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Sammanfattning
Denna rapport är en sammanställning av de stormusselbestånd som observerats inom Borås stad.
Framför allt baseras rapporten på inventeringar som Fontinalis bedrivit under 2015-2017. Projektet
är till hälften finansierat av statliga medel via LONA-bidrag. Resterande halva finansierar
Borås Energi och Miljö samt Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (via egentid).
Inventeringarna under 2015-2017 har genomförts i 32 vattendrag och 16 sjöar inom Borås stad.
Flodpärlmussla, äkta målarmussla, spetsig målarmussla, allmän dammussla och större dammussla
har observerats inom kommungränserna. Flat dammussla har ej observerats men kan eventuellt
finnas eftersom den är påträffad längre ned i Viskans vattensystem. Tjockskalig målarmussla har ej
observerats i Västra Götalands län och finns med största sannolikhet inte inom Borås stad. Ingen
främmande art har observerats inom Borås stad.
Flodpärlmussla finns dokumenterad i 14 vattendrag inom Borås stad. Innan detta projekt
genomfördes kände man till 10 vattendrag med flodpärlmussla. Fyra bestånd är alltså nya
upptäckter: Hälleredsån, Lilla Häggån, Kyrkebäcken och Rosendalsbäcken. Dessutom observerades
två flodpärlmusslor i Ringsbäcken (man trodde det beståndet var utdött) och 63 flodpärlmusslor i
Hökabäcken (det fanns uppgifter om ett fåtal individer men det var ej inrapporterat).
Alla vattendrag med flodpärlmussla i Borås stad tillhör Viskans avrinningsområde förutom ett
vattendrag (Hälleredsån) som tillhör Rolfsåns avrinningsområde. 11 av vattendragen återfinns i
Häggåns vattensystem som är ett stort delavrinningsområde till Viskan. Flodpärlmusslans
föryngring är generellt dålig, enbart tre vattendrag (Bålån, Lysjöån och Lindåsabäcken) har
dokumenterad föryngring (minst en mussla mindre än 50 millimeter). I Bålån observerades två
juveniler (34 och 36 millimeter) och i Lysjöån enbart en juvenil (49 millimeter). I Lindåsabäcken
finns det gott om juvenila flodpärlmusslor (uppskattningsvis 930 stycken år 2011), dock verkar
andelen juveniler ha minskat sedan 1993. Flera bestånd är nära utrotning, exempelvis Ringsbäcken
(2 individer), Hälleredsån (2 individer), Kyrkebäcken (9 individer) och Rosendalsbäcken (7
individer). I några vattendrag har fler individer observerats än vad som tidigare dokumenterats
(Häggån, Lysjöån, Hökabäcken och Bålån). I Kovraån/Lillån har många individer dött sedan 2004
och beståndet beräknas till knappt 300 individer jämfört med den tidigare uppskattningen på
1000-10 000 individer. Även i Viskan har många flodpärlmusslor dött de senaste åren av oklar
anledning.
Äkta målarmussla är ovanlig i Västra Götalands län men återfinns i flera sjöar och vattendrag inom
Borås stad. I Viskan mellan Ålgården i centrala Borås och Marsjöarna (inklusive Öresjö) finns äkta
målarmussla i rikliga mängder. Beståndet uppskattas till >100 000 individer. Sedan tidigare visste
man att den fanns i Rammsjön i Dannike. Arten finns numera även dokumenterad i
Sliperdalsbäcken som mynnar i Öresjö samt i Säven. I Öresjö finns även spetsig målarmussla men i
lägre tätheter jämfört med äkta målarmussla. Spetsig målarmussla observerades även i Viskan vid
Ålgården och i dammen vid Mölarps kvarn (Viskan uppströms Öresjö).
Allmän dammussla finns i flera sjöar inom Borås stad, bland annat i Uppsalen, Västersjön samt
Viskan uppströms Öresjö. Större dammussla återfinns i Uppsalen, Västersjön, Frisjön, Yttersjön
samt i Mellsjöbäcken. Tomskal av större dammussla hittades i Viskan nedströms Marsjöarna (den
finns i Viskan längre upp omkring Hökerum i Ulricehamns kommun). Arten finns tidigare
dokumenterad i Kolbränningen (Byttorpssjön) men där observerades ingen individ vid 2017 års
inventering.
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Inledning
Syftet med inventeringarna under 2015-2017 samt denna rapport är att kartlägga de limniska
stormusslornas utbredning inom Borås Stad. Mestadels bedrivs kartläggningen genom översiktliga
inventeringar i vattendrag där få inventeringar tidigare genomförts samt utmed nya sträckor i
vattendrag med dokumenterad förekomst. Även en del sjöar inventeras. Äldre inventeringar
inkluderas dessutom i rapporten. Kunskap om stormusslornas utbredning inom kommunen är
viktig vid detaljplanering, utformning av biotopskydd samt vid prövning av miljöfarlig verksamhet.
Fyra av våra sju inhemska stormusselarter är rödlistade (flodpärlmussla, äkta målarmussla,
tjockskalig målarmussla samt flat dammussla) och det är därför viktigt att känna till arternas
utbredning och status för att kunna bromsa populationsminskningarna.
Statliga medel till lokala naturvårdsprojekt (LONA-bidrag) finansierar hälften av projektet.
Resterande halva finansieras av Borås Energi och Miljö samt genom egentid av Sveriges Sportfiskeoch Fiskevårdsförbund. Borås stad är projektansvarig och Fontinalis projektledare.

Figur 1. Karta över Borås stad. ©Lantmäteriet & ©Borås stad.
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Bakgrund
Projektet genomförs mot bakgrund av de senaste årens fynd av nya musselförekomster inom Borås
stad samt att stora delar av Västra Götalands län generellt är dåligt undersökta. År 2010
dokumenterades äkta målarmussla i Öresjö av Ted von Proschwitz på Göteborgs naturhistoriska
museum. Arten har troligtvis alltid funnits där men att det rörde sig om äkta målarmussla var ej
verifierat. Dessutom har ett flodpärlmusselbestånd samt exemplar av äkta målarmussla hittats i Viskan
inom Mölarps naturreservat under 2014. Fynden av äkta målarmussla är ovanliga i Västra Götalands län
då man tidigare enbart kände till ett fåtal fyndplatser.
Limniska stormusslor är generellt dåligt undersökta. Det finns således ett behov av att inventera
stormusslor i ytterligare vattendrag och sjöar inom Västra Götalands län.
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Limniska stormusslor i Sverige
I Sverige har vi sju inhemska samt fyra främmande arter av limniska stormusslor (tabell 1). Alla
svenska arter, samt kinesisk dammussla, ingår i ordningen Unionoida. De övriga tre arterna ingår i
ordningen Veneroida där bland annat de marina arterna hjärt- och knivmussla ingår.
Fyra av de sju inhemska arterna är rödlistade: flodpärlmussla (starkt hotad), tjockskalig
målarmussla (starkt hotad), äkta målarmussla (nära hotad) samt flat dammussla (nära hotad).
Samtliga sju inhemska arter påträffas i rinnande vatten och sex av dem (ej flodpärlmussla) påträffas
även i sjöar. Stormusslor livnär sig på små plankton och bakterier och filtrerar därmed vattnet till
nytta för oss människor. Alla inhemska arter samt kinesisk dammussla har ett parasitiskt stadium
på en värdfisk. De övriga tre främmande arterna (vandrarmussla, trekantig brackvattenmussla samt
amerikansk trågmussla) har frisimmande larver och därmed en stor spridningspotential.
Flodpärlmusslan har öring och lax som värd för sina glochidielarver i svenska vatten. De andra
musselarterna har exempelvis gärs, mört, lake och benlöja som möjliga värdfiskar.
Fakta om de olika arterna har hämtats från Guide till Sveriges stormusslor (von Proschwitz,
Bergengren & Lundberg 2017).
Tabell 1. Kort sammanställning av påträffade stormusselarter inom Sveriges gränser. Sju arter är
inhemska och fyra är främmande. De främmande arterna beaktas ej i rödlistningen.
Art
Främmande art Rödlistad
Flodpärlmussla - Margaritifera margaritifera

Nej

Ja – Starkt hotad (EN)

Allmän dammussla - Anodonta anatina

Nej

Nej

Större dammussla - Anodonta cygnea

Nej

Nej

Flat dammussla - Pseudanodonta complanata

Nej

Ja – Nära hotad (NT)

Kinesisk dammussla - Sinanodonta woodiana

Ja

Äkta målarmussla - Unio pictorum

Nej

Ja – Nära hotad (NT)

Spetsig målarmussla - Unio tumidus

Nej

Nej

Tjockskalig målarmussla - Unio crassus

Nej

Ja – Starkt hotad (EN)

Vandrarmussla - Dreissena polymorpha

Ja

Trekantig brackvattensmussla - Mytilopsis leucophaeata*

Ja

Amerikansk trågmussla - Rangia cuneata*
* Enbart påträffad i Östersjön inom Sveriges gränser

Ja
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Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)
Flodpärlmussla är både fridlyst samt klassad som starkt hotad (EN) enligt rödlistan år 2015. Den
trivs i klara och syrerika vattendrag med bottnar bestående av sand, grus och sten. Vuxna individer
når ofta 10-15 centimeter i längd men de kan bli uppemot 20 centimeter. Många populationer
består enbart av vuxna individer då arten har stora problem med rekrytering av juveniler, framför
allt i södra Sverige. Arten kan ibland förväxlas med målarmusslor (framför allt tjockskalig
målarmussla), speciellt i blandbestånd. Dock är flodpärlmusslan ofta njurformad samt smalare än
tjockskalig målarmussla. Arterna är enkla att skilja åt om man finner tomskal då flodpärlmusslan
saknar sidotänder i låsapparaturen. Flodpärlmusslan finns i princip i hela Sverige från Skåne till
Lappland. Dock saknas den på Öland och Gotland, Småländska höglandet samt i fjällkedjan.
Värdfisk för flodpärlmusslor i Sverige är öring och lax. I Västra Götalands län finns den i cirka 55
vattendrag (innan nuvarande projekt). Inom länets gränser är den ej påträffad på
Skaraborgsslätten.

Allmän dammussla (Anodonta anatina)
Vår vanligaste stormusselart som finns i alla typer av vatten, förutom de mest näringsfattiga. Trivs
på mjuka bottnar i sjöar samt långsamflytande vattendrag. Når vanligtvis en längd om 7-10
centimeter men kan bli uppemot 14 centimeter lång. Arten skiljer sig från större dammussla
genom de gråa innandelarna (orange innandelar hos större dammussla) samt en förtjockning i
framdelen av skalets nederkant. Arterna är svåra att skilja åt om man har ett levande exemplar
med stängt skal, framför allt då inomartsvariationen är stor. Allmän dammussla har påträffats från
Skåne till Lappland. Arten kan använda många olika fiskarter som värdfisk, exempelvis mört, gärs
och stensimpa.

Större dammussla (Anodonta cygnea)
Betydligt mer sällsynt än allmän dammussla. Dock är den svår att skilja från allmän dammussla
vilket medför att den kan förbises vid undersökningar. Trivs främst i naturligt näringsrika sjöar och
dammar men hittas även i lugnflytande delar av vattendrag. Har högre krav på sin miljö än allmän
dammussla. Arten kan bli över 20 centimeter lång och är därmed vår största limniska stormusselart
(av de inhemska arterna). Skalets över- och underkant är ofta mer parallella jämfört med allmän
dammussla, samt att innandelarna är orange. Spridda förekomster från Skåne till södra Gästrikland
och sydöstra Dalarna. Ovanlig i Västra Götalands län med enbart ett fåtal dokumenterade bestånd.

Flat dammussla (Pseudanodonta complanata)
Arten är kategoriserad som nära hotad (NT) enligt rödlistan från år 2015. Där den förekommer är
ofta bestånden glesare jämfört med andra dammusslor. Föredrar slammiga silt- och sandbottnar i
sjöar och långsamflytande vattendrag som är naturligt näringsrika. Blir vanligtvis 6-8,5 centimeter
lång. Skiljer sig från övriga dammusslor genom sitt platta skal samt att umbo "halkat" långt ned i
framdelen. Arten återfinns främst i östra Sverige från Skåne till Medelpad. I Västra Götalands län är
arten tämligen ovanlig, dock dokumenterad i bland annat Göta älv, Säveån och Viskans nedre delar
med biflöden. Stensimpa och gärs är bekräftade som värdfiskar, annars är valet av värdfisk dåligt
undersökt.
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Kinesisk dammussla (Sinanodonta woodiana)
Kinesisk dammussla är en främmande och invasiv art för svenska vatten. Arten har påträffats på
fyra platser i Sverige mellan åren 2005-2013, bland annat i dammar i Askim samt Slottsskogen i
Göteborg. Arten har framför allt olika karparter som värdfiskar. Den har spridit sig från Sydostasien
till Europa genom karpfiskar infekterade med mussellarver.

Äkta målarmussla (Unio pictorum)
Äkta målarmussla är kategoriserad som nära hotad (NT) enligt senaste rödlistan från år 2015,
framför allt på grund av populationsminskningar. Lever i bäckar, åar och sjöar på allt från mjuka
lerbottnar till hårda grus- och stenbottnar i måttligt näringsrika till näringsrika vatten. Påträffas
sällan djupare än 2-3 meter men kan finnas ned till 5-6 meter i sjöar och djupa partier i vattendrag.
Blir vanligtvis 7-10 centimeter lång men kan nå längder uppemot 14-15 centimeter. Skiljer sig från
spetsig målarmussla genom att skalet har parallella över- och underkanter samt att musslan är mer
än dubbelt så lång som hög. Huvudtänderna i vänstra skalhalvan överlappar och den bakre
huvudtanden är inte lika hög som hos spetsig målarmussla. Dåligt undersökt art med spridda
förekomster, främst i östra Sverige från Skåne till norra Uppland och sydöstra Dalarna. I Västra
Götalands län är den sällsynt. Den finns dokumenterad (innan detta projekt) i Vännebosjön,
Skärvalången, Rammsjön, Öresjö samt i Viskan inom Mölarps naturreservat.

Figur 2. Exemplar av äkta målarmussla från Viskan i Borås stad. De röda linjerna följer skalets överoch underkant och är i princip parallella.

Spetsig målarmussla (Unio tumidus)
Trivs i liknande miljöer som äkta målarmussla men kan även hittas i lite mindre näringsrika vatten.
Sitter gärna på mjuka bottnar bestående av mjäla/ler men kan även påträffas på hårdare bottnar.
Kan sitta djupare än äkta målarmussla, ned till 9-10 meter. Artens maxlängd är 12 centimeter men
vanligtvis når den en längd om 8 centimeter. Arten är svår att skilja från äkta målarmussla men
vissa bra artkaraktärer finns, framför allt skalformen som ej är parallell i över- och underkant utan
böjer av tidigt mot en spetsig bakände. Huvudtänderna i det vänstra skalet överlappar knappt och
den högra huvudtanden är kraftigare än hos äkta målarmussla. Arten är relativt allmän med en
utbredning som omfattar Skåne i söder till södra Värmland i väst och mellersta Medelpad i öst.
Finns i nedre delarna av Viskans vattensystem samt i Stora Dalsjön inom Borås stad. Värdfiskar som
bekräftats är bland annat abborre, lake och stensimpa.
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Figur 3. Spetsig målarmussla från Viskan i centrala Borås. Skalets över- och underkant är spetsig
mot bakändan (röda linjer).

Tjockskalig målarmussla (Unio crassus)
Sveriges mest hotade stormusselart (tillsammans med flodpärlmussla), kategoriserad som starkt
hotad (EN) enligt senaste rödlistningen. Arten är, liksom flodpärlmussla, fridlyst. Trivs på sandiga
eller grusiga bottnar i vattendrag samt sjöars in- och utlopp. Kan bli 90 år gammal med en normal
längd om 4-7 centimeter (ibland uppemot 10 centimeter). Kan likna en flodpärlmussla, speciellt
om nederkanten är insvängd. Skiljer sig dock från denna genom sin stora omkrets och tjocka
mittparti. Dessutom saknar flodpärlmussla sidotänder. Sällsynt med spridda förekomster i östra
Sverige från Skåne till norra Uppland och sydöstra Dalarna. Ej funnen i Västra Götalands län.

Vandrarmussla (Dreissena polymorpha)
Ursprungligen från Kaspiska havet men kom till Sverige på 1920-talet. Sitter på fasta underlag med
hjälp av starka byssustrådar. Finns i stora mängder i Mälaren, Hjälmaren samt i Motala Ströms
avrinningsområde. Ej dokumenterad i Västra Götalands län.
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Metodik
Dispens att lyfta och mäta flodpärlmussla har erhållits från Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Man behöver dessutom fiskerättsägarens tillstånd för att lyfta och mäta flodpärlmussla samt
tjockskalig målarmussla. Dessa två arter är dessutom fridlysta. De övriga musslorna får man
inventera och mäta utan tillstånd.

Inventeringsmetodik i vattendrag
Vid inventering i vattendrag används en vattenkikare och vadarstövlar. Man vadar då uppströms i
vattendraget och letar musslor (figur 4). Om en mussla skall plockas upp används en
"skräpplockare" av enkel modell, alternativt handen. Musslan mäts med skjutmått till närmsta
millimeter och återutsätts alltid varsamt på samma plats där den tidigare satt.

Figur 4. Niklas Wengström letar stormusslor vid högflöde i Ringsbäcken, april 2016.
Vid prioritering av vilka vattendrag och sjöar som skall undersökas har rapporten Vattendrag i
Borås stad (2007) varit till stor nytta. Tidigare inventeringar (Naturcentrum 2006, Ingvarsson 2009)
och pågående musselprojekt (exempelvis MUMS) tas i beaktning vid prioritering av vattendrag och
sjöar. Vid val av vattendragssträckor för inventering av flodpärlmussla har öringtätheter (erhållet
från Svenskt Elfiskeregister), höjdkartor, flygfoton samt erfarenhet använts.
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Vattendrag utan dokumenterade musselförekomster inventeras först översiktligt. Då fotvandras
vattendraget och nedslag görs på lämpliga sträckor där förhållandena är goda för musslor. Framför
allt är det svagt strömmande partier med grus som prioriteras för flodpärlmussla. Även mer
lugnflytande delar med sandbotten inventeras för att finna andra stormusselarter. Dock kan
flodpärlmussla finnas även på sand- och sedimentbottnar i lugnflytande områden. Även i
vattendrag med kända förekomster av flodpärlmussla har översiktliga inventeringar genomförts.
Den senaste storskaliga inventeringen genomfördes i början av 1990-talet och det kan ha hänt en
hel del i vattendragen sedan dess.
Mest fokus i rinnande vatten är på flodpärlmussla. Är musslorna relativt jämnt utspridda i
vattendraget slumpas 18 lokaler ut inom utbredningsområdet enligt metoden "Statusbeskrivning
och övervakning av flodpärlmusselbestånd" (Bergengren et al. 2016). Då får man en statistiskt bra
grund att bedöma populationsstorlekar och status på. Utöver de slumpade lokalerna kan subjektivt
valda sträckor inventeras, dessa inkluderas ej i beståndsuppskattningar. Att inte hela vattendragen
inventeras handlar om tid, det skulle ta oerhört lång tid att inventera alla intressanta vattendrag
inom Borås stad.

Inventeringsmetodik i sjöar
Inventering av stormusslor i sjöar är svårare och mer tidskrävande än i vattendrag. Ofta väljer man
sjöarnas in- och utlopp där man likt vattendrag inventerar med vattenkikare (Bergengren et al.
2016). Utöver in- och utlopp kan man välja ut strandnära lokaler med lämpligt djup om detta finns.
Då kan man antingen vada med vattenkikare eller inventera genom s.k. linjetaxering. Vid
linjetaxering fridyker man utmed en kedja som ligger på botten och noterar antalet musslor av
varje art. Ofta måste man plocka upp dem då det är svårt att skilja på musslor om man enbart ser
dem i vattnet. Populationsstorlekar går ej att beräkna i sjöar men om man gör många
linjetaxeringar, om bottensubstratet är relativt homogent i sjön samt spridning av arterna är jämn
så kan man göra en grov uppskattning.

Artbestämning
Musslorna artbestäms i fält. Det kan ibland vara svårt att skilja de svenska musselarterna åt
eftersom olika arter i ett vattendrag ofta liknar varandra utseendemässigt. Hittar man tomskal är
artbestämningen mycket enklare då man kan använda låständerna och andra karaktärer. Tomskal
lämnas till Ted von Proschwitz på Göteborgs naturhistoriska museum för artbestämning samt som
referensmaterial.

Tidigare undersökningar av stormusslor inom Borås stad
Ingen specifik undersökning av Borås stads stormusselfauna har gjorts förut. Dock har
länsomfattande inventeringar av stormusslor genomförts vid två tillfällen: 1990 (Henriksson 1991)
och 2004-2005 (Naturcentrum 2006). Vid inventeringen 1990 nyinventerades stora delar av
dåvarande Älvsborgs län vilket mynnade ut i en rapport år 1991. 33 vattendrag med flodpärlmussla
observerades, varav 15 vattendrag var nya upptäckter. Åtta vattendrag ligger inom Borås stad.
Under 2004-2005 inventerade Naturcentrum många lokaler i Västra Götalands län. Det mynnade ut
i en sammanställning av kända förekomster i Västra Götalands län 2005 (Naturcentrum 2006).
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Dock inventerades främst vattendrag och lokaler där man visste att flodpärlmussla fanns.
100-meterssträckor placerades ut i vattendragen, ofta där tätheterna var som högst.
Förekomst av flodpärlmussla i Hökabäcken (i Häggåns vattensystem) nämns ej i de två
länsomfattande inventeringarna utan presenteras istället i Vattendrag i Borås stad (2007) där man
fotvandrat stora delar av bäckarna inom kommunen. Där står det om enstaka individer i
Hökabäcken.
Rapporten "Föryngring hos stormusslor i olika vattensystem i Västra Götalands län" (Ingvarsson
2009) berör vissa vattendrag och sjöar inom Borås stad. I den kan man exempelvis läsa om
målarmusslor i Stora Dalsjön och Rammsjön. Viskan inom Mölarps naturreservat har inventerats år
2014 och där fann man ett bestånd av flodpärlmussla (Bark 2014). Kända musselförekomster från
tidigare inventeringar inom Borås stad samt beståndsuppskattningar de olika åren presenteras i
tabell 2.
Tabell 2. Kända förekomster av flodpärlmussla innan detta projekt startade. De flesta inventerades
senast år 2004-2005, förutom Lindåsabäcken och Viskan. Hökabäcken har aldrig inventerats men
flodpärlmusslor har observerats.
Vattendrag
Uppskattat antal individer (år 2004-2005 om inget annat
anges)
Bålån

< 10

Lysjöån

100 - 1000

Hökabäcken

Enstaka (år 2007)

Brännebäcken

> 100

Lindåsabäcken

12 102 (år 2011)

Ringsbäcken

0 (Utdött)

Kovraån/Lillån

1000 - 10 000

Sävbäcken

1000 - 10 000

Häggån

10 - 100

Viskan (Mölarps naturreservat)

Cirka 230 (år 2014)
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Flodpärlmusslan har försvunnit från flera vattendrag inom Borås stad. Vattendrag där det funnits
uppgifter men där man ej funnit musslor vid senaste inventering (exklusive nuvarande projekt)
presenteras i tabell 3, tillsammans med årtalet som det senast påträffades levande individer.
Tabell 3. Kända förekomster där flodpärlmusslan dött ut inom Borås stad enligt tidigare rapporter.
Vattendrag
Årtal för senaste fynd
Orsak till utdöende
Töllesjöbäcken

1990

Björnåsabäcken

1988

Försurning tros ha slagit ut
beståndet

Viskan omkring Gingri

1982

Dikning, rensning, reglering

Ryssbybäcken

1982

Pärlfiske och försurning

Roasjöbäcken

1980-1982

Sandaredsån

1991

Tubbaredsbäcken

1991

Ringsbäcken

2005

De övriga arterna är sämre undersökta om man jämför med flodpärlmussla. Kända förekomster
presenteras i tabell 4. Ibland vet folk i närområdet om att det finns musslor i sjöar och vattendrag
men så är inte alltid fallet. Det finns även gamla uppgifter från Göteborgs naturhistoriska museum,
framför allt från sjöar nära centrala Borås (Kolbränningen och Ramnasjön).
Tabell 4. Kända förekomster av övriga stormusselarter inom Borås stad innan nuvarande projekt.
Vattendrag/sjö
Senaste fynd
Arter
Öresjö

2010

Äkta målarmussla

Viskan inom Mölarps
naturreservat

2014

Äkta målarmussla

Byttorpssjön

1900-talet

Allmän dammussla, större dammussla

Ramnasjön

1900-talet

Allmän dammussla

Kärrasjön

1990-talet

Allmän dammussla

Rammsjön

2008

Allmän dammussla, äkta målarmussla

Stora Dalsjön

2008

Allmän dammussla, spetsig målarmussla
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Presentation av resultat
Vattendrag med flodpärlmussla presenteras separat från vatten med övriga arter. I vissa vatten,
exempelvis Viskan, finns flodpärlmussla tillsammans med andra arter. Då presenteras Viskan vid
två tillfällen. Stormusselförekomster i sjöar visas enbart som en punkt på kartan, likaså om
utbredningen är liten i ett vattendrag. Flodpärlmusslornas utbredning visas som linjer i
vattendragen. Blå linje betyder att ingen föryngring observerats i vattendraget (ingen mussla
mindre än 50 millimeter). Är vattendraget markerat med grön linje så har föryngring
dokumenterats under 2015-2017. Det räcker med en mussla mindre än 50 millimeter för att det
skall räknas som föryngring. Även andra arters utbredning i vattendrag visas som linjer om
utbredningsområdet är stort.
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Resultat
Alla inhemska arter förutom tjockskalig målarmussla och flat dammussla har observerats i
Borås stad vid inventeringarna 2015-2017. Således har flodpärlmussla, äkta målarmussla, spetsig
målarmussla, större dammussla och allmän dammussla dokumenterats.

Flodpärlmussla
Flodpärlmussla har påträffats i 14 vattendrag inom Borås stad (tabell 5 och figur 5). Tomskal har
påträffats i Rångedalaån. Alla vattendrag förutom Hälleredsån ingår i Viskans avrinningsområde.
11 av flodpärlmusselbestånden finns i vattendrag inom Häggåns delavrinningsområde (Häggån
mynnar i Viskan mellan Kinna och Skene). Det är enbart Hälleredsån, Bålån samt Viskans huvudfåra
som ej ingår i Häggåns vattensystem.

Figur 5. Vattendrag med dokumenterade flodpärlmusselbestånd inom Borås stad. Grön linje
betyder att föryngring förekommer (en mussla < 50 millimeter har observerats), blå linje det
motsatta.
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Tabell 5. Vattendrag där flodpärlmussla dokumenterats inom Borås stad. Lindåsabäcken är ej
inventerad 2015-2017. Dock är den väl undersökt, senast år 2011. Antal levande och döda musslor,
minsta funna individ samt om fyndet är helt nytt anges.
Vattendrag
Antal funna musslor
Antal tomskal (döda)
Minsta funna Nytt fynd
(levande)
mussla (mm)
Hälleredsån

2

Viskan (uppströms
Öresjö)

7

85

Ja

53 (29 i Mölarp, 22 vid Åsen Ca 485 (250 i Mölarp, 190
& 2 vid Ön - Västra Marsjön). vid Åsen & 45 vid Ön Västra Marsjön)

70

Nej

Bålån

124

26

34

Nej

Lilla Häggån

41

2

80

Ja

Lysjöån

1695

102

49

Nej

Hökabäcken

63

24

62

Ja (dock
uppgifter om
musslor)

Brännebäcken

70

7

55

Nej

Lindåsabäcken

12102 (beräkning år 2011)

21 (beräkning år 2011)

32

Nej

Rosendalsbäcken

7

1

80

Ja

Kovraån/Lillån

298 (beräkning)

522 (beräkning)

Ringsbäcken

2

0

Sävbäcken

2253 (beräkning)

131 (beräkning)

Häggån (huvudfåra) 1696 (beräkning)

141 (beräkning)

52

Nej

Kyrkebäcken

9

0

75

Ja

Rångedalaån
0
(ENBART TOMSKAL)

1

70 (tomskal)

Nej
62
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Återupptäckt
Nej

Hälleredsån
Nordåns övre delar kallas Hälleredsån och rinner delvis inom Borås stad, en stor del utmed Volvos
provbana. Vattendraget tillhör Rolfsåns avrinningsområde. Tidigare har flodpärlmusslor
observerats i Nordån drygt en kilometer nedströms kommungränsen, omkring Torstad och Boda.
Man har även inventerat en lokal i Hälleredsån, uppströms kalkdoseraren. Inga musselfynd då.
I maj 2017 inventerades ungefär 500 meter av ån översiktligt, nedströms kalkdoseraren samt vid
rastplatsen Nävraspång uppströms Store sjön (utmed länsväg 180). Två levande flodpärlmusslor
samt 7 tomskal observerades på gränsen till Bollebygds kommun nedströms kalkdoseraren (figur 6
och 7). Tomskalen och de två levande individerna observerades i en grund, svagt strömmande
sidoarm i ett kvillområde. Inga musslor observerades i den kraftigt rensade huvudfåran. Så här
långt upp i Rolfsåns vattensystem har ej flodpärlmussla observerats tidigare.

Figur 6. Utbredningskarta för flodpärlmussla i Hälleredsån. Blå linje betyder att ingen föryngring
sker i vattendraget.
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Figur 7. Tomskal av flodpärlmussla från Hälleredsån.

Viskan (uppströms Öresjö)
Det fanns tidigare uppgifter om flodpärlmussla i Viskans vattensystem uppströms Öresjö, bland
annat flera markägare utmed vattendraget som vittnar om rikliga mängder med "stora, svarta
musslor". Omkring Ön har historiskt ett omfattande pärlfiske bedrivits enligt en markägare utmed
ån. Under 2014 inventerades flodpärlmussla i Viskan inom Mölarps naturreservat, finansierat av
Västkuststiftelsen. Då upptäcktes ett bestånd av flodpärlmussla i reservatet som uppskattades till
231 individer. Inga juvenila musslor observerades.
Inom detta projekt inventerades ytterligare delar av Mölarps naturreservat i september 2015 och
fler flodpärlmusslor observerades då nedanför det tidigare utbredningsområdet. Därför
uppskattades det totala beståndet inom Mölarps naturreservat till 300-400 individer. Vid en
planerad musselflytt inom reservatet under juli 2016 observerades cirka 250-300 döda
flodpärlmusslor och enbart 29 levande. Vad som orsakat musseldöden är oklart men en individ
skickades till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för analys. Den visade bland annat på
uppsvällda epitelceller samt förekomst av mikroceller i digestionskörteln. Det kan alltså tyda på en
infektion eller parasit men det är ej klarlagt. De flyttade musslorna fortsatte att dö året efter
utsättning och under hösten 2017 är det få levande musslor kvar i Mölarps naturreservat.
Ett nytt flodpärlmusselbestånd upptäcktes under 2016 uppströms Gingri, omkring Åsen (figur 8).
Där observerades 22 levande individer och cirka 190 tomskal utmed 577 meter. Alla musslor var
adulta och de flesta omkring 100 millimeter långa (figur 9). Markägare intill vattendraget vittnar
om att det förekom rikligt med musslor förr i tiden. Det har således pågått en minskning av
beståndet under en längre tid och framför allt de senaste åren. Noterbart är att Viskan där vissa
musslor sitter är omgrävd. Sträckan är en konstgjord kanal som sprängts i samband med den stora
sjösänkningen i området 1873-1884. Flodpärlmusslorna har således koloniserat sträckan efter 1884
då sjösänkningsföretaget var klart.
Området kring Ön och Västra Marsjön inventerades under 2016 och 2017. Två levande
flodpärlmusslor (85 och 92 millimeter) samt 45 tomskal observerades i området. De levande
individerna observerades cirka 450 meter nedströms Västra Marsjön.
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Sammanfattningsvis finns 29 flodpärlmusslor inom Mölarps naturreservat (siffran avser 2016, de
flesta dog under 2017), 22 uppströms Gingri (2016) samt två mellan Ön och Västra Marsjön (2017).
Desto fler tomskal har observerats, totalt 485 stycken (250 i Mölarp, 190 i Åsen och 45 mellan Ön
och Västra Marsjön).

Figur 8. Utbredningskarta för flodpärlmussla i Viskan uppströms Öresjö. Blå linje betyder att ingen
mussla < 50 millimeter observerats, alltså ingen föryngring i ån.

Figur 9. Mossbeklädd flodpärlmussla från Viskan uppströms Gingri.
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Bålån
Bålån är 3,8 kilometer lång och rinner mellan de två reglerade sjöarna Bosjön (Äktasjön) och
Storsjön med regleringsdammar i utloppen. Dessa utgör definitiva vandringshinder för
vattenlevande djur. Flodpärlmussel- och öringbeståndet är således isolerat från andra bestånd i
Viskans vattensystem. Den nedre delen (där många musslor sitter) utgörs av ett fint kvillområde
med översvämningsskog och ingår i Storsjöns naturreservat. Arten safsa förekommer.
Vattendragets problem är främst stenrensningar samt vattenreglering. Äktasjöns regleringsdamm
har en dom från 1922 som medger 4 meter i regleringsamplitud och nolltappning till Bålån. Dock
finns en informell överenskommelse om minimitappning. Det finns enligt tidigare rapporter cirka
10 flodpärlmusslor i ån (Naturcentrum 2006). En juvenil mussla (30 millimeter) låg på botten vid
inventeringarna då.
Alla vadbara delar av Bålån har inventerats översiktligt under hösten 2016 samt augusti 2017.
124 levande flodpärlmusslor och 26 tomskal har observerats. 123 av de levande musslorna sitter
utmed en sträcka om 382 meter i de nedre delarna av ån (figur 11). En ensam mussla sitter en bit
längre upp. Det nedre utbredningsområdet har en musseltäthet på 0,036 individer/m2. Två juvenila
musslor (34 och 36 millimeter) har noterats (figur 10) vilket medför att föryngring fungerar i ån.
Dessutom har en död mussla < 50 millimeter observerats. Under 2017 observerades fler döda
musslor än under 2016 vilket är oroväckande.

Figur 10. Juvenil flodpärlmussla i Bålån.
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Figur 11. Flodpärlmusslans utbredningsområde i Bålån. Grönmarkerad linje betyder att juvenila
musslor har observerats i området. Blå linje medför enbart adulta musslor (det sitter en ensam
mussla avskiljd från de andra).
15 musslor plockades upp slumpmässigt i det nedre beståndets övre delar för att längdmätas
(figur 12). Medellängden för dessa är 88 millimeter.
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Figur 12. Längdfördelning för 15 slumpmässigt upplockade flodpärlmusslor i Bålån.
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Elfiske bedrivs inom länsstyrelsens kalkeffektuppföljning i Bålåns musselförande delar.
Medeltätheten för öring är enbart 5,0 individer/100 m2 och trenden är smått negativ (figur 13). I
kvillområdet där många flodpärlmusslor sitter var dock tätheten högre (14,3 öringar/100 m 2) vid
elfiske 2017.

Öringtätheter i Bålån

Täthet (N/100m2)

Elfiskelokal inom kalkeffektuppföljningen
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Figur 13. Öringtätheter vid en elfiskelokal i Bålån inom musslornas utbredningsområde som
genomförs inom Länsstyrelsens kalkeffektuppföljning.

Lilla häggån
Lilla Häggån är 8 kilometer lång och rinner från Ramnasjön i Svenljunga kommun och mynnar i
Frisjön strax söder om Lysjöåns mynning i sjön. Enbart utmed de nedersta tre kilometrarna rinner
Lilla Häggån inom Borås stads gränser. Utmed 1,5 kilometer utgör ån gräns mellan Borås stad och
Svenljunga kommun. Lilla Häggåns nedre delar är mestadels lugnflytande men det finns kortare
strömpartier, dessa är dock kraftigt rensade.
År 2004 inventerades en lokal i Lilla Häggån i de övre delarna vid Roasjöbäckens utlopp (inom
Svenljunga kommun). Inga musslor observerades. I biflödet Apelnäsbäcken (Svenljunga kommun)
finns ett bestånd av flodpärlmussla. En öringtäthet på 14,4 individer/100 m2 observerades vid
elfiske i Lilla Häggån år 1992, uppströms Apelnäsbäckens mynning.
Alla vadbara partier inom Borås stads gränser inventerades översiktligt i maj 2016. Då
observerades 41 levande och två döda flodpärlmusslor i Lilla Häggån, inga av dessa var juvenila.
Detta är ett helt nytt fynd för Västra Götalands län. Två separata områden hyser musslor (figur 14).
Det nedre området är 200 meter långt och omfattar två strömnackar med svagt strömmande
vatten emellan. Där sitter 39 levande musslor. Djupet varierar mellan 0,2-0,8 meter och
bottensubstratet består mestadels av sand och block. De flesta sitter på ett djup om 0,4-0,5 meter i
sanden mellan de större blocken. Själva nackarna är kraftigt rensade (figur 15). I det övre området
påträffades enbart två levande musslor och två tomskal utmed 100 meter. Det kan säkert finnas
fler musslor längre upp i Lilla Häggån, inom Svenljunga kommun.
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Figur 14. Flodpärlmusslans utbredning i Lilla Häggån. Nedre området hyser 39 musslor och övre
området enbart två levande individer och ett tomskal.

Figur 15. Svagt strömmande sträcka i Lilla Häggån, det första strömmande partiet uppströms
Frisjön. Sträckan är kraftigt rensad. Här observerades första flodpärlmusslan vid inventeringen i maj
2016.
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Lysjöån
Lysjöån rinner 4,4 kilometer från Lysjön innan den mynnar i Frisjön, strax norr om Lilla Häggåns
mynning. En lokal inventerades år 2004, uppströms Klerhults kvarn (Kvarndammen). 21 levande
musslor och 30 tomskal observerades då. Inga juvenila musslor observerades. Beståndet i ån
uppskattades till 100-1000 individer. En elfiskelokal inom det musselförande området har elfiskats
fyra gånger (1985, 1992, 1994, 1999). Medeltäheten för öring vid dessa elfisken är 13,8
individer/100 m2. Det har även elfiskats av Sportfiskarna under 2017 på flera lokaler. Resultaten
visar att det är väldigt ont om öring i de nedre delarna av ån (runt landsvägen) men högre tätheter
i de övre delarna nedströms Lysjön. En lokal i de övre delarna hyser 62,2 öringar/100 m 2 vilket är
en hög täthet. I den nedre halvan av Lysjöån finns en damm som är ett definitivt vandringshinder
för fisk (Klerhults kvarn, Kvarndammen).
I princip hela vattendraget har inventerats översiktligt under 2016 och 2017, förutom de våtmarker
som finns uppströms Kvarndammen där miljön är olämplig för musslor. Dock har nedslag gjorts
även där. I princip alla sträckor där flodpärlmussla kan antas sitta har undersökts med vattenkikare.
Totalt observerades 1695 levande och 102 döda musslor i hela ån, uppdelat på två områden
(figur 17).
I den nedre delen av utbredningsområdet (nedströms Kvarndammen) räknades antalet musslor till
1552 individer utmed 777 meter. Musseltätheten är då 0,40 musslor/m 2 vilket är högt i
Boråstrakten. Utmed enstaka sträckor är tätheten rejält hög, ungefär 20-30 musslor/m 2
(uppströms landsvägen, figur 16). Övre delen hyser 143 levande musslor utmed 963 meter enligt
inventeringen, här är tätheten alltså lägre (cirka 0,074 musslor/m2). Beståndet är således starkast i
nedre delen av Lysjöån, nedströms Kvarndammen. Här sitter många av musslorna på sand- och
grusbottnar i svagt strömmande vatten, ibland ner till ett djup om knappt en meter. Vid elfisken
under 2017 fångades inte en enda öring nedströms landsvägen och enbart en ensomrig öring strax
uppströms vägen. Det är således cirka 700 musslor på en öring. Här observerades också en mussla
som var 49 millimeter.

Figur 16. Sträckan med högst täthet i Lysjöån, uppströms landsvägen.
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Figur 17. Flodpärlmusslans utbredning i Lysjöån. I det övre området har 143 levande
flodpärlmusslor observerats (inga juvenila, blå linje) och i det nedre 1552 levande musslor (en 49
millimeter lång mussla, därför är sträckan grönmarkerad).
En subjektiv lokal valdes ut där beståndet är tätast, uppströms landsvägen. Totalt observerades 186
flodpärlmusslor på en sträcka om 13,5 meter (40,5 m2). Det är 4,59 individer/m2. 36 slumpvis valda
musslor plockades upp och längdmättes (figur 18).

Längdfördelning flodpärlmusslor i Lysjöån
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Figur 18. Längdfördelning för 36 slumpvis upplockade flodpärlmusslor i Lysjöån.
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Hökabäcken
Hökabäcken är 4,9 kilometer lång och rinner från Hökasjön till Lysjöån, strax innan Lysjöån mynnar
i Frisjön. Enstaka exemplar av flodpärlmussla enligt Vattendrag i Borås stad (2007) men ej med i
Naturcentrums inventeringar 2004-2005 eller några andra rapporter. Elfisken är utförda under
2017 av Sportfiskarna. Fina öringtätheter utmed vissa sträckor samt en hel del bäckröding i de övre
delarna. I Lysjöån, där Hökabäcken mynnar, finns flodpärlmusslor. Ett definitivt vandringshinder
finns i bäckens nedre delar.
Under 2016 och 2017 har i princip hela Hökabäcken inventerats översiktligt. Totalt har 63 levande
flodpärlmusslor och 24 tomskal observerats utmed 1965 meter (figur 19). Minsta musslan mättes
till 62 millimeter. De flesta sitter i svagt strömmande vatten med sand/grus och stora block. En del
sitter väldigt grunt men de flesta på ett djup om 0,4-0,5 meter. Beståndet är väldigt glest.
Merparten sitter i två olika kluster. Ett kluster av musslor sitter strax uppströms där landsvägen
korsar bäcken i de nedre delarna och det andra klustret en bit uppströms vägen mot Ljushult.

Figur 19. Flodpärlmusslans utbredning i Hökabäcken. Blå linje betyder att ingen föryngring
observerats i form av juvenila musslor. Grön triangel är en subjektivt vald lokal. Mellan
utbredningsområdet i Lysjöån och Hökabäcken finns ett definitivt vandringshinder för fisk i form av
en övergiven dammanläggning.
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En subjektiv lokal på 50 meter placerades i den nedre av de två tätaste områdena (grön triangel i
figur 19). Den inventerades i juni 2017. 16 levande och en död mussla observerades på lokalen.
Tätheten beräknades till 0,13 individer/m2. 15 musslor på lokalen längdmättes (figur 20),
medellängden för dessa är 81 millimeter. Uppströms lokalen hittades en levande och sex döda
musslor. Ett kalhygge finns på vänster sida strömriktningen i juni 2017, det fanns ej under 2016.
Antagligen har musslor flyttat uppströms och dött till följd av detta eftersom det återfanns sex
tomskal vid kalhygget.

Längdfördelning flodpärlmusslor i Hökabäcken
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Figur 20. Längdfördelning för 15 flodpärlmusslor i Hökabäcken.

Figur 21. Njurformad flodpärlmussla från Hökabäcken.
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Brännebäcken
Brännebäcken rinner 4 kilometer från Brännebäck till Lindåsasjön (som sedermera bildar
Lindåsabäcken). Utloppet av Lindåsasjön är uppdämt. Det finns även ett definitivt vandringshinder
i Brännebäckens nedre delar samt i Lindåsabäcken strax nedströms Lindåsasjön. Det är alltså tre
definitiva vandringshinder som tillsammans isolerar Brännebäcken från Lindåsabäcken.
Under 2004 inventerades en lokal vid Kullabo och 65 musslor observerades då. Tre juvenila
musslor observerades. Beståndet bedömdes till > 100 individer. Elfisken är utförda av Sportfiskarna
under 2017, bland annat där musslorna sitter (24,4 öringar/100 m 2). Mediantätheten för öring i
bäcken (fyra lokaler) är 20,5 individer/100 m2. Mediantätheten av bäckröding på samma lokaler är
59,9 individer/100 m2. Bäckröding är inte värdfisk för flodpärlmussellarver i Sverige.
Under 2016 inventerades Brännebäcken från Lindåsasjön till 100 meter uppströms en tillrinnande
bäck från Nordsjön. Flodpärlmussla observerades utmed två separata sträckor (figur 22). Två
musslor observerades i det nedre området och 68 levande samt 7 tomskal i det övre området. Det
övre området motsvarar den lokal där 65 musslor observerades år 2004. Inga juvenila musslor
observerades eftersom de växt till sig sedan 2004, den minsta var 55 millimeter lång under 2017.
Tätheten är ganska hög eftersom de 68 musslorna sitter utmed 52 meter (täthet om 1,31
individer/m2). Här är bäcken smal med svagt strömmande vatten och sand- och grusbottnar.
Rensningsgraden är hög (figur 23). De två musslorna i det nedre området sitter med drygt 300
meters mellanrum i strömmande partier med fina grusbottnar.

Figur 22. Flodpärlmusslans utbredning i Brännebäcken, uppdelat i två separata "bestånd". I det
nedre enbart 2 exemplar och i det övre 68 levande musslor.

30

Figur 23. Lokalen där 68 levande musslor sitter i Brännebäcken. Kraftigt rensad sträcka.

Lindåsabäcken
Lindåsabäcken är 4,4 kilometer lång och rinner genom en djup sprickdalsravin från Lindåsasjön till
sammanflödet med Rosendalsbäcken där dessa två bäckar bildar Kovraån. Området är generellt
försurningsdrabbat men Lindåsabäcken kalkas inte och har hittills klarat sig bra. Ett definitivt
vandringshinder i Kovraån/Lillån (Årebo såg) hindrar öring från Häggån att komma upp i
Lindåsabäcken. I utloppet av Lindåsasjön samt 100 meter nedströms finns två definitiva
vandringshinder. Dessa hinder separerar beståndet i Lindåsabäcken med det i Brännebäcken (som
mynnar i Lindåsasjön).
Det finns uppskattningsvis 15 000-20 000 musslor. Vid den senaste inventeringen år 2011 beräknas
beståndet till 12 102 individer. 8% av musslorna var juvenila vid undersökningen 2011, en siffra
som blivit lägre sedan första inventeringen 1993 då andelen juveniler var 22%. Den stora
populationen samt att föryngringen ändå fungerar gör beståndet till ett av Västra Götalands mest
skyddsvärda bestånd. Problemet med undersökningarna i Lindåsabäcken inom Länsstyrelsens
inventeringar är att utbredningsområdet som man beräknar beståndet på enbart är 1,7 kilometer
(de översta delarna). Eftersom musslor i princip finns i hela ån (förutom lugnflytande områden i de
mellersta delarna) så är beräkningen fel. Under 2004 inventerades ett antal 100-metersslokaler,
bland annat i de nedre delarna. På en av dessa lokaler observerades 754 levande musslor.
Bedömningen är då att det finns fler än 12102 individer, i intervallet 15 000-20 000. Man bör
slumpa ut nya lokaler i Lindåsabäcken som täcker in även de nedre delarna. En elfiskelokal i de
nedre delarna, som elfiskats 2008-2016, har en öringtäthet på 23,3 individer/100 m 2. Inom
Lindåsabäckens naturreservat, där många musslor sitter, är medeltätheten för öring 24,0
individer/100 m2.
Lindåsabäcken har ej inventerats inom detta projekt.
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Rosendalsbäcken
Rosendalsbäcken är 7 kilometer lång och bildar Kovraån/Lillån tillsammans med Lindåsabäcken och
några andra små bäckar. Inga musselinventeringar har genomförts i bäcken före detta projekt.
Under 2016 inventerades bäcken översiktligt från sammanflödet med Lindåsabäcken upp till
gården Stora Ramna. Sju levande flodpärlmusslor samt ett tomskal observerades i de nedre
delarna omkring Kovra. Enbart adulta musslor. De sitter utmed en sträcka om 80 meter i svagt
strömmande vatten på ganska stort djup (0,8-1,0 meter). Bottensubstratet är sand och sediment.
Ån är kraftigt rensad och rätad i området.

Figur 24. Flodpärlmusslans utbredningsområde i Rosendalsbäcken.
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Kovraån/Lillån
Kovraån bildas av Lindåsabäcken och Rosendalsbäcken och är tillsammans med Lillån 8,5 kilometer
lång. I denna rapport slås de båda vattendragen samman. Vid Årebo finns ett definitivt
vandringshinder för fisk (Årebo såg). Där byter ån namn från Kovraån till Lillån.
Under 2004-2005 inventerades 6 lokaler i Kovraån/Lillån. Beståndet uppskattades då till
1000-10 000 individer. Inga juvenila musslor observerades. Tre elfiskelokaler finns i Svenskt
elfiskeregister, ingen av dessa har elfiskats efter år 2001. Medeltätheten på dessa lokaler är 30,9
öringar/100 m2. Elfiske har även bedrivits under 2017 av Sportfiskarna med tätheter mellan
6,6-28,1 individer/100 m2.
18 lokaler har slumpats ut eftersom flodpärlmusslor tidigare påträffats utmed flera ställen i ån
(tabell 6). Dock kunde tre av lokalerna ej inventeras på grund av högflöden under 2017. 11 lokaler
inventerades under 2016 (nedströms Årebo såg) och fyra lokaler under 2017 (uppströms Årebo
såg). Beståndet uppskattas nu enbart till 298 individer. En subjektivt vald lokal innefattade dock 75
individer, den är ej med i beräkningen av beståndets storlek.

Figur 25. Flodpärlmusslans utbredning i Kovraån/Lillån. Blå linje betyder att ingen föryngring sker i
vattendraget. Trianglar motsvarar de 16 inventerade lokalerna (15 utslumpade och en subjektiv).
Grön triangel = flodpärlmussla observerades på lokalen, röd triangel = inga fynd av flodpärlmussla
på lokalen.
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Tabell 6. 18 utslumpade lokaler i Kovraån/Lillån.
Lokal
Koordinater
Antal
Antal
(SWEREF99)
levande döda

Längd Minsta
Bredd
(m)
mussla (mm) (m)

Area
(m2)

Täthet
(N/m2)

1

6388250-376290 0

0

12

4

72

0

2

6388220-376413 0

6

25

5

125

0

3

6388290-376659 2

12

17

8

136

0,015

4

6388762-377064 0

0

19

6

114

0

5

6389180-377506 0

0

23

10

230

0

6

6389304-377674 0

0

19

6

114

0

7

6389619-378084 0

0

20

5

100

0

8

6389717-378289 1

0

15,5

7

109

0,0092

9

6389729-378311 0

0

17

7

119

0

10

6390236-378843 0

0

16

8

128

0

11

6390602-379003 0

0

23

5

115

0

12

6390727-379331 0

2

20

6

120

0

13

6391098-379721 4

1

22

7

154

0,026

14

6391175-379883 0

0

21

3,5

73,5

0

15

6391343-380116 5

0

20

58

6

120

0,042

16 (ej
inventerad)

-

-

-

-

-

-

-

-

17 (ej
inventerad)

-

-

-

-

-

-

-

-

18 (ej
inventerad)

-

-

-

-

-

-

-

-

19 – subjektiv
lokal

6390235-378795 75

2

21

80

7

147

0,51

82

75

69

Summa (exkl.
subjektiv lokal)

12

21

295,5 352,5

93,5

1829

0,092

Medel

0,8

1,4

19,8

6,28

123,5

0,038

34

70,5

Uppströms den subjektivt valda lokalen plockades åtta flodpärlmusslor upp för att längdmätas
(figur 26), medellängden för dessa är 90 millimeter.

Längdfördelning flodpärlmusslor i Kovraån/Lillån
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Figur 26. Längdfördelning för åtta upplockade flodpärlmusslor i Kovraån/Lillån (uppströms
subjektivt vald lokal).
Utöver de 16 lokalerna har flera sträckor inventerats översiktligt. Bland annat inventerades ett
område som motsvarar en lokal vid inventeringarna 2004. Vid inventeringen 2004 observerades
365 levande flodpärlmusslor och 17 tomskal. Under 2016 observerades i samma område 59
levande musslor och 106 tomskal. Lokalerna motsvarar inte exakt varandra men det ger ändå en
indikation om att många flodpärlmusslor dött sedan 2004. Att man överhuvudtaget observerar
dubbelt så många tomskal som levande individer är oroväckande.
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Ringsbäcken
Ringsbäcken rinner 7,1 kilometer från skogsområdena söder om Gånghester och mynnar i
Kovraån/Lillån strax nedströms Årebo såg.
Man fann inga musslor vid inventeringar 2005 och man trodde då att beståndet var utslaget. Enligt
markägare omkring Björnåsen har flodpärlmusslor funnits utmed långa sträckor tidigare. Senaste
åren har inga flodpärlmusslor observerats. Bäcken har torkat ut vid enstaka tillfällen de senaste 50
åren. Få elfisken är inrapporterade i Svenskt elfiskeregister. Två lokaler som ligger i de nedre
delarna visar på öringtätheter runt 13-14 individer/100 m2 vid elfisken år 1985. Det finns även en
hel del bäckröding. Göteborgs universitet studerar konkurrens mellan öring och bäckröding i
Ringsbäcken.
Översiktliga inventeringar har genomförts i flera omgångar under 2015-2016. Långa sträckor har då
fotvandrats och lämpliga sträckor har inventerats med vattenkikare. Totalt har ungefär fyra
kilometer inventerats översiktligt. Två enstaka flodpärlmusslor med cirka 350 meters mellanrum
observerades under hösten 2016, strax söder om Björnåsen (figur 27). Den minsta av dessa är 62
millimeter. Således finns det enstaka flodpärlmusslor kvar i Ringsbäcken.

Figur 27. Utbredningskarta för flodpärlmusslor i Ringsbäcken. Två adulta flodpärlmusslor
observerades med 350 meters mellanrum.
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Sävbäcken
Sävbäcken rinner 8 kilometer mellan Sävsjön och Häggåns huvudfåra (mynnar strax nedströms
Häggårda vattenkraftverk i Tattarströmmarna). På en elfiskelokal är medeltätheten för öring 69,0
individer/100 m2 genom åren, vilket är en hög täthet. Dock är det få flodpärlmusslor utmed den
elfiskade sträckan. I övriga delar av Sävbäcken finns enbart två lokaler som elfiskats varsin gång.
Öringtätheten är på dessa lokaler 26,4 respektive 15,8 individer/100 m 2.
Under 2016 har Niklas Wengström (Sportfiskarna) slumpat ut och inventerat 18 lokaler (tabell 7).
Beståndet beräknas till 2253 flodpärlmusslor. Inga juvenila flodpärlmusslor observerades vid
inventeringen. Utbredningsområdet är 7876 meter långt.
Tabell 7. 18 utslumpade lokaler i Sävbäcken.
Lokal Koordinater
Antal
Antal
(SWEREF99)
levande döda

Längd (m)

Bredd
(m)

Area (m2) Täthet
(N/m2)

1

6388102-377224

10

1

20

2,15

43

2

6388035-377597

0

0

20

2

40

3

6388217-377898

0

0

20

2,3

46

4

6388339-378245

2

2

20

3,8

76

5

6388412-378511

0

1

20

5

100

6

6388423-378589

0

0

20

7

140

7

6388440-378716

2

0

20

4

80

0,025

8

6388571-379489

15

0

20

1,5

30

0,5

9

6388572-379699

1

0

20

3,5

70

0,014

10

6388605-379754

12

0

20

3

60

0,2

11

6388680-380035

59

2

20

3

60

0,98

12

6388968-380405

0

0

20

1,5

30

13

6389001-380446

0

0

20

1

20

14

6389029-380729

0

0

20

2

40

15

6389040-381060

1

0

20

3

60

0,017

16

6389067-381165

1

0

20

2,5

50

0,02

17

6389211-381442

0

0

20

2

40

18

6389345-381502

0

0

20

1,5

30

Summa

103

6

360

50,75

1015

Medel

5,72

0,33

20

2,82

56,4

37

0,23

0,026

0,101

Figur 28. Flodpärlmusslans utbredning i Sävbäcken markerad med blå linje. Blå linje = ingen
föryngring i bäcken. Kvadrater visar de 18 utslumpade lokalerna som inventerades under 2016 av
Sportfiskarna. Grön = flodpärlmussla observerades på lokalen, röd = inga fynd av flodpärlmussla på
lokalen.

Häggån
Häggåns huvudfåra är ungefär 35 kilometer lång och rinner från Frisjön till Viskan söder om Kinna.
Häggån rinner inom Borås stads gränser i cirka 10 kilometer innan vattendraget rinner in i Marks
kommun. Vid Frisjöns utlopp ligger Häggårda vattenkraftverk som reglerar Häggån. Översta delen
av Häggån kallas Tattarströmmarna och är ett Natura 2000-område, strax nedströms Häggårda
kraftverk.
År 2005 uppskattades beståndet till mellan 10-100 individer men inga inventeringar genomfördes
då. Man vet att det funnits enstaka musslor i Tattarströmmarna, bland annat genom inventeringar
2013 (Martinsson och Wengström 2014). Två lokaler i Tattarströmmarna har elfiskats under 2012
och 2015. De visar på en liten öringpopulation, mediantätheten är 0,7 individer/100 m 2 vid de fyra
elfiskena. Under 2017 elfiskades fem lokaler av Sportfiskarna. Få öringar i huvudfåran men högre
tätheter i vissa av sidofårorna (14,9 respektive 11,9 individer/100 m 2). I övriga delen av Häggån
inom Borås stad har fyra lokaler elfiskats under 2017. Låg förekomst av öring i huvudfåran. Dock
högre öringtäthet i en sidofåra vid Stora Årydet (32,7 individer/100 m 2).
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Under 2016 inventerades Häggån översiktligt för att få en övergripande bild av beståndet. Då
konstaterades att flodpärlmusslor finns utmed långa sträckor i Häggån. Därför slumpades 18
lokaler ut i Häggåns huvudfåra inom Borås stads gränser (tabell 8). Dessa inventerades under
september 2016 vid väldigt låg vattenföring. Beståndet beräknades till 1696 individer. Inga juvenila
flodpärlmusslor observerades, men vid de översiktliga inventeringarna observerades en mussla på
52 millimeter vid Stora Årydet. Vid varje lokal eftersöktes flodpärlmusslor för längdmätning,
medellängden för dessa (34 st) var 105,1 millimeter. Alla längder illustreras i histogrammet (figur
30). Utbredningsområdet är 10065 meter.
Tabell 8. 18 utslumpade lokaler i Häggåns huvudfåra.
Lokal Koordinater
Antal
Antal
Minsta
(SWEREF99)
levande döda
mussla
(mm)

Längd
(m)

Bredd
(m)

Area
(m2)

Täthet
(N/m2)

1

6383567-371733

1

0

101

6

7

42

0,024

2

6383676-372040

13

0

100

20

10

200

0,065

3

6384233-372303

0

1

20

15

300

0

4

6384967-372705

14

0

91

20

9

180

0,078

5

6385007-372796

1

0

102

21

10

210

0,005

6

6385740-373728

5

0

86

18

8

144

0,035

7

6385770-373817

0

0

24,5

7,5

184

0

8

6386066-374372

6

1

89

19,5

17

332

0,018

9

6386280-374599

7

0

96

21

13

273

0,026

10

6386569-374734

1

1

104

20

14,5

290

0,003

11

6387186-375295

10

0

105

21

12

252

0,040

12

6387531-375736

0

0

19

5,5

105

0

13

6387379-375448

0

0

20

8

160

0

14

6387607-375520

0

0

17

9

15

0

15

6387678-376065

0

0

18,5

12

222

0

16

6387716-376131

12

3

20

13

260

0,046

17

6387771-376395

0

0

20

6,5

130

0

18

6387871-376601

0

0

23

10

230

0

Summa

70

6

982

348,5

187

3665,8 0,34

Medel

3,9

0,3

98,2

19,4

10,4

203,7

108

39

0,019

Figur 29. Flodpärlmusslans utbredningsområde i Häggåns huvudfåra, blå linje betyder att ingen
föryngring sker (svarta strecket är gränsen mellan Häggån och Sävbäcken). Stjärnor illustrerar de 18
utslumpade lokalerna som inventerades under 2017. Grön = flodpärlmussla observerades på
lokalen, röd = inga fynd av flodpärlmussla på lokalen.

Längdfördelning flodpärlmusslor i Häggån
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Figur 30. Längdfördelning för de 34 upplockade flodpärlmusslorna i anslutning till Häggåns 18
utslumpade lokaler.
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Figur 31. Adult flodpärlmussla (105 millimeter) i Häggån.
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Kyrkebäcken
Kyrkebäcken är 3,1 kilometer lång och rinner genom Kinnarumma samhälle innan den mynnar i
Häggån. Den bildas av flera små bäckar i Viskafors och är uppdämd på flera ställen. Där bäcken
mynnar i Häggån finns flodpärlmusslor.
Kyrkebäcken inventerades under 2016 från mynningen i Häggån upp till bäcken från Prästgårdssjö
ansluter västerifrån. Sträckan är drygt en kilometer. Totalt påträffades 9 flodpärlmusslor utmed 555
meter från mynningen upp till första vägtrumman (figur 32). Minsta musslan är 75 millimeter men
de flesta är mellan 90-100 millimeter. Alla sitter på sandbotten i djuphålor i bäckens
meanderbågar. Vissa av dessa djuphålor har ett djup uppemot två meter. Vattenhastigheten är
svagt strömmande och kantzonen är bristfällig utmed sträckan (figur 33). Fyndet är helt nytt och
visar att det kan finnas fler oupptäckta bestånd av flodpärlmussla.

Figur 32. Flodpärlmusslans utbredning i Kyrkebäcken.

42

Figur 33. Meanderbåge med flodpärlmussla i Kyrkebäcken.

Rångedalaån – skalfynd
Biotopvård har bedrivits av Sportfiskarna inom projektet "Viskan uppströms Öresjö" under 20152016. Vid en av restaureringarna upptäcktes ett skalfragment (SWEREF: 6408162-388872). Detta
visade sig vara ett gammalt fragment från en flodpärlmussla (bekräftat av 1:e museiintendent Ted
von Proschwitz på Göteborgs naturhistoriska museum). Därför inventerades fler sträckor av
Rångedalaån under 2016 och 2017, från mynningen i Östra Marsjön (6409623-388801) till
Östergården (6402492-387767). Inga levande flodpärlmusslor observerades och inga fler skalfynd
gjordes.
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Inga fynd av flodpärlmussla
Flera vattendrag har inventerats utan fynd av flodpärlmussla (tabell 9). I vissa vattendrag har det
funnits rykten om flodpärlmusslor medan andra har inventerats på grund av att de borde kunna
hysa flodpärlmusslor. Sträckorna i tabellen har inventerats översiktligt med nedslag i bäcken på
intressanta platser.
Tabell 9. Inventerade vattendrag utan fynd av flodpärlmussla.
Vattendrag

Koordinater start (SWEREF)

Koordinater stopp (SWEREF)

Tärbybäcken

6409461 - 387044 (mynningen i
Viskan)

6409909 - 386684 (vägöverfart)

Fölabäcken

6409441 - 385277 (strax
uppströms mynningen i Viskan)

6407595 - 385615 (biflöde uppströms
landsvägen)

Ingelabäcken

6409861 - 384752 (mynningen i
Viskan)

6411090 - 385817 (200 m uppströms
landsvägen)

Munkån

6409473 - 381360 (mynningen i
Öresjö)

6409937 - 381322 (Strax uppströms
Sikabäckens mynning i ån

Nolån

6409804 - 363439
(kommungränsen)

6410117 - 366414 (Hedareds kvarn)

Rosabäcken

6410927 - 369160 (50 meter ned 6410889 - 369289 (50 meter upp
vägöverfart)
vägöverfart)

Ryssbybäcken

6399616 - 373607 (Lundaskog)

6400652 - 374200 (Damm)

Sandaredsån

6399216 - 369016 (Sandareds
tätort)

6400524 - 369621 (Backabo)

Skansabäcken

6392915 - 381433 (mynning i
Lindåsabäcken)

6392714 - 382098 (Kovraberg)

Tubbaredsbäcken

6393486 - 384300 (mynning i
Lindåsabäcken)

6393256 - 385104 (första vägpassagen)

Myråsbäcken

6399153 - 381272 (mynning i
Kransån)

6401137 - 381866 (dammgatan)

Kransån

6397579 - 379500
(Gånghestervägen)

6398409 - 380300

Östersjöbäcken

6390486 - 378743 (mynning i
Ringsbäcken)

6390453 - 378586 (landsvägen)

Rölsbäcken

6412275 - 376232 (våtmark)

6411206 - 375898 (golfbana)

Lidabäcken

6390852 - 369687 (mynning i
Storsjön)

6390721 - 369191

Lundaboån

6385674 - 365511

6385850 - 365637 (vägöverfart)
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Övriga stormusselarter
Förutom flodpärlmussla har allmän dammussla, större dammussla, äkta målarmussla samt spetsig
målarmussla dokumenterats inom Borås stads gränser (figur 34 och tabell 10).

Figur 34. Karta med alla fynd av stormusselarter (exklusive flodpärlmussla). Röd kvadrat = allmän
dammussla, gul kvadrat = större dammussla, grön triangel = spetsig målarmussla, blå triangel =
äkta målarmussla. Röd linje = allmän dammussla (vattendrag), gul linje = större dammussla
(vattendrag), blå linje = äkta målarmussla (vattendrag).
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Tabell 10. Sjöar och vattendrag där övriga stormusselarter (exklusive flodpärlmussla) förekommer
inom Borås stad vid inventeringar på senare tid (2008 och/eller 2015-2017). X = låg förekomst
(< 100 individer), XX = normal förekomst (100-10 000 individer), XXX = riklig förekomst
(> 10 000 individer). Eventuellt = fynd som ej gått att artbestämma i fält. Skal = enbart döda
musslor har observerats.
Sjö/vattendrag
AvrinningsÄkta
Spetsig
Allmän
Större
område
målarmussla
målarmussla dammussla
dammussla
Tolken (Ås-Tolken)

Viskan

XX

Eventuellt

Stora Dalsjön

Viskan

Eventuellt

X

X

Marsjöarna

Viskan

XXX

Eventuellt

X

Viskan uppströms Öresjö (ÖresjöMarsjöarna)

Viskan

XXX

X

X

Öresjö

Viskan

XXX

XX

X

Sliperdalsbäcken

Viskan

X

Viskan (Ålgården – Öresjö)

Viskan

XXX

Uppsalen

Viskan

XX

X

Västersjön

Viskan

XX

X

Björken

Viskan

XX

Eventuellt

Äktasjön

Viskan

X

Frisjön

Viskan

Yttre Åsunden

Ätran

Rammsjön

Ätran

Yttersjön

Ätran

XX

XX

Mellsjöbäcken

Ätran

X

X

Säven

Göta älv

Skal

X

XX
XX
X

XX

X

Tolken (Ås-Tolken)
Tolken är Viskans källsjö och delas mellan Ulricehamns kommun och Borås stad. En översiktlig
inventering i sjön genomfördes vid Sjötorp öster om Äspered. 12 exemplar av allmän dammussla
utmed en sträcka om 50 x 5 meter observerades.
Arter: allmän dammussla
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Stora Dalsjön
Stora Dalsjön ligger i Dalsjöfors och är Rångedalaåns källsjö. Rångedalaån mynnar i Östra Marsjön
där Viskan flyter igenom. Inventering genomfördes utmed en 50-meterssträcka vid badplatsen
8 maj, 2017. Två levande exemplar av allmän dammussla samt ett tomskal av samma art
observerades. Vid en inventering 2008 (Ingvarsson 2009) påträffades även spetsig målarmussla och
eventuellt äkta målarmussla vid badplatsen, dessa arter återfanns inte vid denna inventering.
Arter: allmän dammussla, spetsig målarmussla

Marsjöarna
Västra Marsjön inventerades under 2017, nära utloppet i Viskan. Rikligt med äkta målarmussla.
Även i kanalen mellan Västra och Östra Marsjön sitter rikligt med äkta målarmussla. Enstaka
individer av allmän dammussla och eventuellt spetsig målarmussla dessutom.
Arter: äkta målarmussla, allmän dammussla, ev. spetsig målarmussla

Viskan (uppströms Öresjö)
Viskan mellan Marsjöarna och Öresjö är mestadels lugnflytande och djup. Vid Västra Marsjöns
utlopp är den relativt grund, framför allt utmed de långgrunda kanterna. Strömmande sträckor
finns kring Ön, Sågfallet-Åsen samt mellan Spetsfabriken i Gingri och Öre bro i Sparsör (inklusive
Mölarps naturreservat).
Det finns rikligt med äkta målarmussla strax nedströms utloppet från Västra Marsjön med
uppskattningsvis 20-30 individer/m2. Sedan glesnar det ut men det har observerats äkta
målarmussla omkring Ön, Åsen (uppströms Gingri), nedströms Gingri vattenkraftverk samt inom
Mölarps naturreservat. Allmän dammussla har observerats vid inventeringar i Mölarps
naturreservat, dock väldigt få. Spetsig målarmussla observerades i dammen vid Mölarps kvarn
under 2015. Skal av större dammussla upptäcktes i Viskan nedströms Västra Marsjön. Arten finns
längre upp i Viskan inom Ulricehamns kommun.
Arter (exklusive flodpärlmussla): äkta målarmussla, allmän dammussla, spetsig målarmussla.
Tomskal av större dammussla (nedströms Västra Marsjön).
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Öresjö
År 2010 var Ted von Proschwitz vid Göteborgs naturhistoriska museum och konstaterade att det är
äkta målarmussla som finns i Öresjö.
Inventeringar inom detta projekt har först genomförts översiktligt. Då konstaterades äkta
målarmussla och spetsig målarmussla i sjön. Äkta målarmussla är vanligast med en ratio av ungefär
en spetsig målarmussla på fem äkta målarmusslor. Arterna är knepiga att särskilja i fält då
skalformen kan variera. Även enstaka exemplar av allmän dammussla har dokumenterats i Öresjö.
Ett försök att kvantifiera förekomsten av äkta målarmussla i Öresjö har gjorts under sommaren
2016. En 5 meter lång kedja placerades ut på tre lokaler i sjön. Utmed kedjan räknades individer
inom 0,5 meter på vardera sida genom snorkling. Lokalens areal är därmed 5 m 2. Två lokaler
placerades vid Örestrand och en vid Frufällan. Totalt observerades på de tre lokalerna 89 exemplar
av äkta målarmussla, vilket ger en täthet på 5,9 individer/m2. 18 av de 89 musslorna var juveniler
(< 50 millimeter). Andelen juvenila musslor är således 16,9 % av den totala populationen. En andel
över 10% brukar anges som gräns för god föryngring, dock används ibland 30 millimeter som gräns
för juvenila målarmusslor. Alla musslor längdmättes (figur 35). Att beräkna populationsstorleken
för beståndet i sjön är i princip omöjligt. En grov uppskattning är att det rör sig om > 100 000
målarmusslor i sjön.
Arter: äkta målarmussla, spetsig målarmussla, allmän dammussla

Antal

Längdfördelning äkta målarmussla i Öresjö
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Figur 35. Längdfördelning för de äkta målarmusslor som plockades upp vid inventeringen i Öresjö.
Totalt 89 stycken.

48

Figur 36. Juvenil individ av äkta målarmussla.

Sliperdalsbäcken
Sliperdalsbäcken rinner ut i Öresjös sydöstra hörn. Den inventerades i juni 2016 vid en planerad
musselflytt för ett vägbygge. 11 levande och 10 döda exemplar av äkta målarmussla
dokumenterades. Minsta levande mussla mätte 52 millimeter, dock observerades en död mussla
på 42 millimeter.
Arter: äkta målarmussla

Viskan (Ålgården – Öresjö)
Viskan mellan Ålgården och Öresjö inventerades i augusti 2017. Nedslag gjordes där Viskan är
vadbar, framför allt i kanterna. Vid Ålgården observerades ett bestånd av spetsig målarmussla. I
övrigt dominerar äkta målarmussla upp till Öresjö. Det finns troligtvis tiotusentals individer av äkta
målarmussla upp till Öresjö.
Arter: äkta målarmussla, spetsig målarmussla
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Figur 37. Karta över Viskan inom Borås. Blå linje = äkta målarmussla, grön triangel = spetsig
målarmussla.

Uppsalen
Uppsalen är den översta av de sjöar som senare bildar Bålån och Lillån som rinner ut i Viskan vid
Svaneholm. En sträcka på 20 x 5 meter inventerades i utloppet av Uppsalen (utloppet kallas
"Smalingen") i maj, 2017. 24 levande musslor och ett tomskal observerades. Majoriteten är
exemplar av allmän dammussla (figur 38) men ett fåtal individer av större dammussla
observerades.
Arter: allmän dammussla, större dammussla
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Figur 38. Allmän dammussla från Uppsalen.

Västersjön
En lokal om 20 x 4 meter inventerades strax väster om sundet till sjön Björken. Fem levande
musslor observerades, varav två exemplar av större dammussla.
Arter: allmän dammussla, större dammussla

Björken
Björken skiljs från Västersjön genom ett smalt sund. En lokal om 20 x 3 meter inventerades i maj
2017, öster om sundet. Åtta exemplar av allmän dammussla påträffades.
Arter: allmän dammussla

Äktasjön
Äktasjön skiljs från Bosjön genom ett sund. Inga stormusslor observerades i Bosjön. En lokal
inventerades nära sundet till Bosjön (norra änden). En individ av allmän dammussla
dokumenterades.
Arter: allmän dammussla
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Frisjön
Enligt markägare runt Frisjön finns det större dammussla i sjön. Dock dog många under den torra
hösten 2016. Byaviken inventerades översiktligt och enbart tomskal av större dammussla
observerades. Dock finns det med all säkerhet kvar levande individer i sjön.
Arter: större dammussla

Yttre Åsunden
Yttre Åsunden avvattnas av Ätran och ligger enbart till viss del inom Borås stad. Området omkring
Boanäs inventerades i augusti 2016. Allmän dammussla observerades.
Arter: allmän dammussla

Rammsjön
Rammsjön ligger i Dannike och tillhör Ätrans avrinningsområde. Tidigare fanns det uppgifter om
äkta målarmussla i sjön. Inventering genomfördes vid badplatsen, 21 mars 2017, utmed en sträcka
på 35 x 4 meter. 16 exemplar av allmän dammussla samt ett exemplar av äkta målarmussla
observerades (figur 39).
Arter: allmän dammussla, äkta målarmussla

Figur 39. Ett exemplar av äkta målarmussla från Rammsjön.
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Yttersjön
Yttersjön tillhör Ätrans avrinningsområde och avvattnas av Mellsjöbäcken. En lokal inventerades 21
mars 2017, strax norr om sjöutloppet. Fyra exemplar av allmän dammussla och fem exemplar av
större dammussla observerades.
Arter: allmän dammussla, större dammussla

Mellsjöbäcken
Mellsjöbäcken rinner mellan Yttersjön och Mellsjön norr om Hillared och Såken. Det har funnits
flodpärlmussla tidigare enligt markägare utmed ån. Hela bäcken inventerades översiktligt 21 mars,
2017. Det observerades 15 exemplar av allmän dammussla samt fem exemplar av större
dammussla strax innan mynningen i Mellsjön (figur 40 och 41).
Arter: allmän dammussla, större dammussla

Figur 40. Karta över Yttersjön och Mellsjöbäcken söder om Draered. Röd kvadrat = allmän
dammussla, gul kvadrat = större dammussla. Röd linje = allmän dammussla i vattendrag, gul linje =
större dammussla i vattendrag.
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Figur 41. Större dammussla från Mellsjöbäcken.

Säven
Säven avvattnas av Säveån. Två områden inventerades, Sävsjövik och Kil. Äkta målarmussla
observerades vid badplatsen i Sävsjövik i Vängaviken (figur 42). Antal individer uppskattades till
20-30 stycken.
Arter: äkta målarmussla

Figur 42. Äkta målarmussla från Säven.
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Inga stormusselfynd
Några sjöar inventerades utan fynd av stormusslor (tabell 11).

Tabell 11. Inga fynd av stormusslor.
Vattendrag/sjö

Status

Ärtingen

Inget fynd

Kolbränningen (Byttorpssjön)

Inget fynd – uppgifter om allmän & större dammussla

Ramnasjön

Ej undersökt – gamla uppgifter om förekomst av allmän
och större dammussla
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Diskussion och slutsatser
Fem av våra sju inhemska arter har dokumenterats inom Borås stad: flodpärlmussla, äkta
målarmussla, spetsig målarmussla, allmän dammussla samt större dammussla.
Fyra helt nya bestånd av flodpärlmussla har dokumenterats (Hälleredsån, Lilla Häggån,
Kyrkebäcken samt Rosendalsbäcken). Ett bestånd har återupptäckts där man trodde populationen
dött ut (Ringsbäcken). Ett bestånd dokumenterades i ett vattendrag där inga inventeringar gjorts
men uppgifter fanns om enstaka musslor (Hökabäcken). I Rångedalaån observerades ett tomskal av
flodpärlmussla vilket visar att det funnits flodpärlmussla i ån. Inga levande individer observerades
dock i Rångedalaån. Dessa fynd visar att det fortfarande finns odokumenterade
flodpärlmusselbestånd i Sverige. Det är av största vikt att man fortsätter inventera i vattendrag där
man ej dokumenterat flodpärlmussla tidigare eller där man tror att bestånden dött ut.
I några vattendrag har fler musslor observerats än vad man tidigare trodde fanns. I Häggån trodde
man att det enbart fanns enstaka exemplar kvar och då enbart i Tattarströmmarna nedströms
Häggårda kraftverk. Inom denna inventering beräknades flodpärlmusselbeståndet till 1696
individer i Häggån. De sitter relativt jämnt spridda i ån (figur 29) från Flenstorp till Häggårda
kraftverk, dock med en del utbredningsluckor. Många sitter djupt i svagt strömmande partier vilket
medför att inventering enbart är möjlig vid riktigt låg vattenföring. I Bålån har 124 flodpärlmusslor
observerats, tidigare trodde man att beståndet bestod av mindre än 10 individer. Lysjöåns bestånd
uppskattades tidigare till 100-1000 flodpärlmusslor. Vid en översiktlig inventering observerades
1695 individer i Lysjöån, varav en på 49 millimeter. Det är alltså många vattendrag där nya "kluster"
av musslor har observerats, vilket är glädjande.
Flodpärlmusslan misslyckas tyvärr med sin föryngring i många vattendrag. Enbart i tre av
vattendragen har flodpärlmusslor mindre än 50 millimeter observerats: Bålån (två individer),
Lysjöån (en individ) och Lindåsabäcken (930 individer enligt beräkningar). I resten av vattendragen
har inga flodpärlmusslor mindre än 50 millimeter observerats. Dock kan det vara svårt att hitta små
musslor då de smälter in bra samt att de kan vara nedgrävda så att enbart yttersta spetsen på
bakändan sticker upp. Ofta finner man dock inte ens musslor mindre än 70 millimeter i
vattendragen omkring Borås. Detta tyder på en störning i musslornas livscykel. Antagligen är det
stadiet då småmusslorna ligger nedgrävda i bottensubstratet som är kritiskt. Då behöver de små
musslorna hamna på syresatta bottnar av sand och grus. I flera vattendrag är bottnarna utsatta för
kraftig sedimentation samt organiskt material vilket kan kväva de små musslorna. Stadiet på
öringens gälar verkar fungera i vissa vattendrag, exempelvis Bålån (figur 43). I Bålån har enstaka
juvenila flodpärlmusslor påträffats vilket bevisar att alla stadier fungerar till viss grad.
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Figur 43. Öring med glochidier på gälarna, i Bålån.
Flodpärlmusslan har försvunnit från många vattendrag. En del av de gamla bestånden finns
dokumenterade, exempelvis: Sandaredsån, Ryssbybäcken samt Viskans huvudfåra omkring Gingri. I
Sandaredsån och Ryssbybäcken observerades inga flodpärlmusslor inom detta projekt. Dock har
flodpärlmussla återupptäckts i Viskan uppströms Gingri inom detta projekt (22 levande och 190
tomskal).
Många flodpärlmusslor har dött under senare år i Viskan. I Mölarps naturreservat har den spillra av
beståndet som fanns kvar (uppskattningsvis 300-400 under 2015) dött under projekttiden, mellan
hösten 2015 och sommaren 2016. Det handlar om cirka 250-300 döda flodpärlmusslor. Uppströms
Gingri upptäcktes 22 levande och 190 döda flodpärlmusslor vid inventering sommaren 2016. Här vet
vi inte när de 190 musslorna dog men de flesta såg ut att ha dött ganska nyligen. Vad musslorna dött
av är ej klarlagt. En mussla från Mölarps naturreservat har skickats på analys till SVA. Exakta orsaken
till vad som orsakat musslans död är ej fastställt. Provsvaren visade bland annat på uppsvällda
epitelceller i digestionskörteln vilket medför mindre plats för nedbrytning av matpartiklar. Eventuellt
rör det sig om en infektion. Flodpärlmussla har varit väldigt vanlig i hela Viskans övre lopp en gång i
tiden, från Öresjö till Tolken. Enligt markägare utmed Viskan i Mölarp, Gingri, Ön och Nitta så har det
funnits rikligt med flodpärlmusslor tidigare och det har förekommit pärlfiske vid Ön en gång i tiden.
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Även i andra vattendrag är dödligheten hög. Det kan man konstatera genom mängden tomskal
man finner i jämförelse med levande individer. Om dödligheten är naturlig så dör inte så stor andel
av beståndet per år. Förutom i Viskan har hög dödlighet även observerats i Kovraån/Lillån, Bålån,
Hälleredsån samt i Hökabäcken. Kovraån/Lillån är mest alarmerande då det vid inventeringar
2004-2005 uppskattades till 1000-10 000 individer i ån. Vid denna inventering beräknades
beståndet till enbart 298 individer. Dock hamnade inte någon av de 18 utslumpade lokalerna i
områden där musselbeståndet är som tätast samt att de tre översta lokalerna ej gick att inventera
på grund av högflöde under hösten 2017. I ett område som motsvarar en lokal från 2004 hittades
59 levande och 106 döda flodpärlmusslor under 2017. I samma område observerades 365 levande
och 17 döda musslor vid inventeringen 2004. Något har således orsakat många flodpärlmusslors
död i ån de senaste åren.
Generellt är de stora problemen vandringshinder för fisk, vattenregleringar, igenslammade bottnar,
samt förekomst av bäckröding (kan konkurrera ut öring). Dessa faktorer påverkar både öring och
flodpärlmussla negativt.
Hela vattendrag har i de flesta fall inte inventerats eftersom det skulle kräva för mycket tid. Det
medför att det finns risk att delar av bestånd har missats i inventeringarna. Målet med
inventeringarna har varit att kartlägga var musslor finns och vilka arter det rör sig om.
Populationsberäkningar (genom att slumpa ut 18 lokaler) har enbart genomförts där
flodpärlmusslor sitter relativt jämnt fördelade i vattendraget (Häggån, Kovraån/Lillån samt
Sävbäcken).
Ofta är öringtätheterna låga där flodpärlmusslorna sitter, till exempel i Lysjöån där cirka 700
flodpärlmusslor sitter i de nedre delarna. Vid ett översiktligt elfiske fångades totalt en öring där
musslorna sitter, denna hade inga mussellarver på gälarna vid elfiske i oktober 2017. Detta är
såklart ett stort problem då flodpärlmussla har öring som värdfisk för sina larver. I Kovraån/Lillån
hade en stor andel av öringarna mussellarver på gälarna (hösten 2017). Dock var det enstaka larver
per öring.
Äkta målarmussla dominerar i Viskans vattensystem uppströms Borås. I Viskan upp till Almenäs
samt i Öresjö och omkring Västra Marsjön finns arten i rikliga mängder. Det är svårt att uppskatta
hur många individer det finns men det rör sig troligtvis om hundratusentals musslor. Äkta
målarmussla är, likt flodpärlmusslan, rödlistad (dock tillhör arten kategorin "nära hotad"). Äkta
målarmussla upptäcktes förutom i Viskan, Öresjö och Marsjöarna även i Säven, Rammsjön samt i
Sliperdalsbäcken. Äkta målarmussla är väldigt ovanlig i övriga Västsverige. Arten är dock dåligt
undersökt.
Större dammussla hittades i fler sjöar än man tidigare dokumenterat. Exempelvis dokumenterades
arten för första gången i Uppsalen, Västersjön, Frisjön, Yttersjön samt Mellsjöbäcken. Större
dammussla är tämligen sällsynt, framför allt i Västsverige.
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