas reella utbredning, samt att skatta 
populationernas täthet. Denna inventering har 
gjorts med förhoppning om att öka 
kunskapsunderlaget inför framtida beslutsfattande. 
De nyvunna kunskaperna om arternas utbredning 
bör tas i beaktande i det fortsatta arbetet med 
Natura 2000-områdena, Natura 2000-arterna samt 
det regionala miljömålet ”Levande sjöar och 
vattendrag”. Inventeringen kommer dessutom att 
vara ett underlag till det åtgärdsprogram för 
bevarande av tjockskalig målarmussla som 
kommer att tas fram under hösten 2005.  
 
 
Genomförande 
Uppdraget omfattade inventering och utvärdering 
av resultaten, samt sammanställning av denna 
rapport under perioden, 29/8 –21/10 2005. Arbetet 
har utförts på uppdrag av Södermanlands 
länsstyrelse med finansiering från 
Naturvårdsverkets arbete med åtgärdsprogram för 
hotade arter. Samtliga rådata har överförts till den 
nationella Access-databasen Stormusslor.  
 
 
Natura 2000  
Natura 2000 är ett ekologiskt nätverk av särskilt 
skyddsvärda naturområden som bildats inom den 
europeiska unionen. Målet med Natura 2000 är att 
bidra till bevarandet av den biologiska 
mångfalden. Detta görs genom att vårda och 
skydda de livsmiljöer där arterna finns. 
Bakgrunden till framtagandet av Natura 2000 
bygger på två EU direktiv, fågeldirektivet och 
habitatdirektivet (Direktiv 79/409/EEG om 
bevarande av vilda fåglar respektive Direktiv 
92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda 
djur och växter). Fågeldirektivet behandlar bland 
annat vilka områden som har stor betydelse för 
rastande/flyttande fåglar samt häckande fåglar. 
Habitatdirektivet i sin tur behandlar bland annat 
vilka områden som hyser ovanliga naturmiljöer 
och/eller arter listade i bilagorna till art- och 
habitatdirektivet samt hur dessa skall förvaltas. 
Tidsplanen för färdigställandet av Natura 2000 var 
att till år 2000 ha ett färdigt nätverk av 
skyddsvärda områden med visionen att 2000-talet 
skulle präglas av hänsyn till naturen, därav namnet 
Natura 2000. (Cederberg et al. 2000, 
Naturvårdsverket 2003a, 2005) 
 
Valet av vilka områden som skall utses till Natura 
2000-områden sker för respektive land utifrån 
Europas biogeografiska regioner (figur 2). Varje 
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land skall för respektive region välja ut tillräckligt 
många Natura 2000-områden för att motsvara de 
listor över arter och livsmiljöer som finns 
återgivna i fågel- och habitatdirektiven. Dessa 
listor omfattar över 170 naturtyper och 
sammanlagt ca 900 växt- och djurarter. I Sverige 
förekommer idag 90 av dessa naturtyper och drygt 
100 växt- och djurarter som finns listade i 
habitatdirektivet. I fågeldirektivet finns idag 70 
arter i Sverige som skall bevaras. Inom respektive 
Natura 2000-område skall alla arter och naturtyper 
bevaras för framtiden. Det vanligaste hotet mot 
den biologiska mångfalden är att arternas 
livsmiljöer försämras eller försvinner genom 
direkta arealminskningar eller långsamma 
förändringar i livsmiljön, som till exempel i våra  
 

vattenmiljöer. Arbetet inom respektive Natura 
2000-område utgår från en så kallad 
bevarandeplan som skall tas fram av respektive 
länsstyrelse i samråd med markägare och andra 
intressenter. Bevarandeplanen skall beskriva syftet 
och målet med det enskilda Natura 2000-området. 
Där formuleras vilka värden som skall bevaras, 
vilka hot som kan finnas mot arterna eller 
livsmiljöerna och vilket skydd som kan behövas. 
Andra viktiga svar som dokumentet skall ge är 
vilken typ av skötsel- och restaureringsåtgärder 
som behöver sättas in samt när dessa skall 
genomföras. Var sjätte år skall respektive område 
genomgå en uppföljning för att rapportera 
tillståndet i området. (Cederberg et al. 2000, 
Croneborg 2005, Naturvårdsverket 2003a, 2005). 
 

 
Figur 2. Indelningen av Natura 2000-områden sker efter Europas biogeografiska regioner som utgår från olika naturtyper. Sverige tillhör den 
boreala (Nordliga barrskogsregionen), alpina (Fjällen) samt den kontinentala (Södra barrskogs-) regionen. Karta: Naturvårdsverket (2005) 
 
 
 
 

Vilken skyddsform som skall tillämpas bestäms 
inom varje enskilt land utifrån behovet av åtgärder 
för att bevara och sköta området. I Sverige är redan 
ca 60 % av Natura 2000-områdena skyddade som 
exempelvis nationalparker, naturreservat eller 
biotopskydd. Många områden behöver inget 
skydd. Detta gäller framför allt betesmarker där 
ersättning för skötsel utgår via miljöstöden. 
Dessutom kan ett område värnas genom annan 
lagstiftning som exempelvis strandskydd, 
fågelskyddsområde, naturvårdsavtal etcetera.  
 
Alla svenska Natura 2000-områden är sedan 1 juli, 
2001 klassade som riksintressen enligt 
Miljöbalkens 4 kapitel. Detta innebär att det är 
förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter 
eller utföra ingrepp och/eller utsläpp i eller i 
anslutning till ett Natura 2000-område som på 
betydande sätt kan påverka miljön. Om ingrepp  
 

planeras måste ett tillstånd sökas hos länsstyrelsen, 
samt en så kallad miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) göras. Tillstånd att genomföra åtgärd eller 
ingrepp lämnas endast om det fastslås att ingreppet 
inte kan komma att skada de arter eller livsmiljöer 
Natura 2000-området är utpekat att bevara. 
Markägare har i vissa fall möjlighet att få 
ersättning då Natura 2000-området exempelvis 
innebär begränsningar för pågående 
markanvändning. (Cederberg et al. 2000, 
Naturvårdsverket 2003a, 2005) 
 
Sverige har ca 4000 Natura 2000-områden och 195 
av dessa finns i Södermanlands län. Här finns de 
flesta naturtyper representerade med allt från sjöar, 
åar, barr- och ädellövskogar, naturbetesmarker till 
skärgårdsmiljöer.  
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Sveriges nationella miljömål 
I april 1999 fastställde Sveriges riksdag 15 
nationella miljömål (Tabell 1) med målsättningen 
att nästa generation skulle mötas av ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta. (Regeringen, 
2000) Dessa 15 mål vilar på fem grundläggande 
värden: ”En ekologiskt hållbar utveckling skall 
främja människors hälsa, värna biologisk mångfald 
och andra naturvärden, ta till vara kulturmiljön och 
de kulturhistoriska värdena, bevara ekosystemens 
långsiktiga produktionsförmåga samt trygga en 
god hushållning med naturresurserna” (Regeringen 
2001).  
 

  
1 Begränsad klimatpåverkan 
2 Frisk lust 
3 Bara naturlig försurning 
4 Giftfri miljö 
5 Skyddande ozonskikt 
6 Säker strålmiljö 
7 Ingen övergödning 
8 Levande sjöar och vattendrag 
9 Grundvatten av god kvalitet 

10 Hav i balans samt levande kust och 
skärgård 

11 Myllrande våtmarker 
12 Levande skogar 
13 Ett rikt odlingslandskap 
14 Storslagen fjällmiljö 
15 God bebyggd miljö 

  
Tabell 1. Sveriges 15 nationella miljökvalitetsmål.(Regeringen 2000) 
 
Miljömålen ska agera som en kompass för det 
svenska miljöarbetet (nationellt och internationellt) 
och även vara vägledande vid tillämpningen av 
miljöbalkens bestämmelser. Länsstyrelserna fick 
sedan i uppdrag att anpassa de nationella 
miljömålen till regionala miljömål. Arbetet med 
varje miljömål skall årligen följas upp och 
utvärderas av regeringen. Detta sker bland annat 
med hjälp av ett system av indikatorer. Dessutom 
skall regeringen vart fjärde år göra en fördjupad 
utvärdering och bedömning för att utröna huruvida 
lagstiftning eller mål behöver revideras. 
(Miljömålsportalen 2005) 
 
I december 2002 beslutade Länsstyrelsen i 
Södermanland om de regionala miljömålen och 
beslutade även om att prioritera sex av dessa mål, 
däribland miljömålet ”Levande sjöar och 
vattendrag”. Under 2003 togs handlingsplaner 
fram för tre av dessa; ”Levande sjöar och 
vattendrag”, ”Hav i balans och levande kust och 
skärgård” samt ”Ingen övergödning” fram, och 
länsstyrelsen beslöt att prioritera arbetet med dessa 

tre. Detta innebär bland annat att dessa 
variationsrika miljöer och den biologiska 
mångfalden skall bevaras. När det gäller sjöar och 
vattendrag fyller de viktiga funktioner för olika 
djur- och växtarter, men även för oss människor 
genom de så kallade ekosystemtjänster som de 
levererar. Ekosystemtjänster kallas de 
livsnödvändiga tjänster som vi människor behöver 
och som leveraras av olika ekosystem. Det kan 
exempelvis vara syre i atmosfären, rent vatten, 
pollinering, föda, byggnadsmaterial, 
vattenkraftutvinning et cetera. Även 
rekreationsvärden såsom sportfiske och bad ingår i 
definitionen av ekosystemtjänster. (Länsstyrelsen 
Södermanland 2002, 2003, Svenska 
Naturskyddsföreningen 2005) 
 
 
Sveriges stormusselfauna 
Av 34 arter sötvattenslevande musslor 
förekommande i Sverige indelas åtta i gruppen 
”stormusslor”, (phylum Mollusca, klass Bivalvia). 
Samtliga är filtrerare och påträffas i rinnande 
vatten och flera lever även i sjöar och dammar. 
Med undantag av vandrarmusslan (Dreissena 
polymorpha), som kan fästa till hårda substrat 
medelst så kallade byssustrådar och har frilevande 
larver, är samtliga bottenlevande. De lever 
nedgrävda i bottensubstratet. Stormusslor tar via 
sifonerna in vatten som sedan filtreras på partiklar. 
(von Proschwitz 2002, Bergengren et al. 2004a, b).  
 
De skildkönade musslornas fortplantningsbiologi 
är intressant (Figur 3); de av hanarna utsläppta 
spermierna tas via filtreringssystemet upp av 
honorna som sedan befruktar äggen. Äggen blir 
kvar i honornas gälar under ett par veckor varefter 
de stöts ut som så kallade glochidielarver. Dessa 
måste genomgå ett parasitiskt stadium i gälarna på 
en fisk. Vilken värdfiskart som musslan är 
beroende av skiljer sig mellan musselarterna, och 
även för en enskild art kan det finnas flera fiskarter 
som fungerar som värd. Under detta parasitiska 
stadium, vars längd varierar beroende på 
musselart, omvandlas glochidielarven till 
färdigbildad mussla. Denna släpper sedan från 
gälarna och faller ned till bottnen. I detta skede 
lever de under en tid (ett par veckor upp till flera år 
beroende på art) mellan bottenpartiklarna 
(interstitiellt). När de uppnått en storlek av cirka en 
centimeter sätter de sig i filtreringsposition, det vill 
säga med framänden förankrad i bottenmaterialet 
och bakänden uppstickande (von Proschwitz 2002, 
Bergengren et al. 2004a, 2004b, Lundberg et al. 
2004). 
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Figur 3. Schematisk bild över livscykeln hos tjockskalig målarmussla (Unio crassus) enligt förlaga från Hochwald & Bauer (1988). 
Här med stensimpa (Cottus gobio) som föreslagen värdart. (Lifecycle of thick-shelled river mussel (Unio crassus), here with bullhead 
(Cottus gobio) as proposed host fish) Illustration: Marmar Nekoro.  

 
 
 
 

Flodpärlmussla, 
Margaritifera 
margaritifera 

(Linnaeus, 1758), är 
fridlyst i Sverige 
sedan 1994 och 

upptagen i den svenska rödlistan under kategorin 
VU – sårbar. Även i Internationella 
Naturvårdsunionens (IUCN) globala rödlista för 
djur är den listad som sårbar (VU). Dessutom är 
den upptagen i Natura 2000, EU:s art- och 
habitatdirektiv. Den lever i kalkfattiga och klara, 
rinnande vatten med bottnar av sand, grus och sten. 
Potentiella värdarter i Sverige är öring och lax. 
Ursprungligen förekom arten från Skåne till 
Lappland, numera med betydande 
utbredningsluckor, speciellt i södra och östra 
Sveriges jordbruksbygder och kalktrakter. Arten 
uppnår könsmognad vid 18-20 års ålder. En ålder 
av uppemot 100 år är inte ovanlig, med 
rekordnotering på 256 år (!), vilket gör 
flodpärlmusslan till Sveriges mest långlivade 
djurart. 

Äkta målarmussla, 
Unio pictorum 
(Linnaeus, 1758), har 
tills nyligen kallats för 
”Allmän målar-
mussla”, men 

eftersom den numera är tämligen sällsynt fick 
arten ett mer passande namn. Den förekommer i 
bäckar, åar, floder och sjöar där vattnet inte är för 
starkt strömmande. Arten föredrar grunt vatten (< 
5-6 meter) i näringsrika eller måttligt näringsrika 
vatten. Spridda förekomster i östra Sverige, från 
Skåne till norra Uppland och sydöstra Dalarna. 
 

Spetsig 
målarmussla, Unio 
tumidus (Philipsson, 
1788), återfinns i 
bäckar, åar, floder 
och sjöar av 

varierande näringsgrad samt till 9-10 meters djup. 
Arten är tämligen allmän, från Skåne till södra 
Värmland, och mellersta Medelpad i öster. 
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Den tjockskaliga 
målarmusslan, Unio 
crassus (Philipsson, 
1778), är sedan 2001 
fridlyst i Sverige och 
klassas i den svenska 

rödlistan som den mest hotade (hotkategori EN – 
starkt hotad) av de åtta arterna. Dessutom är den 
upptagen i Natura 2000, samt IUCN:s globala 
rödlista för djur, där den klassas som missgynnad 
(NT). U. crassus lever uteslutande i strömmande 
vatten, dels i bäckar, åar och floder, men även vid 
in- och utlopp från sjöar. Arten förekommer främst 
på sand- och grusbottnar, men även på mer lerrika 
substrat i vatten som är relativt näringsrika. 
Potentiella värdarter i Sverige är bland andra 
spigg, sarv, abborre, stäm, färna, elritsa och 
stensimpa (upptagen i Natura 2000). Isolerade 
förekomster finns i östra Sverige från Skåne till 
norra Uppland och sydöstra Dalarna. U. crassus 
når en ålder av uppemot 70 år, med rekord på ca 
90 år. 
 

Allmän dammussla, 
Anodonta anatina 
(Linnaeus 1758), 
påträffas i alla typer 
av vatten med 
undantag av de mest 

näringsfattiga. Vad gäller bottensubstrat är arten 
mindre krävande och förekommer även på 
slambottnar samt på relativt stora djup. A. anatina 
är den vanligaste stormusselarten i Sverige med 
allmän förekomst i hela landet, dock ovanligare i 
de inre delarna av Norrland. 
 

Större dammussla, 
Anodonta cygnea 
( = A. piscinalis) 
(Linnaeus, 1758), 
tidigare kallad ”Stor 

dammussla”, 
förekommer huvudsakligen i sjöar och dammar, 
men även i lugna delar av vattendrag. 
Huvudsakligen på mjukbottnar med slam, ner till 
ca 20 meter. Föredrar mer näringsrika vatten. 
Tämligen sällsynt, återfinns från Skåne till norra 
Uppland och sydöstra Dalarna. Mer ovanlig i 
Västsverige. 
 

Flat dammussla, 
Pseudanodonta 

complanata 
(Rossmässler, 1835), 
är sällsynt och 
rödlistad under 

kategorin missgynnad (NT) på den svenska 
rödlistan. Arten förekommer i sjöar och 

stillaflytande vattendrag på slammiga ler- och 
sandbottnar. Spridda förekomster från Skåne till 
södra Värmland. I öster upp till Medelpad, dock 
med stora utbredningsluckor. 
 
 

Vandrarmussla 
(Zebramussla), 

Dreissena 
polymorpha (Pallas, 
1771), spreds från det 

ponto-kaspiska 
området till Sverige 

på 1920-talet då den dök upp i Mälaren. Den fäster 
till hårda substrat med så kallade byssustrådar. 
Lokalt är den allmän. I Sverige har den hittills 
endast påträffats i Mälaren och Hjälmaren, samt i 
sjöar och vattendrag som hör till dessa. Dessutom 
återfinns den i sjön Erken (Uppland). Äldre fynd 
finns även från Stockholms skärgård.  
 
De respektive arterna skiljs åt genom skillnader i 
skalens form och utseende, samt i låständernas 
antal och utseende. För mer information om 
respektive arts utseende, biologi och utbredning 
hänvisas till Bergengren et al. 2004a, b samt von 
Proschwitz, 2002. (Artfotografier: Håkan 
Holmberg) 
 
 
Områdesbeskrivning 
Svärtaåns avrinningsområde 
Svärtaåns avrinningsområde sträcker sig från 
Gnesta kommun i norr ned till Nyköping i söder, 
från Runtuna i väster till Lästringe och Sättersta i 
öster. Avrinningsområdet inkluderar sjöarna 
Likstammen, Eknaren, Ludgosjön, Svarvaren och 
Runnviken samt flera mindre sjöar och vattendrag. 
Den totala arean för avrinningsområdet är 372 
km2.  
 
De nordöstra delarna av avrinningsområdet har en 
skiftande natur med bergiga skogspartier varvat 
med mullrika dalgångar och lövrika hagmarker. 
Vattendragen i dessa delar, framför allt 
Likstammen, är näringsfattiga med klart vatten. De 
nordvästra delarna av avrinningsområdet består å 
andra sidan av typiska grunda slättsjöar med 
mycket näringsämnen, exempelvis Eknaren och 
Ludgosjön. 
 
Svärtaån 
Svärtaån (figur 4, lokal nr 22 – 31) rinner 13 km 
mellan sjön Runnviken och Sjösafjärden i 
Östersjön. Under större delen av sträckningen har 
ån ett långsamt slingrande förlopp. Längs sin  
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Figur 4. Karta över inventerade lokaler i Södermanlands län:  
 

Laketorpsån 
1. 100 m nedströms Stavtorp 
2. 200 m nedan Laketorps gård 
3. 30 m nedströms Ådals torp 
4. Ådals kvarn 100 m nedan bro 
 
Kräftbäcken 
5. Ovan andra bron nerifrån 
 
Bäck mellan Kvarnsjön och Dunkern 
6. Vattenhjulet; nedströms väg 
 
Å mellan Dunkern och Misteln 
7. Bron 
 
Jettnaån 
8. Golfbanan 
 
Forsaån 
9. Åtorp 
10. 50 m nedströms gamla pappersbruket 
11. Forsa kvarn – nedan dammen 

12. Forsa kvarn – viken 
13. Bokvarn – forsen 
14. Bokvarn – kvarnfåran 
 
Å mellan Jerveln och Viksjön 
15. 100 m nedan utloppet från Jerveln 
16. 250 m nedan utloppet från Jerveln 
 
Å mellan Viksjön och Långhalsen 
17. Värna – ovan gården 
18. Värna – nedan nedre bron 
 
Husbyån 
19. 700 m uppströms Husby gård 
20. 1 km uppströms Husby gård 
21. 1,2 km uppströms Husby gård 
 
Svärtaån 
22. Lövsunds herrgård  
23. Lövsund – hagen 
24. Mellan Ylingesjön och Sundbysjön 

25. 200 m söder om Ylingesjön 
26. Svärta – Åstugan 
27. Svärta – vägskäl 223 
28. Säby – bron 
29. Sjösa ovan 2 
30. Sjösa ovan 1: traktorbron 
31. Sjösa: nedan väg 219 
 
Vedaån 
32. Nedan Likstammen 1 
33. Nedan Likstammen 2 
34. Alma – 100 m uppströms bro 
35. Alma – bron 
36. Åfors – Alma 
37. 200 m nedströms Åfors – Alma 
38. Åkern nedan Åfors 
39. Nedan E4 – skogen 
40. Nedan E4 – torpet 

 
 
 
sträckning mottar Svärtaån ett antal mindre 
biflöden. Närmast Runnviken rinner ån genom 
breda våtmarker, vilket under perioder av 
högvatten ger stora översvämningar. Detta medför 
i sin tur att det bildas goda biotoper för häckande 
och rastande fåglar såsom brun kärrhök, knölsvan, 
rördrom och tofsvipa. Ån fortsätter genom 
kulturlandskapet och närmare Svärta gård 
begränsas dalgången av branta sluttningar. Vid 

Svärta gård möter ån en gammal kvarndamm men 
söderut vidgas åter dalgången. Här fortsätter ån sitt 
svagt meandrande förlopp genom mestadels öppet 
odlingslandskap. På sin avslutande sträckning 
innan utflödet i Östersjön rinner ån genom 
gräsbärande våtmarker. Svärtaån har vid tidigare 
inventeringar visat sig biologiskt intressant, 
hysande ett rikt djurliv beträffande både fisk och 
mollusker. 
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Vedaån 
Mellan Likstammen och Svarvaren i 
avrinningsområdets nordöstra delar rinner Vedaån 
(figur 4, lokal nr 32 – 40). Ån har ett svagt 
meandrande förlopp genom ett lätt kuperat 
småskaligt odlingslandskap med inslag av 
skogspartier. Åns övre delar är oreglerade men ca 
tre km från utloppet i Svarvaren har det tidigare 
funnits en kvarndamm. Vid åns övre delar rinner 
ån genom grus, sand och moavlagringar. Längre 
nedströms övergår jordarterna till att domineras av 
lera. Tidigare inventeringar av bottenfaunan har 
påvisat att ån har ett högt biologiskt värde med 
förekomst av bland annat sällsynta 
dagssländearter. Dessa unika arter återfinns 
generellt i vattendrag med hög vattenkvalitet. 
 

 
 
Nyköpingsåns avrinningsområde 
Nyköpingsåns avrinningsområde omfattar över 
hundra sjöar och vattendrag, däribland Båven, 
Yngaren, Långhalsen, Tisnaren och Viren. Den 
totala ytan är ca 3632 km2, varav ca 2644 km2 är 
inom länet. Vattensystemet är rikt förgrenat, med 
den huvudsakliga fåran flytandes i väst-östlig 
riktning från sjöarna Tisaren och Sottern i Örebro 
län. I sydväst sträcker sig avrinningsområdet in i 
Östergötlands län. På den sörmländska högplatån 
utgörs vattensystemet av ett komplext sjösystem, 
där sjöarna binds samman med kortare åsträckor. 
Sjöarna är ofta flikiga, vilket speglar områdets 
sprickdalsterräng.  
 
Forsaån 
Forsaån (figur 4, lokal nr 9 – 14) rinner med sina 
tre km mellan sjöarna Tislången och Bjälken 
genom samhället Forsa. Området är 
skogsdominerat med inslag av odlingslandskap. 
Tislången med dess öar är viktiga biotoper för 
många måsfåglar och fiskljuse. Även sedan 
Tislången övergått i Forsaån har vattendraget 

sjökaraktär, vilket ytterligare förstärks av två 
kraftverksdammar samt ett gammalt kvarndämme 
inne i samhället. Nedan dessa finns en grundare 
åsträcka med högre vattenhastighet och grövre 
material där förekomst av tjockskalig målarmussla 
tidigare konstaterats. 
 

 
Nedan gamla kvarndämmet, Forsa 
Foto: Helena Sundström 
 

 
Vedaån nedan E4:an 
Foto: Helena Sundström 

 
Husbyån 
Husbyån (figur 4, lokal nr 19 – 21) rinner från 
Lidsjön till Långhalsen genom ett naturskönt 
kulturlandskap där lövdungar och skogshöjder 
bildar öar i landskapet. I området finns även 
ekhagar, åskullar med torrängsflora samt öppen 
naturbetesmark med rik flora såsom nattviol, 
jungfru marie nyklar och kattfot. De övre delarna 
av vattendraget kantas närmast av lövskog. Längs 
begränsade sträckor finns även barr - samt 
lövträdsplanteringar. De nedre delarna av ån rinner 
genom ett mer öppet odlingslandskap. Längs med 
ån förekommer även våtmarker som bland annat 
hyser storspov. I anslutning till ån finns bävrar, 
vilka stundtals orsakar stor påverkan på 
vattendraget. 
 
Övriga inventerade åsträckor 
Sydöst om Lerbo ligger sjöarna Jerveln och 
Lidsjön. Mellan dessa, i en sänka mellan två 
höjdpartier bevuxna med barrskog, rinner en ca 
800 meter lång å (figur 4, lokal nr 15 – 16). Övre 
delarna av vattendraget är våtmarkslika medan 
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mellersta delarna har mer karaktär av en skogs-å. 
Längre nedströms består omgivningen av 
åkermark med ringa beskuggning, vilket resulterat 
i riklig vegetationstillväxt i vattendraget. 
 
Från Viksjön rinner vattnet vidare till Långhalsen 
via en å vid gården Värna (figur 4, lokal nr 17 – 
18). Här består omgivningen mestadels av 
våtmark, hagmark och odlingsmark med 
insprängda partier av lövskog. 
 
Under denna inventering har de korta åsträckor 
som utgör passagerna mellan sjöarna Dunkern och 
Misteln samt mellan Misteln och Kyrksjön 
(Jettnaån) inventerats (figur 4, lokal nr 7 resp. 8). I 
samma området har ytterligare två vattendrag 
inventerats, med en lokal vardera. Det ena 
vattendraget är Kräftbäcken (figur 4, lokal nr 5), 
som rinner från skogsområdet nordöst om 
Dunkern. Det andra är en bäck som rinner från 
Kvarnsjön åt sydväst tills den möter Dunkern 
(figur 4, lokal nr 6). Den inventerade lokalen i 
detta vattndrag finns i en mycket naturskön 
bäckravin strax ovan utloppet till Dunkern. 
 

 
Sjöarna Dunkern, Misteln och Kyrksjön utgörs av 
en bred flack sänka i ett småkuperat 
sprickdalslandskap, där ett varierat kulturlandskap 
omväxlande möter frodig löv- och barrskog. Inom 
området finns flera fina hagmarker, ängsbackar, 
ädellövskog och strandängar hysandes en rik flora. 
Även gamla skogsbestånd förekommer. Områdena 
har även ett mycket rikt fågelliv, med exempelvis 
storlom, kricka, knipa; storskrak, kattuggla och 
fiskljuse häckandes vid sjön. Fiskfaunan är rik med 
bland annat gös, siklöja, lake, ål och nors. I 
bäckravinerna finns rik fauna och lundflora. Sjön 
Dunkern har även en rik strandflora med till 
exempel nattviol och fältgentiana samt 
högstarrsamhällen växandes på strandängar. Sjöns 

grundbottnar hyser både oligotrofa och eutrofa 
arter, vilket gör bottenfloran särskilt artrik. Här 
finns även en ishavsrelikt, nämligen pungräkan 
Mysis relicta. Båda sjöarna Dunkern och Misteln 
är klassande som varande av riksintresse. 
 

Norrströms avrinningsområde (Mälaren) 
Mälarens sprickdals-lerslättssystem har ett 
avrinningsområde täckande ca 22650 km2. Av 
dessa finns ca 2611 km2 inom Södermanlands län 
inom Eskilstuna och Strängnäs kommuner. 
 
Laketorpsån 
Sydväst om Mariefred, från sjön Marsjön ut till 
Mälaren; rinner Laketorpsån  (figur 4, lokal nr 1 - 
4). Området domineras av berg och barrskog men i 
den sprickdal som åns nedre delar rinner i, har 
förutsättningar för jordbruk skapats. Från Marsjön 
rinner ån genom skogsmark. När ån når 
sprickdalen och de mer finpartikulära jordarterna 
börjar ån successivt meandra. Dessa åsträckor 
kantas av en lövskogsbård, vilken gynnar en rik 
flora med bland annat strutbräken och trolldruva. 
Längs en del av denna sträcka följs ån av 
Sörmlandsleden. På flera platser längs vattendraget 
finns vandringshinder, både i form av en gammal 
kvarndamm, vägtrummor och uppbyggda 
stenfördämningar.  

Bäckravin utbildad av bäcken mellan Kvarnsjön och Dunkern 
Foto: Helena Sundström 

 
 
Stormusslornas hotbild 
Det största hotet mot stormusslorna är försämrade 
habitat till följd av mänskliga aktiviteter. Jord- och 
skogsbruk, utsläpp från industrier, trafik och 
kommunala verksamheter, vattenkraftsreglering, 
samt igenslammade bottnar till följd av diknings- 
och årensningsprojekt påverkar musslornas 
biotoper genom fysiska och vattenkemiska 
störningar (figur 5). Störningarna är framförallt 
övergödning, försurning och föroreningar och 
efterföljande förändringar i halter och nivåer av 
exempelvis syre, pH, nitrit-nitrat och miljöfarliga 
ämnen såsom tungmetaller. Den ökade mängden 
partiklar i vattnet från till exempel 
skogsavverkningar och dikesrensningar, leder till 
temperaturförändringar och ger en ökad 
sedimentation och igenslamning av vattendragen. 
Samtliga aktiviteter medför sammantaget till att 
musslornas och värdfiskarnas habitat försämras, 
till exempel kan musslorna få svårigheter att 
filtrera vattnet samt riskerar att bli övertäckta med 
sediment. Eftersom musslornas fortplantnings-
strategi dessutom är komplex och beroende av 
värdfiskar finns stor risk att påverkan på 
vattendragen påverkar musslornas fortplantning 
negativt. Detta kan medföra utebliven 
nyrekrytering och på sikt att populationerna 
långsamt dör ut. 
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Vandringshinder för värdfiskarna och introduktion 
av främmande arter i vattendraget är andra hot mot 
stormusslorna. Försöksstudier på flodpärlmussla 
(med allmän dammussla som försöksart) har 
dessutom visat att signalkräftor (Pacifastacus 
leniusculus) potentiellt kan predera på små musslor 
och därmed hota rekryteringen (Hylander 2004). 
 
Förändringar i temperatur och hydrologi till följd 
av dagens och framtidens klimatförändringar 
kommer sannolikt att påverka 
musselpopulationerna och deras habitat. Hur och i 
vilken uträckning detta kommer att ske kan ingen 
med säkerhet säga. Studier av exempelvis 
flodpärlmusslor har visat att glochidiernas tillväxt 
och överlevnad tycks vara positivt korrelerade med 
förhöjda vattentemperaturer. Rekryterings-
framgången verkar vara korrelerad med 

nederbördsmängden, men här är förhållandet mer 
komplicerat. I vissa åsystem uppvisas ett positivt 
samband, medan andra system uppvisar negativ 
korrelation. Generellt påverkas stormusslor 
negativt av reducerade vattenflöden. Detta leder 
dels till förändrade vattenkemiska förhållanden till 
följd av ökad sedimentation, algblomningar och 
förhöjda halter av debris, dels till ökad risk för 
torrläggning av vattenfåran. (Hastie et al. 2003). 
 
Klimatförändringar kan med andra ord påverka 
musslorna direkt, genom försämrade habitat, 
förändringar i individuell tillväxt och 
reproduktionsframgång, men även indirekt genom 
försämrade habitat för värdfiskarna. Dessutom 
kommer med största sannolikhet förändringar i 
mänskliga aktiviteter följa, vilket riskerar att 
förvärra situationen ytterligare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
StormusslornasStormusslornas hotbildhotbild

Biotopförsämringar Hot mot värdfiskarBiotopförsämringar Hot mot värdfiskar

Minskad rekryteringMinskad reproduktion Ökad mortalitetMinskad rekryteringMinskad reproduktion Ökad mortalitet

Vattenkraft/
regleringJordbruk Skogsbruk/

avverkning
Dikning

/rensning 
Utsläpp från industri/trafik/ 

kommunal verksamhet 

Eutrofiering Miljögifter FörsurningIgenslamning Vandringshinder

Klimatförändringar?Klimatförändringar?

 
 

Figur 5. Generaliserad bild över olika verksamheter och deras påverkan på stormusslor. (Pilarnas tjocklek är oberoende av hotbildens storlek.) 
Illustration: Marmar Nekoro 
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Metodik 
 
Metodik 
Metodiken följer Naturvårdsverkets standard 
”Undersökningstyp: Övervakning av Stormusslor” 
(Naturvårdsverket 2004a) där räkning utförs med 
hjälp av vattenkikare och handräknare. Lokalerna 
genomsöktes med vattenkikare ned till vadbart 
djup, vilket varierade med bottenförhållanden och 
bottentopografi. Vid lokaler med obefintligt 
siktdjup, eller där framkomligheten var starkt 
begränsad, genomfördes inventeringen med 
lutherräfsa. På varje lokal utfördes åtta kast i 
solfjäderform med räfsan. I fältprotokollet angavs 
längden på dessa kast. På grund av tidsbrist har vi 
frångått gällande metodik för lutherräfsa och inte 
längdmätt samtliga funna musselindivider.  
 
Påträffade tomma musselskal har samlats in och 
bevaras vid Naturhistoriska riksmuseet i 
Stockholm som belägg för arternas förekomst i 
området. 

 
Under inventeringarna gjordes i enlighet med 
Naturvårdsverkets standard ”Undersökningstyp: 
Lokalbeskrivning” dessutom en biotopkartering av 
den strandnära miljön samt av vattenbiotopen på 
respektive lokal (Bergengren et al. 2002 b, 2004b, 
Naturvårdsverket 2003b). Dessa 
lokalbeskrivningar, även inkluderande översiktlig 
redovisning av eventuella fynd på respektive lokal, 
återfinns i Bilaga 2. Vid identifiering av flora och 
fauna har följande litteratur använts: Mandahl-
Barth (2000), Mossberg et al. (1992), Olsen & 
Svedberg (1999) samt von Proschwitz (2002). Vid 
inventeringens bedömning av påverkan på lokal 
har endast visuell bedömning gjorts. Instruktioner 
för ifyllande av lokalbeskrivningarna återfinns i 
Bilaga 1, och ett register över de funna arternas 
svenska och vetenskapliga namn återfinns i Bilaga 
3. 

  
 

Inventering med hjälp av vattenkikare.  
Foto: Helena Sundström 

 
 

 

Inventering med hjälp av lutherräfsa 
Foto: Marmar Nekoro 
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Resultat 
 
Laketorpsån
Laketorpsån inventerades med fyra lokaler, nr 1-4 
(Figur 6). Ån har ett meandrande förlopp med 
klart, färgat vatten. Beskuggningen är medel till 
hög och eutrofieringsgraden låg. Strutbräken och 
stundtals rik kärrflora kantar vattendraget. 
Bottentopografin är varierande med inslag av  
 

grundare partier med grövre material. I övrigt 
består bottensubstratet mestadels av sand. På flera 
ställen längs lokalen förekommer vandringshinder 
i form av gamla fördämningar och vägtrummor. 
 
Inga fynd av stormusslor gjordes på någon av 
lokalerna.

 
 

 
Figur 7. Legend till figur 6  samt 8 - 11 
 

 

Figur 6. Laketorpsån med inventerade lokaler markerade 

 
Kräftbäcken 
Kräftbäcken inventerades med en lokal, nr 5 (figur 
8). Bäcken meandrar längs större delen av sitt 
förlopp och vattnet är klart men färgat. 
Bottensubstratet på den inventerade lokalen 
domineras av sand. Bäcken omges av barrskog, 
vilket ger hög beskuggning, men även kan bidra 
till försurning av vattendraget. 
 
Inga fynd av stormusslor gjordes. 
 

 
 

Bäck mellan Kvarnsjön och 
Dunkern 
Bäcken inventerades med en lokal, nr 6 – 
Vattenhjulet (figur 8). Den meandrande bäcken 
kantas på den inventerade lokalen av strutbräken 
och gråal. Bottensubstratet domineras av sand med 
inslag av block. Strax ovanför lokalen finns en 
fördämning med vattenhjul. 
 
Inga fynd av stormusslor gjordes. 
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Å mellan Dunkern och Misteln 

Figur 8. Karta över Kräftbäcken, Bäck mellan Kvarnsjön och Dunkern  
samt Bäck mellan Dunkern och Misteln. Inventerade lokaler samt mussel-
fynd markerade. För legend se figur 7. 

Ån inventerades med en lokal, nr 7 – Bron (figur 8). 
Vattnet är halvgrumligt med hög andel partiklar. 
Bottensubstratet domineras av sand och grus med 
inslag av sten.  
 
Fynd av U. tumidus gjordes med en täthet av ca 0,17 
individer/m2 (tabell 2) 
 
Fynd av A. anatina gjordes med en täthet av ca 0,17 
individer/m2 (tabell 2). 
 
 
Jättnaån 
Jättnaån inventerades med en lokal, nr 8 – Golfbanan 
(figur 9). Ån rinner genom en rullstensås mellan 
sjöarna Misteln och Kyrksjön och omges till stor del 
av en golfbana. Breda kantzoner ner mot ån skyddar 
mot näringsläckage. Bitvis har ån kärrkaraktär med 
mycket buskar. Bron utgörs av en vägtrumma. 
 
Fynd av U. tumidus gjordes med tätheter av ca 0,09 
individer/m2 (tabell 2). 
 
Fynd av A. anatina gjordes med tätheter av ca 0,09 
individer/m2 (tabell 2) 
 
 
 

Figur 9. Karta över Jättnaån. Inventerade lokalen samt musselfynden 
markerade. För legend se figur 7. 
 

 
 
Forsaån 
Forsaån inventerades med totalt sex lokaler, nr 9-
14 (figur 10). De olika lokalerna är av varierande 
karaktär.  
 
Lokal 9:Åtorp har skogssjökaraktär med öar, gula 
näckrosor och vasskantade stränder . Vattnet är 
lugnflytande till stillastående med detritus och död 
ved ackumulerandes på bottnen.  
 
Inga musselfynd gjordes på lokalen. 
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Figur 10. Karta över Forsaån. Inventerade lokaler samt musselfynd 
markerade. För legend se figur 7. 

 

Lokal 10:50 m nedan fd pappersbruket ligger 
nedanför en gammal kvarndamm, där vattnet leds 
vidare via en tapplucka. Även på denna lokal 
rinner vattnet lugnt förbi, över tjockt lager 
findetritus. Till utseendet en mindre fin lokal men 
med hög artdiversitet och stor förekomst av större 
dammussla. 
 
Fynd av A. cygnea gjordes med tätheter av ca 6,83 
individer/m2 (tabell 2). 
 
Fynd av A. anatina gjordes med tätheter av ca 1,61 
individer/m2 (tabell 2). 
 
Fynd av U. tumidus gjordes med tätheter av ca 
1,06 individer/m2 (tabell 2). 
 
Fynd av U. pictorum gjordes med tätheter av ca 
0,56 individer/m2 (tabell 2). 
 
Lokal 11:Forsa kvarn-nedan dammen ligger 
strax nedan en modernare kraftverksdamm. 
Bottnsedimentet domineras av block med inslag av 
sand. Blocken täcks delvis av näckmossa. På 
lokalen har en rygg av sandigare karaktär bildats 
av strömvirvlar från dammen. På denna gjordes det 
enda musselfyndet på lokalen. 
 
Lokal 12:Forsa kvarn-viken ligger i anslutning 
till föregående lokal med skillnaden att denna 
ligger mer skyddad från dammens strömvirvlar. 
Bottensedimentet består av finsediment och 
grovdetritus. Lokalens klara vatten medgav 
inventering med vattenkikare från brygga.  
 
Hög förekomst av A .anatina konstaterades på 
lokalen (7,47 individer/m2) (tabell 2). 
 
Lokal 13:Bokvarn-Forsen ligger nedan Bokvarns 
(Boda kvarns) damm. Bottensubstratet består av 
block med näckmossa. En snok påträffades på 
lokalen men inga musselfynd gjordes. 
 
Lokal 14:Bokvarn-Kvarnfåran utgörs av en 
grävd fåra precis nedan kvarnen. Bottenmaterialet 
är sandigt och vattnet halvgrumligt. 
Omgivningarna utgörs av en fin frilufts- och 
kulturmiljö med till exempel vandringsled.  
 
Fynd av U. tumidus gjordes med tätheter av ca 0,3 
individer/m2 (tabell 2). 
 
Fynd av A. anatina gjordes med tätheter av ca 0,15 
individer/m2 (tabell 2). 
 
Fynd av A. cygnea gjordes med tätheter av ca 0,08 
individer/m2 (tabell 2). 
 

 
Å mellan Jerveln och Viksjön 
Ån inventerades på två lokaler , nr 15 och 16 (figur 
11). Inventering skedde med lutherräffsa då ån har 
halvgrumligt vatten och vattendjupet är ca 2 meter. 
Den övre lokalen har kärrkarraktär men med bred 
vattenspegel medan den nedre lokalen är omgiven 
av skog. Bottensubstratet består av sand med 
inslag av finmaterial och sten samt detritus. I 
skogskanten längs med ån påträffades rikligt med 
musselskal (U. tumidus) sedan tidigere 
årensningsarbeten. 
 
Fynd av U. tumidus gjordes med tätheter av ca 
0,49 individer/m2 på den övre lokalen respektive 
ca 0,34 individer /m2 på den nedre (tabell 2). 
 
Fynd av A. anatina gjordes med tätheter av ca 0,28 
individer/m2 på den övre lokalen respektive ca 
0,34 individer/m2 på den nedre (tabell 2). 
 
Fynd av A. cygnea gjordes med tätheter av ca 0,28 
individer/m2 på den övre lokalen (tabell 2).  
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Figur 11. Karta över Å mellan Jerveln och Viksjön samt Å mellan Vik- 
sjön och Långhalsen. Inventerade lokaler samt musselfynd markerade. 
För legend se figur 7. 

Å mellan Viksjön och Långhalsen 
Ån inventerades på två lokaler, nr 17 och 18 vid 
gården Värna (figur 11). Bottenmaterialet är 
sandigt och grusigt med detritus i djupare partier. 
Vid den övre lokalen; Ovan gården rinner ån 
genom hagmark. Vid den nedre lokalen passerar ån 
genom gården. Här är vattenhastigheten något 
högre och bottenmaterialet grövre.  
 
Fynd av U. tumidus gjordes med tätheter av ca 
2,32 individer/m2 på den övre lokalen respektive 
ca 1,50 individer /m2 på den nedre (tabell 2). 
 
Fynd av A. anatina gjordes med tätheter av ca 2,04 
individer/m2 på den övre lokalen respektive ca 
0,34 individer/m2 på den nedre (tabell 2). 
 
 
Husbyån 
Husbyån rinner från Lidsjön till Långhalsen genom 
ett omväxlande skogs– och jordbrukslandskap. Ån 
inventerades på tre lokaler, nr 19-21, där nr 21 är 
den översta lokalen (figur 12). Den nedre lokalen 
(nr 19) omges på södra sidan av högvuxen 
poppelplantering. De övre lokalerna kantas på 
södra sidan av barrskog och vattnet har på grund 
av bäveraktivitet stor förekomst av grov död ved. 
Alla tre lokalerna har förekomst av U. tumidus 
med högst täthet på lokal 20 ( 8,66 individer/m2) 
(tabell 2).  
 
Fynd av U. crassus gjordes på lokal 19 och 21 med 
tätheter på 0,08 individer/m2 på lokal 19 respektive 
0,52 individer/m2 på lokal 21 (tabell 2). 
 
På lokal 21 gjordes även fynd av A. anatina (0,17 
individer/m2) (tabell 2). 

 

 
Figur 12. Karta över Husbyån. Inventerade lokaler samt musselfynd markerade. För legend se figur 7. 
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Svärtaån 
Svärtaån inventrades på nio lokaler (nr 22-31) från 
sjön Runnviken till Sjösafjärden, som är en vik av 
Östersjön (figur 13 och 14). Lokal nummer 24, 
Nedan Sundbysjön, gick av praktiska skäl inte att 
inventera med de metoder vi använt oss av i denna 
inventering, utan bör istället inventeras från båt, 
eventuellt med lutherräffsa. Vid tolkning av 
resultaten nedan bör alltså beaktas att lokal 24 
troligtvis hyser musselförekomst men att denna 
inventering inte kunnat styrka detta.  
 
U. crassus påträffades på fyra av lokalerna; från 
Svärta gård (nr 27) ned till Sjösa ovan 1 (nr 30). 
Tätheterna varierade mellan 0,15 individer/m2  
(lokal nr 29) och 2,73 individer/m2 (lokal nr 27) 
(tabell 2). 
 
P. complanata hittades på två av de nio lokalerna; 
200 meter söder om Ylingesjön samt vid Sjösa 
nedan väg 219. Tätheterna var 0,62 individer/m2 
respektive 0,15 individer/m2 (tabell 2). 
 

A. anatina påträffades på fyra lokaler; nr 22, 23, 25 

och 28 med tätheter mellan 0,22 individer/m2 och 
1,92 individer/m2 (tabell 2). 

 
Figur 13. Karta över övre delen av Svärtaån. Inventerade lokaler samt 
 musselfynd markerade. För legend se figur 7. 
 

 
Figur 14. Karta över nedre delen av Svärtaån. Inventerade lokaler 
samt musselfynd markerade. För legend se figur 7. 
 

 
A. cygnea påträffades på två lokaler; nr 23 och nr 
25 med tätheter på 2,93 individer/m2 respektive 
0,08 individer/m2 (tabell 2). 
 
Fynd av U. tumidus gjordes på alla de inventerade 
lokalerna utom nr 24. Störst var tätheten nedan 
Ylingesjön (lokal nr 25) där tätheten var 4,79 
individer/m2. Därefter följde lokalen nedan 
Lövsunds herrgård vid Runnviken (nr 22) med 
2,17 individer/m2. Övriga lokalers täthet varierade 
mellan 0,15 – 0,99 individer/m2 (tabell 2). 
 
U. pictorum påträffades endast nedan Ylingesjön, 
med en täthet på 0,08 individer/m2 (tabell 2).  
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Figur 15. Karta över Vedaån. Inventerade lokaler samt musselfynd 
markerade. För legend se figur 7. 

 

Lokalen 200 meter söder om Ylingen (nr 25) har 
den högsta artdiversiteten av alla lokaler i denna 
inventring med fynd av fem av de sju arter som 
påträffats i länet. Lokalen hade även stor 
förekomst av musslor i storleksklass I och II (0-20 
mm respektive 20-40) samt inventeringens minsta 
funna mussla, en 14 mm lång P. complanata.  
 
Vedaån 
Totalt nio lokaler (nr 32-40) inventerades från 
Likstammen ned till Svarvaren (figur 15). På tre av 
dessa lokaler (nr 38-40) gjordes fynd av U. 
crassus. Samtliga tre lokaler var belägna 
nedströms Åfors – Alma och den före detta 
kvarndammen. Högst var tätheten strax ovan sjön 
Svarvaren, lokalen nedan E4 torpet (nr 40) där 
tätheten var 3,5 individer/m2 (tabell 2). Denna 
lokal hade även hög förekomst av små musslor. 
Lokalerna 38 och 39 hade 0,3 individer/m2 
respektive 0,76 individer/m2. Inga andra fusselarter 
påträffades på dessa lokaler. 
 
I delarna ovan Alma-Åfors gjordes fynd av 
musslor endast på en lokal; nedan Likstammen 1 
(nr 32), där en levande samt ett skal av A. anatina 
påträffades.  
 
Flera av de inventerade lokalerna som saknade 
musselförekomst tycktes ha goda förutsättningar 
för att hysa U. crassus, till exempel sandigt 
bottensubstrat och klart vatten. 
 

 
Juvenila musslor av arten tjockskalig målarmussla, Unio 
crassus, påträffade i Vedaån,strax innan utloppet till sjön 
Svarvaren (lokal nr 40:Nedan E4-Torpet).  
Foto: Helena Sundström 

 

 
Inventeringens minsta mussla: en 14 mm lång flat damm- 
mussla (Pseudanodonta complanata) påträffad i Svärtaån 
nedan Ylingesjön (lokal nummer 25). 
Foto: Helena Sundström 
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 Tabell 2. 
Fyndlokaler med artvis redovisade musseltätheter (antal musslor/m2)   

 
Lokalnr. 

 
Vattendrag / Lokalnamn 

A. 
anatina 

A. 
cygnea 

P. 
complanata 

U. 
crassus 

U. 
pictorum 

U. 
tumidus 

 Å mellan Dunkern och Misteln       

7 Bron 0,17     0,17 

  Jättnaån        

8 Golfbanan 0,09     0,09 

  Forsaån       

10 50 m nedan fd pappersbruket 1,61 6,83   0,56 1,06 

11 Forsa kvarn - nedan dammen 0,01      

12 Forsa kvarn - viken 7,47      

14 Bokvarn - Kvarnfåran 0,15 0,08    0,03 

        

  Å mellan Jerveln och Viksjön       

15 100 m nedan utloppet från Jerveln 0,28 0,28    0,49 

16 250 m nedströms utloppet 0,34     0,34 

        

  Å mellan Viksjön och Långhalsen       

17 Ovan gården 2,04     2,32 

18 Värna, nedan nedre bron 0,37     1,50 

        

  Husbyån       

19 700 m uppströms Husby gård    0,08  1,47 

20 1 km uppströms Husby gård      8,66 

21 1,2 km uppströms Husby gård 0,17   0,52  1,82 

  Svärtaån       

22 Lövsunds herrgård 1,92     2,17 

23 Lövsund hagen 0,77 2,93     

25 200 m s Ylingesjön 0,93 0,08 0,62  0,08 4,79 

26 Svärta Åstugan      0,91 

27 Svärta vägskäl 223    2,73  0,99 

28 Säby bron 0,22   1,22  0,17 

29 Sjösa ovan 2    0,15  0,15 

30 Sjösa ovan 1: traktorbron    0,25  0,25 

31 Sjösa: nedan väg 219   0,15   0,69 

  Vedaån       

32 Nedan Likstammen 1 0,03      

38 Åkern - nedan Åfors    0,30   

39 Nedan E4 - Skogen    0,76   

40 Nedan E4 - Torpet    3,50   
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Diskussion 
 
Generell diskussion  
Mänskliga aktiviteter har inneburit små- och 
storskaliga förändringar i naturen. Dessa 
förändringar är och har varit en förutsättning för 
vissa arter, exempelvis genom hävd och 
strandbete, och har idag även ett kulturhistoriskt 
värde. Många aktiviteter har dessvärre även 
inneburit en negativ påverkan för den biologiska 
mångfalden. Detta gäller framförallt arter och 
livsmiljöer i och/eller i anslutning till sjöar och 
vattendrag, vilket inneburit att många arter minskat 
i utbredning och antal. Därtill har situationen i 
flera fall försämrats till följd av introduktion och 
spridning av främmande arter. 
 
Reducerade vattenflöden kan medföra förhöjda 
mängder av debris, sedimentation samt 
algblomningar vilket påverkar musslorna negativt. 
Enligt studier av Seddon (2000) är stormusslornas 
rekryteringsframgång positivt korrelerad med 
mängden nederbörd. Det ökade nedfallet förbättrar 
musslornas mikrohabitat genom att rensa 
bottensedimenten på partiklar som annars skulle 
kunna sätta igen de interstitiella mellanrummen, 
det vill säga mellanrummen mellan partiklarna i 
bottensedimentet. Vattenkraft, dämmen samt 
felaktigt placerade vägtrummor är ytterligare 
exempel på aktiveter som hindrar värdfiskens (och 
därmed även musslornas) spridning mellan 
områden med lämpliga livsmiljöer genom 
fragmentering av habitaten. Fragmentering medför 
negativa effekter på genflöden och genetisk 
diversitet. Detta innebär i längden att 
populationsdynamiken påverkas negativt. 
 
Riklig förekomst av musslor indikerar ofta hög 
vattenkvalité då musslor inte klarar av att överleva 
i vatten som drabbats av för höga halter av 
näringsämnen eller för låga pH-nivåer. Musslornas 
vattenrenande och bioackumulerande egenskaper 
är viktiga i vattensystem med dåligt vattenutbyte 
genom att binda upp föroreningar och 
tungmetaller, begränsa planktonpopulationer och 
därmed bidra till goda ljus- och syreförhållanden. 
(Officer et al. 1982, Armstrong 1997) 
 
Musslornas skal genomgår en årlig tillväxt och 
bioackumulerande ämnen lagras in i skalen, vilka 
bildar ett biologiskt arkiv. Inlagringarna ger en 
möjlighet att studera miljöhistoriska skeenden och 
miljöförändringar bakåt i tiden. Med hjälp av 
skalanalyserna kan man följa förändringar i 
habitaten och musslorna lämpar sig bra för dessa 
miljöanalyser då de har ett stationärt levnadssätt 
och långa liv. Denna förmåga att påvisa 

miljöförändringar gör att de kan användas som 
bioindikatorer, vilket jämte den vattenrenande 
förmågan utgör värdefulla egenskaper. I 
jämförelse med konventionella metoder att 
kontrollera utsläpp av exempelvis gifter är 
användningen av bioindikatorer mycket billigare. 
Dessutom har bioindikatorer fördelen att visa 
kontinuerliga och dynamiska bilder av 
verkligheten, något konventionella tekniker ofta 
inte kan. (Whitfield 2001) 
 
 
Stormusslor i Södermanlands län 
 
Fynden 
Förekomsterna av stormusslor i Södermanlands län 
är utspridda och arterna förekommer i flera 
avrinningsområden. Totalt sett är artdiversiteten 
hög, med fynd av sex av de sju stormusselarter 
som förekommer naturligt i Sverige. Vad gäller 
artutbredningen ger dock resultaten av denna 
inventering en annan bild. 
 
Den hotade tjockskaliga målarmusslan, Unio 
crassus, påträffades på nio av 40 lokaler. Fynden 
gjordes dock endast i tre av de inventerade åarna. I 
Svärtaån förekommer arten på fyra lokaler, 
samtliga belägna mellan Svärta gård och Sjösa. 
Tätheterna varierar mellan ca 0,15 - 2,73 
individer/m2. I Vedaån förekommer arten på tre 
lokaler. Tätheterna varierar mellan ca 0,3 – 3,50 
individer/m2, där 3,50 (lokal 40, Nedan E4 – 
Torpet) uppvisade den högsta tätheten av arten 
som påträffats under inventeringen. I Husbyån 
påträffades U. crassus på två lokaler med 
varierande täthet (0,08 – 0,52 individer/m2).  
 
Den rödlistade flata dammusslan, Pseudanodonta 
complanata, påträffades på två av de inventerade 
lokalerna, båda i Svärtaån. Tätheterna varierade 
mellan 0,15-0,62 individer/m2, med den högsta 
tätheten på lokal 25, 200 m söder om sjön Ylingen. 
 
Äkta målarmussla, Unio pictorum, påträffades på 
två lokaler. I Forsaån förekommer arten på lokal 
10, 50 m nedan f.d. pappersbruket, med en täthet 
av 0,56 individer/m2, vilket är den högsta tätheten 
av denna art under inventeringen. Arten återfinns 
även på en lokal i Svärtaån. 
 
Spetsig målarmussla, Unio tumidus, förekommer 
mest frekvent av de funna arterna och påträffades 
på 19 lokaler, spridda över hela det inventerade 
området. I flera åar och vattendrag påträffades den 
på samtliga lokaler där fynd av stormusslor 
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gjordes. Tätheterna varierar mellan 0,15 – 8,66 
individer/m2. Den högsta fyndtätheten gjordes i 
Husbyån, på lokal 20, 1 km uppströms Husby 
gård, och detta är även den högsta arttäthet som 
påträffades under inventeringen. 
 
Allmän dammussla, Anodonta anatina, påträffades 
på 16 lokaler, vilket placerar den på andra plats 
med avseende på vilken art som är mest allmänt 
förekommande under studien. Fynd av arten 
gjordes över hela det inventerade området med 
tätheter mellan 0,03 – 7,47 individer/m2. Lokal 12, 
Forsa kvarn – viken, i Forsaån uppvisade högst 
täthet. 
 
Större dammussla, Anodonta cygnea, återfanns på 
fem av de 40 inventerade lokalerna. Tätheterna 
varierade mellan 0,08 och 6,83 individer/m2 och 
den högsta tätheten påträffades i Forsaån på lokal 
10, 50 m nedan f.d. pappersbruket. 
 
Hoten 
Rensningar och dämmen är exempel på aktiviteter 
som har haft stor negativ inverkan på vatten- och 
bottenförhållandena i de inventerade åarna. Till 
följd av dessa aktiviteter har habitaten för 
stormusslorna kraftigt försämrats. Detta gäller 
speciellt reproduktionsstadierna eftersom juvenila 
musslor mer känsliga för förändringar, till exempel 
ökad sedimentation, samt är beroende av att landa i 
rätt typ av bottensubstrat för att överleva, när den 
färdiga musslan släpper från fiskens gälar. 
Störningar av bottensedimenten kan leda till att 
musslorna i det interstitiella stadiet inte klarar sig, 
vilket naturligtvis medför en minskad 
nyrekrytering inom populationerna. Det är därför 
viktigt att aktiviteter såsom rensning och muddring 
undviks. Stormusslorna är för sin reproduktion 
beroende av värdfiskar vilka kan vara hotade av 
diverse verksamheter såsom vandringshinder i 
form av dämmen och vägtrummor. Därmed är 
vattendragets allmänna status av stor vikt för att 
säkerställa värdfiskarnas, och därmed 
stormusslornas möjligheter till spridning och 
framtida överlevnad. (Se även Inledning där en 
mer ingående beskrivning av stormusslornas 
reproduktion och hotbild gjorts.) 
 
 
Förslag på åtgärder för att 
säkerställa stormusslornas 
framtida bevarande 
Många musselarter har långa livsspann, vilket 
försvårar upptäckten av hotade populationer då 
utebliven nyrekrytering inte upptäcks och 
populationerna förmodas vara i gott skick. Därför 
är det mycket viktigt att inte bara undersöka 
populationsstorlek och täthet, utan även huruvida 
föryngring sker i vattendragen. Reproducerande 

populationer bör övervakas och skyddas för att 
säkerställa nyrekrytering och föryngring av 
musselbestånden. Skulle en nyrekrytering ej 
förekomma bör en undersökning av vattendraget 
göras för att finna förklaringar till den uteblivna 
föryngringen. Detta med avseende på exempelvis 
vattenkemisk status, värdfiskförekomst (via 
elprovfisken), förekomst av vandringshinder, 
dikning/rensning samt torrläggningar, vilka alla 
hotar stormusslornas reproduktionsmöjligheter. 
 
För att gynna nyrekryteringen av musslor föreslår 
vi alternativa tillvägagångssätt för att sköta 
vattendragen. Åsystemets vattenkemiska och 
fysiska status påverkas starkt av det omgivande 
kulturlandskapet. Ett av de viktigaste stegen är att 
förebygga behoven av dikesrensningar, vilka är 
mycket destruktiva för musselpopulationerna.  
Rensnings- och muddringsarbeten har varit 
återkommande i Södermanland, vilket bidragit till 
försämringar i musslornas biotoper. Detta 
framförallt med avseende på fysiska förändringar i 
bottensubstrat och temperaturförhållanden, samt 
direkt påverkan då musslorna grävs upp och inte 
återbördas till habitaten. Genom att anlägga 
skyddszoner, där odling ej sker, förhindras fosfor 
och kväve att nå vattendraget via ytavrinning och 
erosion. Genom att spara eller plantera fler buskar 
och träd längs vattendraget ökar beskuggningen 
och därmed motverkas igenväxning. Jämförelser 
av vegetationstillväxten mellan vattendragspartier 
med, respektive utan, skuggande träd- och 
buskridåer visar att vegetationsproduktionen är 29 
gånger högre vid områden utan beskuggning 
(Naturvårdsverket et al. 2004b). Kantzoner med 
träd och buskar motverkar dessutom erosion och 
minskar strandens rasbenägenhet då sedimenten 
binds av rotsystemen. Dessa åtgärder minskar 
rensningsbehovet och därmed förhindras 
störningar av musslornas livsmiljöer. 
 
Vid de tillfällen där bedömningen görs att rensning 
behöver utföras bör en undersökning av det 
aktuella området göras för att förhindra att 
röjningen försämrar livsvillkoren för fauna och 
flora. Granskningen skall bland annat utreda vilken 
växtlighet som ska sparas, hur omfattande 
rensningen behöver vara, vilka metoder och 
maskiner som skall användas och inte minst vid 
vilken tidpunkt arbetet skall genomföras. Vid 
rensningsarbetet bör stor försiktighet iakttas för att 
förhindra att bottnen i vattendraget påverkas 
negativt. Rensningsarbetet begränsas till 
vegetationen eller till att finkornigare jordarter vid 
sedimentbankar tas upp. Grövre material såsom 
sand, grus och sten bör lämnas orörda. 
 
Enligt Naturvårdsverket är skyddet av särskilt 
värdefulla naturmiljöer avgörande för den 
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långsiktiga överlevnaden för flera av de hotade 
arter som är knutna till sjöar och vattendrag och 
därmed är behovet av riktade åtgärder stort. 
Dessutom har Naturvårdsverket föreslagit att 
”Strand- och vattenmiljöer som hyser bestånd av 
hotade eller missgynnade arter eller som har 
väsentlig betydelse för vissa arters fortlevnad….” 
skall kunna förklaras som biotopskyddsområden. 
För att öka kunskaperna om stormusslornas 
miljökrav och vilka värdfiskar som nyttjas för 
reproduktion bör en totalbiotopkartering samt 
standardiserade provfisken utföras längs åarna. 
Dessa undersökningar är dessutom viktiga 
komponenter i den framtida miljöövervakningen 
och rådgivningen. För att ge en mer heltäckande 
bild av vattendragens status förespråkar EG:s 
Ramdirektiv för vatten (Naturvårdsverket 2003c) 
att bedömningar av vattendragen även innehåller 
undersökningar av vattendragets 
hydromorfologiska förhållanden. Kunskaperna 
från forskning om arternas miljökrav och 
potentiella värdfiskar är önskvärda för att vidta 
lämpliga åtgärder som gynnar musslorna och deras 
värdfiskar. (Naturvårdsverket 2005) 
 
Allmänhet, dikningsföretag och berörda markägare 
bör informeras om den rika och unika 
musselfaunan. De nyvunna kunskaperna om 
förekomst och utbredning av stormusselfaunan kan 
förhoppningsvis leda till ett ökat intresse för 
arterna samt en ökad vilja att minimera 
störningarna runt vattendragen. En ökad kunskap 
ökar möjligheterna att markägarna och 
allmänheten efterfrågar och eftersträvar en 
förbättring av åsystemets miljöstatus samt att 
framtida verksamheter är av positiv karaktär. 
Restaureringsåtgärder av musslornas livsmiljöer är 
exempelvis avlägsnande av vandringshinder, 
byggandet av vattenvägar samt återskapandet av 
våtmarker och naturligt meandrande åfåror. 
Genom att säkerställa att handlingar och ingrepp 
som negativt påverkar bottenfaunan förhindras 
ökar chanserna att dessa arters livsmiljöer bevaras. 
Åtgärder som förhindrar förlusten av de hotade 
musslorna bidrar samtidigt till gynnandet av övrig 
fauna och flora genom att musslornas 
ekosystemtjänster, såsom vattenrening och 
minskad eutrofieringsgrad bibehålls. 
 
 
Natura 2000
Natura 2000-nätverket har inneburit ett stort 
framsteg för skyddet av akvatiska miljöer. Till 
akvatiska miljöer hör både marina områden och 
limniska, det vill säga havsområden respektive 
sötvattensområden såsom sjöar och vattendrag. Av 
de ca 4000 Natura 2000-områden som framtagits i 
Sverige har ca 750 områden utpekats utifrån någon 
av de åtta svenska limniska naturtyperna som 

finns. Detta är positivt för svensk naturvård som 
historiskt sett koncentrerat sig på terrestra 
ekosystem. Idag är endast tre procent (70 av 2500) 
naturreservat avsatt med limnisk naturvård som 
syfte, men införandet av Natura 2000-områden har 
framgångsrikt lyft frågan om de akvatiska 
miljöernas värde. (Naturvårdsverket 2005) 
 
Kunskapsbehovet runt akvatiska arter och 
livsmiljöer är i många fall stort. Denna inventering 
har gjorts med målsättningen att bidra med 
kunskaper inför kompletteringen av Natura 2000-
områden. Resultaten av inventeringen visar att 
länet i vissa områden har ovanligt täta förekomster 
och stora populationsutbredningar av de rödlistade 
arterna tjockskalig målarmussla, Unio crassus, 
samt flat dammussla, Pseudanodonta complanata. 
Bildandet av nya Natura 2000-områden ökar 
möjligheterna att förbättra arternas nationella och 
internationella bevarandestatus samt möjliggör att 
de ekosystemtjänster som musslorna utför bevaras.  
 
 
 

Slutsatser 
Genom att öka kunskapsunderlaget kring den rika 
och unika bottenfaunan ökar chanserna att 
minimera de försämringar av stormusslornas 
livsmiljöer som mänskliga aktiviteter i vissa fall 
medför. Därigenom bidrar den minskade negativa 
påverkan direkt och indirekt även till uppfyllandet 
av de av länet prioriterade miljökvalitetsmålen 
”Levande sjöar och vattendrag”, ”Ingen 
övergödning” samt ”Hav i balans samt levande 
kust och skärgård”. Därutöver bidrar bevarandet av 
de akvatiska miljöerna till förbättrad vattenkvalité 
och bevarande av naturvärden inom andra 
naturtyper. Uppfyllandet av övriga 
miljökvalitetsmål (tabell 1) är också av stor vikt 
eftersom sjöar och vattendrag genom de 
avrinningsområden de ingår i påverkas av 
landskapet och de aktiviteter som sker där. Genom 
att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för 
hotade stormusslor och deras livsmiljöer bidrar 
Södermanland till Sveriges åtaganden inom det 
europeiska nätverket Natura 2000.  
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Tack 
Ett stort tack vill vi rikta till Lars Bjelkstrand som 
outtröttligt hjälpt oss med inventeringarna. Håkan 
Lundberg, Magnus Henningsson, Karl Ingvarsson, 
Brittmarie Fällgren, Jan-Olof Skantz, Lars Juhlin 
samt Jonas Fagerman på Länsstyrelsen 
Södermanlands län som på olika sätt bidragit under 
genomförandet och sammanställningen av denna 
rapport. Ett stort tack till Stefan Lundberg, 
Naturhistoriska riksmuseet, och Ted von 
Proschwitz, Göteborgs Naturhistoriska Museum, 
för råd angående val av potentiella mussellokaler. 
Tack Håkan Holmberg som bidragit med 
artfotografier. Ett stort tack till familjen Herngren-
Gullberg på gården Hesselby för trevligt 
bemötande och hjälp under inventeringarna. Tack 
även till övriga markägare som bistått oss under 
inventeringarna. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Riklig förekomst av juvenila stormusslor. Svärtaån, 200 m söder om Ylingen.  
Foto: Helena Sundström 
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