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Abstract 
 

Freshwater environments are threatened worldwide, of which many of the species associated 

with freshwater. In 2014, 243 freshwater mussels were on the international Red List. One of 

them is the freshwater pearl mussel, Margaritifera margaritifera, which because of its 

complex life cycle can be counted as an indicator of whether a stream is worth protecting. It's 

since the early 1900's in decline throughout their range. Sweden is counted as a core area 

which is why we have not only a national but an international responsibility to conserve the 

species. The mussel is covered by the County Administrative Board of Hallands action plans 

for threatened species. The County Administrative Board has since 2004 made a number of 

inventories in the county to get an overview of the occurrence of the freshwater pearl mussel. 

Still, there are some streams that are not fully inventoried. We have inventoried the 

mainstream Fylleån from outlet to Gyltigesjön to Bygget, as well as tributaries. In the 80's 

some parts further downstream in Fylleån were inventoried and then no freshwater pearl 

mussels were found. Per Ingvarsson who is leading the inventories of freshwater pearl 

mussels in Halland has pointed out the upper part as an interesting area for mussels. This 

upper part of Fylleån has previously only been inventoried on two locations, therefore, we 

have now done a complete inventory to examine the presence of mussels.  

Some of the results of our survey:  

 

• No fresh water pearl mussels were found in the investigated waters.  

 

• The water in the river was heavily colored which complicated the inventory.  

 

• The majority of the route consisted of flowing water with a bottom of stone and/or blocks 

which are suitable habitat for mussels, but there were silt on the bottom.  

 

• No fish or fish larvae were found.  

 

• One duck mussel was found in the outlet to Gyltigesjön. 

  

In closing, we discuss what could be causing our results. 
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Sammanfattning 

 

Sötvattensmiljöer är hotade över hela världen, därav också många av de arter som är knutna 

till sötvatten. 2014 var 243 sötvattensmusslor upptagna på internationella rödlistan. En av 

dem är flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera som på grund av sin komplicerade 

livscykel kan räknas som indikatorart på om ett vattendrag är skyddsvärt. Den är sedan början 

av 1900-talet på tillbakagång i hela sitt utbredningsområde. Sverige räknas som ett 

kärnområde varför vi inte bara har ett nationellt utan också ett internationellt ansvar att 

bevara arten. Flodpärlmusslan omfattas av länsstyrelsen i Hallands åtgärdsprogram för hotade 

arter. Man har sedan 2004 gjort flera inventeringar i länet för att få en överblick över 

förekomst. Fortfarande finns vissa vattendrag som inte inventerats fullständigt. Vi har 

inventerat huvudfåran Fylleån från utloppet till Gyltigesjön till Bygget, samt biflöden. På 80-

talet inventerades delar längre nedströms i Fylleån och man fann då inga flodpärlmusslor. Per 

Ingvarsson som lett inventeringen av flodpärlmussla i Halland pekar ut den över delen som 

intressant område för flodpärlmussla. Denna övre del av Fylleån har tidigare bara 

punktinventerats, därför har vi nu gjort en fullständig inventering för att undersöka 

förekomsten av flodpärlmussla. 

Några av resultaten av vår inventering: 

• Inga fynd av flodpärlmussla påträffades i de undersökta vattnen. 

• Vattendraget var kraftigt brunfärgat vilket försvårade inventeringen. 

• Huvuddelen av sträckningen bestod av strömmande vatten med bottnar av sten- 

och/eller block vilket är lämpliga habitat för flodpärlmussla, men där finsediment 

fanns i bottnarna. 

• Inga fiskar eller fiskyngel påträffades. 

• En allmän dammussla hittades mot utloppet till Gyltigesjön. 

Som avslutning diskuterar vi vad som kan ligga bakom vårt resultat. 
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Inledning 

Sötvattenekosystem är hotade över hela världen (Abramovitz 1996, Groom et al. 2006). 

Globalt sett är det mindre är en tredjedel av alla floder som rinner i sin naturliga bana, i USA 

endast två procent. Resten har blivit reglerade av dammar, kraftverk, uttorkade på grund av 

överdriven bevattning, omledda för att utöka odlingsmark eller för att leda vatten till mänsklig 

bebyggelse. Arter som är knutna till strömmande vatten är särskilt hotade (Collen et al. 2014). 

Globalt kan man se att specialister missgynnas medan generalister gynnas av förändringar i 

livsmiljön (Clavel et al. 2011). Även resiliensen mot invasiva arter, som är ett stort problem 

för sötvattenslevande arter, minskar vid störningar i de inhemska arternas habitat (Marvier 

2004, Stayer et al. 2004). Blötdjur, Mollusca, är den stam som har flest utrotade arter sedan 

1500-talet, 291 av totalt 693 dokumenterade utrotade djurarter var blötdjur. Av dessa 291 var 

99 procent knutna till sötvatten och 31 av de 291 utrotade blötdjuren var musslor, Bivalvia 

(Lydeard et al. 2004). 

År 2014 var 243 sötvattensmusselarter upptagna på IUCNs rödlista (IUCN 2014). Nästan 

samtliga av dessa tillhör ordningen Unionoida, stormusslor. Sötvattensmusslor har historiskt 

sett hotats av överexploatering till följd av de värdefulla pärlorna som flera arter producerar 

(Strayer et al. 2004). Idag är de främsta hoten samma som hotar hela sötvattenekosystemen 

(Groom et al. 2006).  I en sammanställning av 45 olika artiklar som alla tog upp hot mot 

sötvattensmusslor var de främsta hoten i följande ordning (Strayer et al. 2004);  

1. Föroreningar och försämrad vattenkvalitet samt habitatförstörelse 

2. Dammbyggen och uppdämningar 

3. Invasiva arter som t ex zebramusslan  

4. Exploatering och överfiske  

5. Brist på värdfisk 

I Sverige har man funnit 34 olika arter av sötvattensmusslor (von Proschwitz et al. 2006). Av 

dessa tillhör 26 stycken familjen Sphaeriidae, klot- och ärtmusslor. Dessa är bara 2-12 mm 

stora och svåra att artbestämma p g a storleken. De övriga åtta arterna brukar kallas för 

stormusslor och tillhör familjerna Margaritiferidae flodpärlmusslor, Unionidae målarmusslor 

och Dreissenidae vandrarmusslor (von Proschwitz et al. 2006). År 2014 är fyra av dessa 

upptagna på den svenska rödlistan, dessa 4 är flodpärlmussla Margaritifera margaritifera, 

äkta målarmussla Unio pictorum, tjockskalig målarmussla Unio crassus samt flat dammussla 

Pseudanodonta complanata (ArtDatabanken 2014). 

Flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera har en komplicerad livscykel och är därför extra 

känslig (Henriksson & Ingvarsson 2007). Deras larver kallade glochidier fäster på gälarna 

endast hos lax eller öring. Larverna parasiterar på lax eller öring i 9-10 månader innan de 

släpper taget och behöver då hamna på en lämplig botten med grus och sand för att gräva ner 

sig i flera år innan de utvecklats till musslor och kommer upp ur bottnen. Man räknar med att 

endast en larv på 100 miljoner lyckas med detta (Henriksson & Ingvarsson 2007). I larvstadiet 

är musslorna mycket känsliga för föroreningar och är beroende av syrerika bottnar som inte 

slammar igen för inte dö av syrebrist i sitt nergrävda stadie (IUCN 2014, Skinner et al. 2003.)  
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Flodpärlmussla lever i rena vattendrag med klart vatten på båda sidor av Atlanten, i östra 

delarna av USA och Kanada, och norra Europa upp till nordvästra Ryssland 

(Naturvårdsverket 2005, Degerman et al. 2009). Flodpärlmusslan är på kraftig tillbakagång i 

hela sitt utbredningsområde inklusive Sverige (Araujo & Ramos 2001, Naturvårdsverket 

2005, von Proschwitz et al. 2006). Redan innan år 1900 hade pärlfisket lett till en rejäl 

nedgång i beståndet (von Proschwitz et al. 2006). Sedan början av 1900-talet har 

flodpärlmusslan försvunnit från hälften av de kända lokalerna i Sverige (ArtDatabanken, von 

Proschwitz et al. 2006). Särskilt oroväckande är att det endast sker föryngring i en tredjedel 

av de kända svenska vattendragen som härbärgerar flodpärlmussla (Naturvårdsverket 2005).  

 

I Europa inkl. Sverige är flodpärlmusslan fridlyst och upptagen på rödlistan i kategorin EN 

(ArtDatabanken). Men det finns regionala skillnader, i Sverige finns livskraftiga populationer 

fortfarande i Norrland och sydöstra Götaland. I Finland har man haft en liknande utveckling 

som i Sverige, med kraftig tillbakagång av bestånden främst i södra delarna av landet, men en 

del livskraftiga bestånd finns kvar i de norra delarna (Araujo & Ramos 2001). På världsbasis 

återfinns den största populationen i orörda vattendrag på Kolahalvön (Araujo & Ramos 2001).  

Flodpärlmusslan kan användas som indikatorart (Naturvårdsverket 2005). Ett vattendrag med 

ett livskraftigt flodpärlmusselbestånd är ett välfungerande ekosystem, med liten mänsklig 

påverkan, som överlag är skyddsvärt (Degerman et al. 2009 & Naturvårdsverket 2005). 

Sverige räknas som ett kärnområde, vilket gör att vi inte bara har ett nationellt utan också 

internationellt ansvar att bevara arten (Naturvårdsverket 2005, WWF 2011).  

Hotbilder mot flodpärlmusslan i Sverige är främst brist på lämpliga bottnar till följd av 

igenslamning (Oulasvirta 2010, Naturvårdsverket 2011, WWF 2011). Denna beror på flera 

faktorer, dikning och markberedning ger en ökad mängd sediment i vattendragen och 

fördämningar sänker vattenhastigheten vilket i sin tur gör att mer partiklar sjunker till bottnen. 

När skogs och jordbruksmaskiner kör nära vattendrag ökar också igenslamningen. Andra 

stora hot i de svenska habitaten är rensning av vattendrag, där man tar bort sten som är en 

viktig förutsättning i flodpärlmusslans livsmiljö. (Oulasvirta 2010, Naturvårdsverket 2011, 

WWF 2011). Brist på värdfiskarna lax och öring till följd av utbyggnad av vattenkraftverk 

som saknar vandringsvägar gör det omöjligt för flodpärlmusslan att reproducera sig. 

Försurning, övergödning och fragmentering av habitat är andra stora problem som behöver 

åtgärdas för att få i stånd en hållbar reproduktion. (Oulasvirta 2010, Naturvårdsverket 2011, 

WWF 2011). 

 

Många musselvatten är påverkade av försurning (Degerman et al. 2009). Då är kalkning ett 

sätt att höja pH-värdet. Både ytkalkning av vattensystem samt markkalkning rekommenderas 

(Vattenmyndigheterna 2009), men till höga kostnader. Bara i Fylleån, Halland kostar 

kalkningen 2,1 miljoner per år, och ändå rekommenderar Vattenmyndigheterna att dosen 

utökas med ytterligare 25 procent (Vattenmyndigheterna 2009). Anläggning av sedimentfällor 

är en åtgärd som är kostnadseffektiv och hjälper till att motverka igenslamning. Även 

igenläggning av diken för att återskapa våtmarker som fungerar som reningsverk går snabbt 

och kan ge effekt på näringsläckage och brunifiering till följd av ökad humushalt (Kalén 
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2007, Degerman et al. 2009, Henrikson et al. 2011). Etablering av kantzoner är en annan 

viktig åtgärd. När avverkning sker nära vattendrag ska en kantzon lämnas för att reglera ljus 

och temperatur, filtrera vatten från omgivningen på partiklar och näring, öka mängden föda av 

löv och insekter samt bidra med död ved (Ahtiainen et al. 1999, Kreutzweiser et al. 2001, 

Kiffney et al. 2003). För att skapa bra förutsättningar för värdfisken lax och öring behöver 

man se till att vandringsvägar som fungerar tillfredsställande skapas. Viktigt att tänka på är att 

vandringsvägarna ska verka attraherande för de arter som ska bruka dem, detta bestäms främst 

av vattenflöde och hastighet genom vandringsvägen (Degerman et al. 2009). När man har ett 

vattendrag som har rätt förutsättningar för att härbärgera flodpärlmussla kan man gå vidare 

med åtgärder som återintroduktion av värdfisk, återintroduktion av musslor, konstgjord 

infektion av glochidier på öring samt uppfödning av musslor. Detta har gjorts i liten 

utsträckning i Sverige men lyckade exempel från övriga Europa finns (Buddensiek 1995, 

Degerman et al. 2009, Ingvarsson 2011). 

Förslag på åtgärder i Halland är t ex att anlägga våtmarker och odla fånggrödor för att minska 

näringsläckaget från jordbruket, vilket bidrar till minskad övergödning (Vattenmyndigheterna 

2009). I Fylleån fungerar de vandringsvägar som anlagts inte tillfredsställande. 

Vandringsvägar behöver alltså ses över (Rådén 2013). Restaureringsåtgärder vilka redan 

gjorts i Musån inom Ätrans avrinningsområde är att anlägga settlingbottnar, uppväxtplatser 

lämpliga för att härbärgera juvenila musslor. I samma å har Länsstyrelsen också lagt tillbaka 

sten som tidigare rensats bort. Man har även rensat åkanten från gran och lämnat kvar lövträd. 

Slutligen har delar av ett bestånd musslor flyttats till den nyrestaurerade platsen från ett 

habitat längre uppströms samma vattendrag (Ingvarsson 2011).  

2005 fastställdes ett nytt åtgärdsprogram för flodpärlmussla av Naturvårdsverket. I detta 

åtgärdsprogram ingår bland annat större inventeringar i flera av Sveriges län 

(Naturvårdsverket 2005). I Hallands län har inventeringar av stormusslor genomförts på 

flertalet lokaler. Inventeringarna som gjorts har till syfte att ge en djupare kunskap om de 

olika hotade sötvattensmusslorna flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla, äkta målarmussla 

och flat dammusslas utbredningsområden i Halland och användas som underlag till arbetet 

med bevarandet av dessa (von Proschwitz et al. 2006, Ingvarsson 2007). Det man funnit är att 

många av Hallands bestånd av hotade musslor är små, fragmenterade och inte reproducerar 

sig och därför kommer dö ut om inget görs (Henriksson et al. 2004).  Flodpärlmusslan kan bli 

mycket gammal, den äldsta dokumenterade individen är 280 år gammal (Bauer 1992, IUCN 

2014). Då flodpärlmusslan har svårt att reproducera sig i Halland består de kvarvarande 

bestånden mestadels av gamla individer (Ingvarsson 2011).  

 

Fylleån är i sin helhet 40 km lång och har sitt ursprung vid gränsen mellan Småland och 

Halland. De myr- och skogsområden som utgör Fylleåns avrinningsområde var försurade 

redan på 1950-talet (Schibli 2007) och på grund av försurningen var åns laxstam nära 

utrotning på 1970-talet.  1982 inleddes kalkning vid Ryaberg och 1986 byggdes en 

vandringsväg vid Tullbergs kvarn som slagit väl ut. Två andra vandringsvägar som anlades 

1994, vid Marbäcks bruk och Linebergsmöllan, har varit misslyckade, då man inte hittat 

någon lax uppströms dessa (Schibli 2007). 
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Man tror att flodpärlmussla planterades ut i Fylleån på 1950-talet (Henriksson & Ingvarsson 

2007), men vi har inte hittat några uppgifter som bekräftar detta. I en inventering av bland 

annat Fylleån från 1984 pekas denna ut som en ”tidigare känd lokal” för flodpärlmussla, vid 

inventeringen 1984 återfanns dock inga musslor, men det finns vaga uppgifter om tidigare 

fynd av skal längs ån (Eriksson et al. 1985 & Henrikson et al. 2004).  

I Fylleån, norr om Gyltingesjön, Halland, har inga fullständiga inventeringar genomförts 

varken i huvudfåran eller i dess biflöden. Det har gjorts inventeringar men bara 

bottenfaunaundersökningar där man inventerat specifika platser (figur 1) utmed sträckan 

Gyltigesjön – Bygget (Henriksson & Ingvarsson 2007, Larsson et al. 2013, Länsstyrelsen, 

muntligen & Per Ingvarsson, muntligen). Detta område pekas av Per Ingvarsson ut som ett 

mycket intressant och möjligt habitat för flodpärlmussla. Per Ingvarsson har lett arbetet med 

inventeringen av de halländska vattendragen de senaste 20 åren. 

Vårt syfte är att genomföra en inventering av flodpärlmussla och andra stormusslor på 

vattendrag norr om Gyltigesjön, huvudfåran Fylleån samt biflöden till denna och kartlägga 

vattensträckornas habitat och lämplighet för flodpärlmussla. Utifrån resultatet kommer 

eventuellt en åtgärdsplan för främjande av flodpärlmusselhabitat i de inventerade 

vattendragen att upprättas.
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Material och metoder 

Musselinventeringen genomfördes i Fylleån, nordöst om Simlångsdalen, med start vid 

inloppet till Gyltigesjön och fram till dammen i Bygget (figur 1). Även tre biflöden till 

Fylleån inventerades: Hällabäcken, Skifteboån och Kölsbäcken (figur 1). 

 

Figur 1 Karta över inventeringsområde, från inloppet till Gyltigesjön, sydvästra hörnet på kartan, till Bygget, 

nordöstra hörnet på kartan. Indelning av delsträckor, röda punkter Fylleån F1-6. Svarta punkter biflöden: 

Hällabäcken H1-3, Skifteboån S1-3 och Kölsbäcken K1-3. Gul punkt, sydvästra hörnet vid Gyltigesjön, 

markerar inventeringar gjorda 2004. Blå punkter B1-2 utförda bottenfaunaundersökningar. Karta: Rikard 

Linder, GIS ingenjör Hylte kommun. 
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Inför inventeringen inhämtades tillstånd för att fånga in ev hittade musslor för mätning och 

identifiering av länsfiskekonsulenten på Länsstyrelsen, Hallands län, eftersom det råder 

förbud på infångande av flodpärlmussla. Fiskevårdsområdets ordförande kontaktades och 

informerades om inventeringen i enlighet med beslutet från länsstyrelsen kring fångst av 

mussla (Beslut 2013-03-13 Nr 623-1711-13). 

Innan inventeringen genomfördes även en övningsinventering med Per Ingvarsson, 

vattenvårdsingenjör och vattenekolog vid Naturcentrum AB, i syfte att lära oss om 

inventeringsmetoden och även identifiering av stormusslor. 

Då inventering av stormusslor kan väcka kringboendets nyfikenhet sattes en lapp på bilens 

vindruta med kontaktuppgifter och vad som genomfördes i de olika delsträckningarna, så att 

lokalbefolkning kunde upprätta kontakt kring eventuella frågetecken kring inventeringen. 

Metoden för inventeringen har följt Naturvårdsverkets direktiv kring inventering av 

stormusslor i sötvatten och ”en enkel statusbeskrivning av flodpärlmussla” vilket inneburit att 

vattendraget har inventerats med vattenkikare efter lämpliga platser där flodpärlmussla kan 

trivas i (Naturvårdsverket 2010). 

Vid inventeringen användes terrängkarta, skala 1:50 000, nr 522 Halmstad för att dela in 

sträckningen av Fylleån från Gyltigesjöns inlopp till dammen i Bygget, där inventeringen av 

huvudfåran avslutades, till sex delsträckningar (figur 1). Även biflödena delades upp i 

delsträckor på samma sätt, numrerade ett och uppåt (figur 1). Valen av delsträckningar 

avgjordes av befintliga vägar där bil kunde parkeras under inventeringen och efter lämplig 

längd på sträckningar, max 3 000 meter, för att klara av inventeringen under en dag. 

Inventeringarna startades nerifrån och genomfördes uppströms i Fylleån iförd vadarbyxor, 

med musseltång och vattenkikare (figur 2) som hade desinficerats med tvätt i T-sprit innan 

inventeringen (Naturvårdsverket 2008). Vattenkikaren hade dessutom tejpats med silvertejp 

på utsidan så den var helt täckt för att förhindra ströljus in i kikaren vilket försvårar  

möjligheten att se tydligt i vattnet. 

 

Figur 2 Musselinventering Fylleån iförd vadarbyxor, med vattenkikare och musseltång. 
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Enligt metoden ska bottnen genomsökas till ett djup av 1 meter men p g a av starkt färgat 

vatten och sedimenterade bottnar som gjorde att bottnen inte kunde ses tydligt ändrades detta 

till 0,7 meter för alla delsträckor. Genomsökningen av bottnen gjordes genom att sick-sacka 

genom vattendraget från 0,7 meters djup till strandkanten. Där det var djupare än 0,7 meter i 

mitten av vattendraget inventerades en sida i taget enligt samma metod.  

Våtmarksområden och områden med mjuk bottnen som ej var vadningsbara inventerades inte 

(figur 3) eftersom det är områden där flodpärlmusslan inte trivs (Hastie et al. 2000). 

 

Figur 3 Våtmarksområde med mjuk botten och som överstiger 1,5 meters djup 

Extra fokus lades på områden med lämpligt bottensubstrat (figur 4), som för flodpärlmussla 

består av ett strömmande vatten med helst grus-, sten- och/ eller stenblocksbotten och där 

djupet inte överstiger 1,5 m (Hastie et al. 2000, Perkins 2011).  

 

 
Figur 4 Musslorna sitter halvt nergrävda i grusbottnen. Bild Johannes Kabell 
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Med hjälp av musseltång togs eventuella musslor upp och fotograferades för artbestämning av 

Per Ingvarsson samt mättes med skjutmått längd, höjd och bredd till närmaste mm (figur 5), 

för att sedan sättas tillbaka på den position den togs (Naturvårdsverket 2010). GPS-position 

noterades där musslor hittades, där alla GPS-koordinater angavs i det svenska 

koordinatsystemet SWEREF 99 TM. 

 

Figur 5 Allmän dammussla hittad vid Fylleån 1. Röda mätningslinjer från vänster till höger: Höjd, längd och 

bredd på en mussla. 

Noteringar för varje delsträcka gjordes med GPS-position vid start, stopp, förändringar i 

vattenflöde, huvudsakligt bottensubstrat, markanvändning 10 m ut från strandkant, fynd efter 

musslor eller fisk, främst värdfiskarna lax och öring, samt vattenhinder för lax och öring 

(Naturvårdsverket 2003, 2010). Noteringar gjordes också av färgen på vattnet och eventuell 

sedimentering på bottnar (ej klassificerat). Vattenflödet klassificerades efter om vattendraget 

var lugnflytande, strömmande eller forsande, huvudsakligt bottensubstrat bestämdes efter om 

huvuddelen av botten bestod av detritus, sand, grus, sten eller block. För markanvändning 

noterades om den bestod av skog, hygge, våt-/sumpmark, åker-/betesmark eller övrig öppen 

mark där föryngringsyta, hus, vägar mm ingick. Färg på vattnet uppskattades om färgen var 

klar, måttligt färgad, betydligt färgad eller starkt färgad. När biflöden passerades fördes en 

notering hur lämpligt musselvattnet såg ut att vara, med fokus på hur klart vattnet var, 

vattenflöde samt bottensubstrat. När huvudfåran var färdiginventerad inventerades de biflöden 

som kunde vara lämpliga musselhabitat.  

 

Fältarbetet utfördes under perioden 130428-130805 där dagar utan regn valdes för 

inventeringen eftersom regn försvårar sikten i vattnet för att hitta musslor. 

Efter genomförd inventering användes den digitala kartan på Lantmäteriets hemsida, 

http://kso2.lantmateriet.se/#, för att mäta vattendragssträckningarna och de sträckningar för 

vattentyp efter vattenflöde, bottensubstrat och markanvändning. 
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Resultat 

Vi inventerade totalt 10 300 m av Fylleåns huvudfåra och där 2 000 m inte inventerades på 

grund av vattendjup som översteg 1 m vid strandkanten. Tre biflöden inventerades utifrån att 

lämpliga habitat för flodpärlmussla hittades och av biflödena inventerades totalt 12 300 m. 

Vi fann att det inte fanns några tecken på förekomst av flodpärlmussla i Fylleåns huvudfåra 

och dess biflöden. Endast en allmän dammussla, Anodonta anatina, (figur 5) hittades i 

huvudfåran, delsträcka Fylleån 1, i ett lugnflytande vatten omgiven av en våtmark kantad 

med alskog på båda sidor. Fyndplatsen bestod av en sträcka sandstrand som sluttade svagt ut 

mot vattendraget ca 1 m innan den brant övergick till över 1,5 m djup med dyig botten 

bestående av detritius (figur 6). Musslan hittades på 47 cm djup, 0,5 m från vänster 

strandkant uppströms räknat. Musslan hade en längd på 68 mm, höjd på 41 mm och en bredd 

på 23 mm. Inga andra stormusslor hittades under inventeringen. 

Inga fiskar och framför allt värdfiskarna lax eller öring sågs under inventeringen vare sig i 

huvudfåran eller biflödena. 

 

Figur 6 Fyndplats av allmän dammussla vid Fylleån, sträckning F1. 
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Fylleån bestod till 43% av lugnflytande vatten, 52% strömmande vatten resp 5% forsande 

vatten. Motsvarande siffror för biflödena var 31% lugnflytande vatten, 59% strömmande 

vatten respektive 10% forsande vatten (figur 7). 

 

 

Figur 7 Andel vattentyp i Fylleån t.v resp biflöden t.h. 

Längs huvudfåran bestod bottensubstraten av sträckningarna i huvudsak av detritus, 47% och 

sten, 32%. Biflödenas bottensubstrat uppvisade i huvudsak bestående av detritus , 41% och 

block, 28% (figur 8). 

 

Figur 8 Andel bottensubstrat i Fylleån t.v. resp biflöden t.h. 

Vattnet i alla sträckningar uppvisade en stark färgning av humusämnen och en uppskattad 

sedimentering av bottnarna under delsträckor med strömmande vatten med sten- och/eller 

blockbottnar vilket gjorde att siktdjupet endast var 0,7 m. Sedimenteringen uppskattades vid 

vadning i vattendragen som fina partiklar som virvlade upp från bottnarna. 
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Marken 10 m ut från huvudfåran av vattendraget bestod av 51% skog, 27% 

våtmark/sumpmark, 8% hyggen, 3% åker-/betesmark och 11% övrig öppen mark (figur 9). 

 

 
Figur 9 Andel markanvändning vid Fylleåns huvudfåra 

Vid de inventerade biflödena bestod marken 10 m ut från vattendragen av 47% skog, 36% 

våtmark/sumpmark,  4% hyggen, 1% åker-/betesmark och 12% öppen mark (figur 10). 

 

Figur10 Andel markanvändning vid Fylleåns biflöden 

I Fylleåns huvudfåra hittades två vattenhinder, för lax och öring, som bestod av dammar i S 

Kvarnmossen och Bygget. Vid S Kvarnmossen hade en bäck vid sidan av dammen 

konstruerats för att leda vatten och ev fisk förbi dammen, s k omlöp och vid dammen i Bygget 

fanns en laxtrappa (figur 11). 
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Figur11 Laxtrappa vid dammen i Bygget 

Vid S Kvarnmossen påträffades även två vattenfall, varav det ena som var ett naturligt hade 

ett fall på ca 2 meter och den andra som var konstruerat hade ett fall på ca 1 meter (figur 12). 

 

Figur 12 Konstruerat vattenfall vid S Kvarnmossen 

Vid biflödena hittades tre vattenhinder som bestod av ett gammalt kraftverk vid Ingemansbo, 

en damm i Skifteboån, innan Skavsjön (figur 1) och ett naturligt vattenfall i Hällabäcken med 

ett fall på ca 1,5 meter. 

Sammantaget kan man konstatera Fylleån med biflöden bestod till största delen av 

strömmande vatten, 56% av de inventerade sträckorna, och där bottensubstrat bestod av sten 

och/eller block, 51% av de inventerade sträckorna, vilket borde utgöra lämpliga habitat för 

flodpärlmussla (figur 13). 
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Figur 13 Lämpligt habitat för flodpärlmussla 

Diskussion 

Exakt vad som gör att det inte finns flodpärlmusslor på vår inventerade sträcka är svårt att 

säga. Troligtvis är det många faktorer som samverkar. Stensån i södra Halland är ett 

vattendrag likt Fylleån påverkat av försurning, försämrad vattenkvalitet, dammar, utdikning 

och årensning, men hyser ändå ett litet bestånd flodpärlmussla (Ingvarsson 2007). Det som 

främst skiljer vattendragen åt är förekomsten av lax och öring som är ganska hög i Stensån i 

jämförelse med de inventerade sträckningarna där resultat visar en ojämn låg förekomst av 

öring och helt avsaknad av lax (Rådén 2011, 2013). Utan en livskraftig stam av värdfiskarna 

öring eller lax är det heller inte möjligt för vattendraget att upprätthålla en livskraftig 

population av flodpärlmussla (Österling 2010). De vandringsvägar som finns för lax i Fylleån 

fungerar inte (Rådén 2013). Sedan 1995 har man inte funnit någon lax uppströms Marbäck. 

Redan 1950 skrev Hallenborg att det endast vid högvatten var några laxar som lyckades ta sig 

förbi Marbäck.  

Flodpärlmusslan trivs i rena, klara vatten med en botten av grus, sten och block (Hastie et al. 

2000, Naturvårdsverket 2005, Perkins  2011). Vattnet i den inventerade sträckan uppskattades 

vara starkt färgat av humusämnen, vilket också bekräftas av elfiskeresultaten i Bårared, 

Fylleån, och Enet, Skifteboån, och av bottenfaunaundersökningar i Bygget, Kölsbäcken 

(Larsson et al. 2013, Rådén 2010, 2013), i jämförelse med lokalen där vi övningsinventerade 

där vattenfärgen var klar och vattendraget härbärgerade ett flodpärlmusselbestånd. Bitvis var 

bottnen sedimenterad främst i de sträckningar som utgjordes av strömmande vatten med 

bottnar av sten- och/eller block. Då vår inventerade sträcka tillhör de övre delarna av Fylleåns 

avrinningsområde finns det inga större sjöar uppströms som kan fånga upp sediment och 

därför minska både humushalten och sedimentering i vattnet (Löfgren et al. 2003). Det 

moderna skogsbruket som förs utmed sträckan, med utdikningar och kalavverkningar, med 

stora maskiner har sannolikt också påverkat humusutfällningen och sedimenteringen i vattnet 

(Kalén 2007, Österling 2010). Man har sett att det inte finns någon direkt koppling mellan 

skogsbruk och nedgång i bestånd av flodpärlmusslan, men däremot av utdikning och vägar 

över vattendrag som påverkar vattenflödet och sedimentutfällning vilket kan ha en negativ 

påverkan på både öring och flodpärlmussla (Jensen 2007, Kalén 2007, Österling 2010, 

Österling  2011). Sedimentationen i vattendrag gör att syrehalterna på bottnen sjunker vilket 
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gör att överlevnaden hos öringägg minskar, med låg täthet av öring som följd. Även juvenila 

musslor är känsliga för låg syrehalt (Österling 2010). 

Vattnet på sträckan har klassningen mycket surt till måttligt surt enligt havs- och 

vattenmyndighetens klassificering. Dessa mätningar har gjorts på lokalen Kölsbäcken, 

Bygget, precis uppströms av vår sträcka, samt lokalen ”uppströms kalkdoseraren” nära 

utloppet i Gyltigesjön (Larsson et. al 2013). Detta motsvarar ett pH-värde på < 5.5-6.5 på 

sträckan Gyltigesjön – Bygget. Flodpärlmusslan har ett habitatkrav på pH ≥ 6,2 (Degerman et 

al 2009). I länsstyrelsens åtgärdsplan för kalkning i Halland kan man läsa att målet för 

Gyltigesjön är att få upp pH-värdet till 6, vilket inte är tillräckligt för flodpärlmusslan 

(Degerman et al 2009, Länsstyrelsen 2010). Innan kalkningen påbörjades 1982 var pH-värdet 

nere på 5 i Gyltigesjön, detta torde ha tagit död på alla eventuella musslor som funnits i 

vattendraget (Länsstyrelsen 2010). 

Det finns inga musslor i nuläget, heller inga säkra källor som bekräftar att det någonsin har 

funnits musslor och därför ser vi inte att det är aktuellt att göra någon åtgärdsplan. Vi anser att 

det är bäst att använda de medel som finns för att förbättra de redan kända flodpärlmussel-

vatten som finns i Halland idag. Ingenstans i Halland fungerar föryngringen tillfredsställande, 

och flyttning av ett bestånd rekommenderas främst i samma vattendrag (Degerman et al. 

2009), varför det inte är aktuellt att se över en eventuell flytt av musslor till Fylleån. 

Det man kan göra för att förbättra vattenkvalitén överlag i Fylleån är att dels informera 

berörda markägare om naturvårdande insatser man kan göra i anslutning till vattendrag, som t 

ex anlägga kantzoner där man inte avverkar närmast vattnet, lägga igen diken för att minska 

sedimenteringen (Österling et al. 2010) och verka för en omställning till al närmast 

vattendraget, som hjälper till att skugga och därmed sänka temperaturen, vilket i sin tur 

hindrar algtillväxt och igenväxning (Ingvarsson 2007). Kalkningen bör också ses över, 

vattenmyndigheten rekommenderar en ökning av mängden kalk som sprids varje år samt 

större punktinsatser som markkalkning (Vattenmyndigheterna 2009). Vidare behöver man 

utreda varför inte laxen kan vandra uppströms Marbäck och åtgärda detta. Dessa åtgärder 

kommer inte göra att flodpärlmusslan kommer tillbaka men gynna andra känsliga arter i 

Fylleån. 

Vårt enda musselfynd var en allmän dammussla, Anodonta anatina. Allmän dammussla är en 

generalist och inte så kräsen när det kommer till bottensubstrat och kan klara att leva även på 

slambottnar till skillnad från flodpärlmusslan (von Proschwitz et al. 2006). Den finns både i 

strömmande och stillastående samt näringsrikt och näringsfattigt vatten (IUCN 2014). Av 

stormusslorna kan den använda flest arter som värdfisk för sina glochidier (Wengström 2009). 

Förekomsten är allmän och även om man sett en nedåtgående trend i populationsstorlek och 

utbredning de senaste åren anses den inte vara hotad. 

Insatser för att rädda flodpärlmusslan bör främst göras i de vattendrag i Halland som redan 

idag hyser ett bestånd. Idag är det inte kostnadseffektivt att se Fylleån som ett framtida 

flodpärlmusselvatten. 
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