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Abstract 

The aim of this present study was to determine and evaluate whether the presence of brook 

trout (Salvelinus fontinalis) and sediment load may be a threat against the reproduction and 

distribution of freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) in a creek located in 

northern Sweden. Freshwater pearl mussel is an endangered species and is dependent of  

brown trout (Salmo trutta) to reproduce. Therefore there are concerns of indirect effects on 

the population of pearl mussel by competition between brown trout and brook trout. Ditches 

from a nearby gravel road have been fixed to lower the sediment load into the creek. I tried to 

evaluate this action plan. Electrofishing, mussel- and habitat inventory was carried out 

within each locality to reveal results of the glochidia abundance on both brown trout and 

brook trout. Data of pearl mussel dispersal and habitat use were collected. I found glochidia 

on both brown trout and brook trout, but in much smaller numbers on brook trout. The pearl 

mussel is present in frequent numbers in the upper part of the creek, but downstream the 

number of mussels decrease, probably because of the previous ditch influence from the 

nearby gravel road. The creek cross the gravel road in one place and on the stretch 

downstream no living mussels were found. The result suggest that sediment load might still 

influence the pearl mussel population in some parts of the creek and that this effect is greater 

than the presence of brook trout.  
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Förord 

Under hösten 2010 när jag läste en kurs i sötvattensekologi dök en förfrågan upp från min 
lärare Tommy Olsson. Han undrade om där var några studenter som hade intresse av att 
göra ett examensarbete flodpärlmusslan, bäckröding och öring. Eftersom det handlade om 
laxfiskar i ett vattendrag och dessutom om flodpärlmusslor, som har en intressant symbios 
med laxfiskar var det självklart att jag ville titta närmre på detta. Det blev till slut jag och 
Johan Leander som tilldelades denna uppgift och Tommy Olsson blev vår handledare. 
Förfrågan kommer i grunden från Länsstyrelsen i Norrbotten och gällde ett vattendrag i 
Arvidsjaurs kommun. Vattendraget heter Laxtjärnbäcken och hyser en livskraftig 
flodpärlmussel- och öringpopulation. Vår uppgift blev att titta närmre på och utvärdera de 
hot som föreligger mot flodpärlmusslan i bäcken. Hoten innefattar bäckröding som 
observerats i bäcken och som indirekt kan utgöra ett hot mot flodpärlmusslan via konkurrens 
med öring, men även sedimentationsbelastning från en närliggande grusväg kan ha påverkat 
musslorna i bäcken negativt. 
 
Eftersom uppgiften handlade om ett stort och ingående arbete så delades undersökningen in 
i två arbeten. Jag skulle titta närmre på flodpärlmusslans påverkan av 
sedimentationsbelastningen i området samt undersöka om bäckrödingens förekomst kan 
påverka musslorna. Johans uppgift blev att titta på hur konkurrensen mellan öring och 
bäckröding ser ut i bäcken och hur den kan påverka flodpärlmusslan. 
 
Det har varit mycket intressant och lärorikt att genomföra detta arbete och det hade inte varit 
möjligt utan hjälp från ett flertal personer. Jag vill börja tacka min handledare Tommy 
Olsson som har hjälpt mig genom hela arbetet då jag stött på problem, haft frågor eller 
behövt diskutera saker och ting. Vidare vill jag tacka Patrik Olofsson på Länsstyrelsen i 
Norrbotten som utfärdade intresset för undersökningen och som tillsammans med Pontus 
Lundberg har försett mig med information. Vidare vill jag även tacka Johan Leander som 
gjorde det möjligt att utföra fältarbetet. Han har varit min studiekamrat under hela arbetet 
och vi har hjälpts åt att lösa problem som uppstått. Jag vill även tacka Kaij Wester som hjälpt 
till att ordna material och utrustning till fältarbetet, vidare tackar jag också andra personer 
på EMG som hjälpt mig med material och utrustning. Till sist vill jag tacka Sebastian 
Olofsson och Elin Granath för korrekturläsning samt personer på Sveaskog, Mark- och 
miljödomstolen i Umeå och Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm för användbar 
information till arbetet.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Introducerade arter utgör ett stort problem i världen, även i Sverige. De hotar att rubba 

balansen i ekosystemet med sin närvaro och interaktion med inhemska arter. Introduktioner 

av icke inhemska arter är väl studerat idag men det skiljer sig dock mycket från fall till fall 

(Pakkasmaa och Petersson 2005). En del miljöer och områden i naturen är mindre 

undersökta, bl.a. akvatiska miljöer som är belägna i glesbefolkade områden. Ett exempel på 

en sådan lokal är Laxtjärnbäcken 4 mil nordost om Arvidsjaur i Norrbotten. Laxtjärnbäcken 

hyser ett av Norrbottens bäst reproducerande bestånd av flodpärlmussla (Margaritifera 

margaritifera) samt en stabil population av öring (Salmo trutta) (Länsstyrelsen i Norrbotten 

2010). Bland de 16 nationella miljökvalitetsmål som Sverige antagit, finner vi kategorier som 

handlar om att skydda utrotningshotade arter och biotoper. Dessa kategorier innefattar 

många arter och biotoper och en av dessa arter är flodpärlmusslan som är en hotad art p.g.a. 

förstörda habitat och biotoper (Schreiber m.fl. 2005). Länsstyrelsen i Norrbotten har vid 

tidigare inventering i Laxtjärnbäcken uppmärksammat hot mot flodpärlmusslan. Oro för 

flodpärlmusslan föreligger p.g.a. ett tidigare högt sedimentationstryck från en närliggande 

skogsbilväg som vid högvattenperioder har bidragit med stora sedimenttransporter ut i 

bäcken. Vidare har den introducerade arten bäckröding (Salvelinus fontinalis) observerats i 

bäcken. Närvaro av denna art kan indirekt hota beståndet av flodpärlmussla p.g.a. 

konkurrens mellan öring och bäckröding (Fausch och White 1981, Skinner m.fl. 2003, 

Öhlund m.fl. 2008). I Sverige är öringen den enda dokumenterade fiskart som fungerar som 

värd åt flodpärlmusslans glochidielarver (Söderberg m.fl. 2008 A). Om öringen konkureras 

ut kan flodpärlmusslan inte längre reproducera sig  i vattendraget.  

 

1.2 Syfte 

Denna undersökning är ett samarbetsprojekt mellan mig och Johan Leander där Johans 

rapport behandlar konkurrens mellan öring och bäckröding. Syftet med Johans 

undersökning var att bedöma om bäckrödingen utgör ett hot mot öringen, som i sin tur 

påverkar flodpärlmusslans reproduktion. Syftet med föreliggande undersökning var att 

bedöma effekterna av sedimentbelastningen på flodpärlmusslornas utbredning och 

rekrytering i Laxtjärnbäcken. Vidare ville jag undersöka huruvida bäckrödingens förekomst 

kan påverka flodpärlmusslan. En grundläggande inventering av Laxtjärnbäcken 

genomfördes, som omfattar habitatbeskrivning, tätheter av levande och döda musslor samt 

frekvens av glochidielarver på öring och bäckröding. Tanken är att resultatet av denna studie 

skulle kunna användas som en del i utformandet av eventuella åtgärdsplaner och för 

uppföljningsundersökningar. 

 

1.3 Flodpärlmusslan 

Flodpärlmusslans vetenskapliga namn är Margaritifera margaritifera, där margaritifiera 

betyder ”pärlbärare”. Detta namn har musslan fått för sin förmåga att bilda pärlor (Awebro 

1995, Schreiber m.fl. 2005). Pärlorna bildas i grunden från ett främmande föremål som av 

någon anledning hamnat inuti musslan (exempelvis ett sandkorn). Då musslan saknar 

förmågan att göra sig av med föremålet, börjar musslans mantel att omsluta det främmande 

föremålet med pärlemor. Pärlemor är det material som musslan bygger upp sitt skal av 

(Awebro 1995). Uppbyggnaden av en pärla tar lång tid på grund av musslans långsamma 

tillväxt och uppbyggnad av pärlemor. Det kan ta 20 år att bilda en pärla stor som en ärta. 

Pärlor är mycket sällsynta, enbart en mussla av flera tusen bär på en värdefull pärla (Awebro 
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1995, Awebro och Öberg 2001). Flodpärlmusslan har sin geografiska utbredning på norra 

halvklotet i Nordamerika, Europa och Asien. I Nordamerika finner man arten i östra USA och 

Kanada, i Europa finner man musslan från södra Spanien genom Östeuropa upp genom 

Ryssland till Norra ishavet. Flodpärlmusslan har sina kärnområden i Skandinavien, 

Skottland och nordvästra Ryssland (Bauer 1992, Lundstedt och Wennberg 1995, Schreiber 

m.fl. 2005). 

 

1.3.1 Historia  

Flodpärlmusslan har spelat en central och viktig roll för människan i de delar av världen där 

den har sitt utbredningsområde. Anledningen till intresset för flodpärlmusslan har varit de 

eftertraktade och värdefulla pärlorna (Awebro 1995, Awebro och Öberg 2001). Enligt Awebro 

och Öberg (2001) har pärlfiske förekommit i Sverige sedan 1500-talet men inte i någon större 

utsträckning. Ett mer omfattande pärlfiske bedrevs vid denna tid i vårt grannland Finland 

och i övriga Europa. Under 1600-talets början ökade intresset för pärlfiske i Sverige genom 

att Karl XI anställde ”pärl- och ädelstensfiskare” som på statens befallning samlade in pärlor 

(Lundstedt och Wennberg 1995). Det finns några viktiga årtal som har haft betydande 

konsekvenser för pärlfiskets historia i Sverige. År 1691 infördes pärlfiske som ett statligt 

privilegium där kronan fick ensamrätt på uppfiskade pärlor, vilket innebar att alla uppfiskade 

pärlor var tvungna att säljas till staten för avsatt pris. Detta medförde ett rovfiske efter pärlor 

där många såg möjligheten att tjäna pengar (Awebro 1995). Successivt minskade antalet 

pärlor som lämnades in till staten p.g.a utfiskade vattendrag och att lönsamheten i pärlfisket 

minskat. Detta gjorde i sin tur att inkomsterna till staten minskade och år 1723 upphävdes 

förordningen (Awebro 1995). Statens rovfiske efter pärlor medförde kraftig tillbakagång och 

utrotning av flodpärlmusslan i vissa vattendrag, vilket innebar att intresset för pärlfiske på 

riksnivå svalnade under mitten av 1700-talet. Lokalt fanns dock intresset kvar där 

flodpärlmusselbestånden inte drabbats lika hårt (Lundstedt och Wennberg 1995). Under 

slutet av 1800-talet och början av 1900-talet blossade pärlfiskehysterin upp på nytt, folk hade 

fått nys om lönsamt pärlfiske i norra Sverige. Pärlälven i Jokkmokk var vattendraget som 

lockade flest människor, men även vissa andra vattendrag var intressanta (Lundstedt och 

Wennberg 1995, Awebro och Öberg 2001). År 1914 förbjöd länsstyrelsen i Norrbotten allt 

pärlfiske i Pärlälven men detta gav inget genomslag överhuvudtaget, pärlfisket fortsatte trots 

förbudet (Lundstedt och Wennberg 1995). 1955 fridlystes flodpärlmusslan i Norrbotten och 

pärlfisket upphörde i samband med detta, men inte förrän 1994 kom en rikstäckande lag som 

förbjöd alla former av pärlfiske i Sverige (Lundstedt och Wennberg 1995, Awebro och Öberg 

2001). 

 

1.3.2 Ekologi och biologi 

Flodpärlmusslan lever uteslutande i måttligt till snabbt rinnande vattendrag i jordbruks- och 

skogslandskap, men den kan även förekomma i större och djupa sjölika utvidgningar av stora 

älvar om förhållandena är tillfredsställande (Henrikson 1995). Flodpärlmusslan kan bli 

mycket gammal, ett exemplar i norra Sverige som påträffats har åldersbestämts till 280 år 

(Söderberg 2006, Degerman m.fl. 2009, Dunca och Mutvei 2009, Dunca m.fl. 2011). Musslan 

sitter i huvudsak stilla på botten, nedgrävd 2/3 och filtrerar vatten, där kan den sitta i stort 

sett hela livet om förhållandena är gynnsamma (Henrikson 1995, Schreiber m.fl. 2005). 

Musslan kan dock förflytta sig med sin så kallade fot om det är nödvändigt. Den kan t.ex. vid 

torrperioder vandra till djupare vatten eller så kan den helt och hållet släppa greppet från 

botten och drifta nedströms i hopp om att hitta bättre förhållanden. Detta gör den dock 

enbart vid drastiska miljöförändringar som t.ex. kraftiga pH-förändringar (Henrikson 1995, 
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Degerman m.fl. 2009). Äldre musslor påträffas på alla typer av bottnar men föredrar hårdare 

och stabila bottnar med grus och sten med liten omlagring av material. Yngre musslor finner 

man oftast på stabila bottnar med en blandning av sand, grus och sten. Musslorna påträffas 

ofta i skuggiga partier av vattendragen, troligtvis för att undvika påväxtalger och stora 

temperaturväxlingar (Hastie m.fl. 2003, Skinner m.fl. 2003, Schreiber m.fl. 2005, Degerman 

m.fl. 2009). På grund av flodpärlmusslans makro- och mikrohabitatpreferens, kan musslorna 

lokalt förekomma i mycket täta aggregat i vattendraget (Skinner m.fl. 2003, Degerman m.fl. 

2009). Det föreligger en generell acceptans att flodpärlmusslan överlag prefererar oligotrofa 

vattendrag med låg konduktivitet och pH mellan 6,4 och 7,5. Höga halter av  BOD 

(biochemical oxygen demand), kalcium, fosfat och nitrat ökar dödligheten bland större 

musslor och minskar etableringsmöjligheterna för småmusslor (Skinner m.fl. 2003). 

Schreiber m.fl. (2005) och Degerman m.fl. (2009) hävdar dock att i vattendrag med låga 

halter av löst oorganiskt aluminium överlever stora musslor pH-värden på <5 en längre 

period, men att den undre gränsen för en lyckad reproduktion ligger på omkring pH 6,1 – 

6,3. 

 

1.3.3 Reproduktion 

Flodpärlmusslor är skildkönade och blir könsmogna vid 15 – 20 års ålder (Bauer 1987). 

Beroende på tillväxthastigheten är en könsmogen flodpärlmussla omkring 50 mm lång och 

har en ålder på 15 – 20 år. (figur 6) (Dunca m.fl. 2011). I Sverige används därför förekomsten 

av musslor som är < 50 mm som ett mått på att föryngringen/rekryteringen är 

tillfredsställande hos flodpärlmusselpopulationen (Söderberg m.fl. 2008 A). Även i denna 

rapport används musslor < 50 mm som ett mått på lyckad föryngring. 

Reproduktionsperioden i Sverige är någon gång i juli – september då hanmusslorna släpper 

ut sina spermier i vattnet. Honmusslans ägg blir befruktade genom inandningsvattnet och 

utvecklingen av de små (0,05 mm) glochidielarverna börjar (figur 1) (Henrikson 1995, 

Schreiber m.fl. 2005). Beroende på vattentemperatur tar det någonstans mellan några veckor 

och två månader innan glochidielarverna är fullt utvecklade (380 – 420 dygnsgrader) 

(Degerman m.fl. 2009). Honmusslan stöter då ut glochidielarverna, detta sker under en mer 

eller mindre synkroniserad period under sensommaren med en topp under ett par veckor 

(Henrikson 1995, Degerman m.fl. 2009). Glochiderna måste så fort som möjligt (som högst 

inom ett par dagar) finna en värdfisk, annars dör de. Larverna öppnar och stänger sina små 

skalhalvor oavbrutet på sin färd medströms i vattnet och kommer de i kontakt med något slår 

de ihop skalhalvorna. På så vis fäster de sig på värdfiskens gälfilament när de passerar med 

inandningsvattnet. När de väl har fäst på gälfilamentet börjar de utnyttja näringen i 

fiskblodet för att tillväxa. Larverna sitter fästa på gälarna under hela hösten och vintern fram 

till våren eller försommaren, beroende på temperaturen. Då har de utvecklats till små 

musslor och släpper då greppet om gälen och trillar ner på botten (Lundstedt och Wennberg 

1995). Glochidielarverna har ingen förmåga att välja eller avgöra vad de fäster på, de 

transporteras bara med strömmen (Degerman m.fl. 2009). Honmusslan stöter ut en stor 

mängd glochidielarver, närmare bestämt 3 – 4 miljoner per befruktning. Enbart en på 100 

miljoner glochidier lyckas etablera sig som liten mussla (Henrikson 1995). Det innebär att 

ytterst få glochidier finner en värdfisk, ibland stöter värdfisken bort dom och än färre 

kommer att nå en vuxen ålder då mortaliteten är hög bland småmusslor (Lundstedt och 

Wennberg 1995) . 
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Figur 1. Schematisk bild över de olika stadierna i flodpärlmusslans livscykel av Lundstedt och Wennberg (1995) 

 

1.3.4 Värdfiskar för glochidielarver  

Svenska populationer av flodpärlmussla har enbart uppvisat förmågan att parasitera på 

öring, men Degerman m.fl. (2009) hävdar att det kan finnas populationer av flodpärlmussla i 

de större älvarna som istället har lax (Salmo salar) som värdfisk. I övriga Europa 

förekommer både lax och öring som värdfisk, i t.ex. Norge är det vanligt att lax är den 

dominerande värdfisken (Larsen 2004, Larsen 2006). I Nordamerika har vissa populationer 

av flodpärlmusslan även bäckröding som värdfisk (Smith 1976). När en värdfisk blir 

infekterad av glochidielarver på gälarna så blir de inkapslade av fiskens gälepitelceller och 

utsätts då för fiskens immunförsvar. Det är vanligen värdfiskens årsungar som blir 

infekterade av larver, detta troligen för att de har tunnare gälväggar men även för att de inte 

har utvecklat immunitet, vilket kan vara fallet när de en gång varit infekterade av glochidier 

(Hastie och Young 2001, Söderberg m.fl. 2008 A, Degerman m.fl. 2009). Det är en 

komplicerad symbios mellan musslor och värdfisk, man kan diskuterat huruvida det är ett 

parasitiskt, komensalistiskt eller mutualistiskt förhållande. Det har visats att i vissa fall blir 

glochidierna bortstötta och i andra fall att värdfisken i vissa fall dör p.g.a infektionen. 

Söderberg m.fl. (2008 A), och Degerman m.fl. (2009) hävdar att flodpärlmusslan som 

etablerar sig i ett vattendrag är hänvisad till en art som värdfisk och i vissa fall även till vissa 

stammar av samma art. Ett exempel är från Galtströmmens fiskodling i Västernorrland, där 

flodpärlmusslorna uppströms odlingen infekterade alla typer av öringstammar och lax som 

fanns i odlingen. De infekterades via vattenintaget till odlingen. Det visade sig att den lokala 

öringstammen överlevde infektionen, medans de främmande stammarna av öring dog under 

vintern. Laxen uppvisade också tecken på infektion men med betydligt färre antal glochidier, 

troligtvis var merparten redan bortstötta (Söderberg m.fl. 2008 A). Även Buddensiek (1995) 

hävdar att lokala öringstammar som lever i samexistens med flodpärlmusslan fungerar bättre 

som värdfisk än öringstammar som kommer från andra vattendrag. I Sverige visar studier att 

det krävs ≥ 5 öringungar (0+) per 100 kvadratmeter för att uppnå en tillfredsställande 

föryngring hos flodpärlmusslan (Söderberg m.fl. 2008 A, Degerman m.fl. 2009). Degerman 

m.fl. (2009) menar dock att tätheterna av mottagliga värdfiskar per ytenhet kanske inte är 

det som avgör rekryteringsframgången. Det är troligen lika viktigt att det finns en stor och 

tillgänglig population av värdfisk i alla storlekar i vattendraget, som säkrar föryngringen för 

flodpärlmusslan på längre sikt. 
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1.3.5 Tillväxt och ålder 

På våren eller försommaren släpper glochidielarverna greppet om gälen på värdfisken, de är 

då ca 0,4 – 0,5 mm. De små musslorna hamnar på botten där de gräver ner sig i 

bottensubstratet för att börja filtrera vatten (Söderberg m.fl. 2008 A). Tiden på värdfisken 

och den första tiden på botten är en kritisk period för mussellarverna. De bör tillväxa till en 

storlek av minst 0,36 mm under sin tid på värdfisken och som ensamlevande på botten bör 

de ha en tillväxt på 250 % den första sommaren, annars minskar chansen att överleva 

(Söderberg m.fl. 2008 A). När småmusslorna väl är nere i bottensubstratet livnär de sig till 

en början på upplagrad näring, sedan börjar de äta mikroskopiska alger bland sandkornen 

med hjälp av sin fot. Inte förrän vid en storlek av ca 4 mm utvecklas filterapparaten 

(Buddensiek 1995). Musslorna är sedan nedgrävda i bottensubstratet under flera år (4 – 8 

år). I Sverige är de minsta musslorna som påträffats synliga på botten omkring 10 mm 

(Degerman m.fl. 2009). Studier i Sverige och Norge visar att stora delar av 

musselpopulationen kan vara nedgrävd i botten, närmare bestämt 20 – 34 % av den totala 

populationen och hela 50 % av musslor som är < 50 mm (Söderberg m.fl. 2008 A). Enligt 

Bergengren (2006) underskattas beståndet av flodpärlmusslan vid en standardiserad 

inventering med ca 20 %. Tiden som musslorna tillbringar nergrävda i botten är en kritisk 

period då de är mycket känsliga för sedimentation. Sediment som lägger sig på botten täpper 

igen de porer i bottensubstratet som är nödvändiga för att musslorna ska kunna filtrera 

vatten (Söderberg m.fl. 2008 A, Söderberg m.fl. 2008 B). Enligt Degerman m.fl. (2009) 

filtrerar en vuxen mussla omkring 50 liter vatten på ett dygn och i täta bestånd kan stora 

delar av vattenvolymen filtreras av flodpärlmusslor. Ur vattnet som musslan filtrerar sorteras 

små organiska partiklar ut som utgör födan för musslan, medan övriga oorganiska partiklar 

skickas ut med utandningsvattnet. Vattnet som tas in försörjer också musslan med syre 

(Degerman m.fl. 2009). Flodpärlmusslans tillväxt och maximala ålder har tidigare kopplats 

samman med breddgraden där individen förekommer, men idag visar studier på att tillväxten 

och den maximala åldern beror mycket på det rådande förhållandet i vattendraget. Faktorer 

som styr tillväxten är bl.a. födotillgången men framförallt temperaturen (Söderberg m.fl. 

2008 A, Degerman m.fl. 2009, Dunca m.fl. 2011). Flodpärlmusslans skallängd kan kopplas 

samman med musslans ålder, men tillväxthastigheten kan variera p.g.a. olika 

omvärldsfaktorer (Söderberg m.fl. 2008 A, Dunca och Mutvei 2009, Dunca m.fl. 2011). I en 

studie av Dunca m.fl. (2011) undersökte man 1051 flodpärlmusslor med varierad skallängd. 

De 62 vattendrag som utgjorde grunden för studien var utspridda över hela Sverige, och även 

några lokaler på Kolahalvön ingick. Resultatet gav en figur med låg-, normal- och hög 

tillväxtkurva för flodpärlmusslan (figur 6). Överlag har flodpärlmusslan mycket långsam 

tillväxt men arten kan bli mycket gammal. Tillväxten är till en början exponentiell för att 

sedan avta med åldern och riktigt gamla musslor har mycket liten tillväxt (Söderberg m.fl. 

2008 A, Dunca m.fl. 2011). 

 

1.3.6 Hotsituation och tillbakagång 

Flodpärlmusslans tillbakagång har varit och är fortfarande kraftig i hela Europa. 

Tillbakagången beror troligen på en kombination av bl.a. pärlfiske, försämrad vattenkvalitet, 

förändrade bottnar och minskade bestånd av öring (Henrikson 1995). Pärlfisket utgör i 

dagsläget inget större hot, men historiskt sätt har pärfisket varit den påtagligaste orsaken till 

flodpärlmusslans tillbakagång. Under ungefär samma period som ett intensivt pärlfiske 

bedrevs, var flottning av timmer mycket vanligt i våra svenska vattendrag. Flottningen 

medförde att man rätade ut, kanaliserade, och förändrade strömförhållanden i många 

vattendrag som orsakat habitatförlust för flodpärlmusslan. Vattenkraftutbyggnaden i Sverige 
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har också påverkat musslorna negativt. Försurningen har orsakat död hos många 

flodpärlmusselpopulationer i västra Sverige, men rent vattenkemiskt är det inte enbart ett 

försämrat pH-värde som orsakat död utan även övergödning och giftutsläpp (Henrikson 

1995, Schreiber m.fl. 2005). Flodpärlmusslan har få predatorer, men kräftor kan utgöra ett 

hot mot småmusslor och enligt Hylander (2004) kan täta bestånd av framförallt signalkräfta 

utgöra ett hot mot populationen. Även bisamråttan som invandrat till Sverige från Finland 

kan utgöra ett hot mot fullvuxna musslor (Henrikson och von Proschwitz 2006). Enligt 

Bergengren m.fl. (2004) har observationer av predation på flodpärlmusslan gjorts i Finland 

och på Kolahalvön i Ryssland. Idag är markanvändning i form av skogsbruk och jordbruk 

samt minskade populationer av öring förmodligen den påtagligaste orsaken till 

flodpärlmusslans fortsatta tillbakagång (Henrikson 1995, Schreiber m.fl. 2005, Söderberg 

m.fl. 2008 B). Dikessystem i jordbruks- och skogsbruksområden orsakar utforsling av 

humusämnen och finpartikulärt material som slammar igen bottnarna, vilket kväver 

musslorna (Schreiber m.fl. 2005). Avverkning av skog i anslutning till vattendrag ökar 

avrinningen och utforslingen av näringsämnen (Palviainen m.fl. 2004, Piirainen m.fl. 2007, 

Vikberg 2010)  Skogsavverkning kan även förändra lokalklimatet i vattendraget och på så vis 

påverka temperatur och vegetation i vattnet (Henrikson 1995, Schreiber m.fl. 2005). Mycket 

av den antropogena påverkan i och omkring vattendrag (framförallt vandringshinder) 

missgynnar även öringen som har en avgörande betydelse för flodpärlmusslan. Enligt Hastie 

och Cosgrove (2001) kan minskade populationer av lax och öring på lång sikt innebära 

föryngringsproblem för flodpärlmusslan. 

 

1.3.7 Status och åtgärdsplan i Sverige 

Flodpärlmusslan är hotad i hela sitt utbredningsområde. Eftersom Sverige utgör ett av 

kärnområdena för arten så bär vi ett stort ansvar att säkra artens överlevnad (Henrikson 

1995). Sedan problemet med flodpärlmusslans tillbakagång uppmärksammades har ett 

intensivt arbete inletts i Sverige. Åtskilliga flodpärlmusselförande vattendrag har blivit 

inventerade, närmare bestämt ca 300 lokaler i hela landet med äldre fyndigheter av 

flodpärlmussla. På 40 – 50 procent av de 300 lokalerna har flodpärlmusselpopulationerna 

dödförklarats (Henrikson 1995). Idag finns minst 400 vattendrag med flodpärlmussla i 

Sverige med en sammanlagd populationsstorlek på ca 10 miljoner individer (Schreiber m.fl. 

2005). Problemet med de lokaler som fortfarande hyser flodpärlmussla är dock att många  

bestånd är mycket små samt att föryngringen på flera lokaler är otillfredsställande, vilket 

innebär att artens rekrytering inte är säkrad på längre sikt. På grund av detta har 

Naturvårdsverket klassificerat arten som sårbar utifrån kriterierna för hotade och sällsynta 

arter (Henrikson 1995, Schreiber m.fl. 2005). År 2005 kom en rapport från naturvårdsverket 

(åtgärdsprogram för bevarande av flodpärlmussla) som har utvärderat flodpärlmusslans 

status i landet och utarbetat en bevarandeplan. I denna rapport finns bedömningsgrunder för 

flodpärlmusselpopulationer med olika kriterier för att uppskatta skyddsvärdet på 

vattendraget (tabell 1 och 2). Naturvårdsverkets målsättning var att under perioden 2004 – 

2010 åstadkomma; 1) ”Ökad hänsyn till arten vid markanvändning och planering med hjälp 

av information och ökad kunskap” 2) ”Långsiktigt skydd för populationer som enligt tabell 2 

bedöms ha mycket högt eller högt skyddsvärde. Målet är att ca 100 naturreservat eller 

biotopskyddsområden bildas” 3) ”Restaurering i ca 50-100 vattendrag med flodpärlmussla. I 

första hand återställs de vattendrag som kommer att omfattas av långsiktigt skydd och där 

beståndets bevarandestatus är beroende av restaureringsåtgärder. I andra hand åtgärdas 

vattendrag som efter restaureringsåtgärder bedöms ha förutsättningar för framtida 

rekrytering” (Schreiber m.fl. 2005). 
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1.4 Områdesbeskrivning 

Laxtjärnbäcken är belägen strax nordväst om Arvidsjaur i Norrbottens län. Bäcken avvattnar 

Laxtjärnen och rinner ca 1,9 kilometer genom ett barrskogsområde av omväxlande karaktär  

innan den mynnar ut i Tjartsebäcken. Den omgivande barrskogen har inslag av lövträd, 

videsnår och bitvis rinner bäcken genom myrmark. Bäcken är förhållandevis liten (bitvis 

snarare ett dike) med ett medeldjup på 40 cm och i snitt 1,1 meter bred (figur 2a). Uppe vid 

Laxtjärnens utlopp till Laxtjärnbäcken finns en fördämning som framförallt vid 

lågvattenperioder kan utgöra ett vandringshinder för fisk. Från Laxtjärnen rinner de första 

1,3 kilometrarna av bäcken parallellt med en grusväg, varefter den rinner under vägen genom 

en vägtrumma för att sedan fortsätta de sista 600 meterna genom skogsmark och ut i den 

större Tjartsebäcken. Längs grusvägens båda sidor finns grävda diken där vattnet på sex 

platser letts under vägen via vägtrummor. Dräneringsvattnet har fört med sig stora mängder 

material som orsakat sedimenteringsbelastning i Laxtjärnbäcken. De fyra sydligaste 

dikena/vägtrummorna (nr. 1,2,3, och 4) som tidigare avvattnat vägen är idag blockerade vid 

vägen (figur 3b) och en vägtrumma mellan dike 2 och 3 är borttagen (bilaga 2). Arbetet 

utfördes i ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Sveaskog och Länsstyrelsen i Norrbotten 

och genomfördes under augusti och september år 2010 (Länsstyrelsen i Norrbotten 2010). 

Idag rinner vattnet i dikena längs med vägen i nordvästlig riktning ner till vägtrumma fyra, 

där det rinner under vägen och är sedan omlett ut på en närliggande myr (figur 3a). Dike fem 

och sex avvattnar en anslutande skogsbilväg, dessa mynnar också ut på myren. Myren är 

tänkt att fungera som ett naturligt filter och därmed filtrera bort allt material som 

dräneringsvattnet fört med sig från vägen. En studie av Vasander m.fl. (2003) visar att i 

princip all transport och utförsel av suspenderat material kan stoppas upp av en myr när man 

lägger igen diken. Efter lokal 6 rinner bäcken först genom ett myrområde med gles skog där 

bäcken är smal, djup och har mycket överhäng (figur 2b), ungefär vid lokal 13 upphör myren 

och bäcken byter skepnad till något bredare och grundare och omgivande skog är tätare. Vid 

lokal 22 passerar bäcken vägen där den rinner genom en vägtrumma (denna omnämns som 

nr. 7). Här påverkas bäcken fortfarande av materialtransport från dikena som leder vattnet 

längs med vägen (figur 2c samt bilaga 1). Efter vägen rinner bäcken ut för en brantare backe 

med en fallhöjd på ca 5 meter. Vägtrumman och fallet tillsammans utgör periodvis ett 

vandringshinder för fisk. Strax väster om vägtrumma 7 slingrar sig en torrfåra ned för samma 

backe som bäcken rinner utför idag (bilaga 1). Efter fallet byter bäcken skepnad igen, 

omgivningen domineras av snårigt vide och enris och bäcken splittras bitvis upp i flera 

sidokanaler som rinner under marken en bit in i skogen. Den nedre delen av bäcken är mer 

lugnflytande. 
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Figur 2. A) Representerar Laxtjärnbäckens utseende och form överlag. B) Bäckens utseende i myrområdet med 

mycket överhäng. C) Bilden visar dike och vägtrumma nr. 7, bäcken passerar vägen där Johan Leander står. 

Pilen visar materialtransportens riktning.  

 

 
Figur 3. A) Situationen vid vägtrumma nr. 4 där diket är omlett ut på närliggande myr, pilarna visar 

riktningen. B) Blockering av dike vid vägtrumma 1, 2, 3 och 4, pilen visar att blockeringen är belägen precis vid 

vägen.  

 

1.5 Tidigare inventering 

Länsstyrelsen i Norrbotten har tidigare genomfört en musselinventering som utfördes under 

2008. I resultatet från den inventeringen klassas Laxtjärnbäcken som ett vattendrag med 

mycket högt skyddsvärde. Enligt deras inventering var flodpärlmusselpopulationens 

utbredning 1,9 kilometer med en uppskattad populationsstorlek på 15000 individer. 

Medeltätheten låg på 7,3 individer/m2, minsta funna musslan var 12 mm, andelen musslor < 

20 mm var 1,8%, och andelen musslor < 50 mm var 23%. Detta gav en skyddsvärdespoäng på 

19 enligt Naturvårdsverkets kriterier för bedömning av skyddsvärde (tabell 2 och 3) 

(Schreiber m.fl. 2005). Vid inventeringstillfället påträffades en stor andel (40%) döda 

musslor som bedömdes ha orsakats av sedimenttransport från den närliggande grusvägen via 

dikena. Som jag nämnt tidigare har åtgärder vidtagits för att minska på 

sedimentationsbelastningen i bäcken (Länsstyrelsen i Norrbotten 2010).  
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2 Material och metod 
 

2.1 Material 

Material som användes i denna undersökning var: vadarbyxor, vattenkikare, mätbräda, 

bedövningsmedel (MS 222 tricaine methanesulfonate), skjutmått, snitselband, termometer, 

måttband (50 m), 5 liter 70 % etanol, plasthinkar, pesolavåg, plastvannor, 2 st håvar, 30 st 1 

liters glasburkar, fältprotokoll, elfiskeprotokoll, Nikon digitalkamera D3100. 

Elfiskeutrustning bestod av; bensindrivet elverk Honda EU 10, transformator, bensindunk, 

anodstav, 50 meter kabel. På labb användes; Nikon C-LEDs stereolupp, Leica DM500 

mikroskop, petriskål, pincett, skalpell, sax, 70 % etanol. Dataprogram som nyttjats är; 

ArcGIS 9.3.1, Minitab 15, Microsoft Office Word- och Excel 2007 

 

2.2 Metoder 

 

2.2.1 Elfiske 

Laxtjärnbäcken är ca 1,9 kilometer lång från Laxtjärnen till Tjartsebäcken. Längs bäcken 

lades 30 stycken 20 meters lokaler ut med 43 meters mellanrum (bilaga 1). Varje 20-meters-

lokal elfiskades en gång, med start vid punkterna och fiskades uppströms. Lokalerna fiskades 

i ordningen 30 – 1 för att inte påverka lokaler nedströms och för att elfiske bör bedrivas 

motströms. Elfisket beskrivs utförligare i rapporten av Johan Leander. Av fisken som 

fångades valdes den första och därefter var femte årsunge (0+) av öring och bäckröding på 

varje lokal ut, för att konserveras i etanol och vidare glochidieundersökning på labb. Fisk som 

inte avlivades släpptes i en sump för att återhämta sig efter bedövningen, för att senare 

återutsättas i bäcken. Årsungar av öring och bäckröding som samlats in undersöktes för 

förekomst av glochidier på gälarna, två gälbågar (en från varje sida) från varje fisk 

undersöktes under mikroskop och stereolupp. Det noterades om fisken var infekterad med 

cystor (glochidieförekomst) eller ej. På gälbågar från tre slumpvis utvalda fiskar av respektive 

art skattades antalet glocidier. 

 

 
Figur 4. Johan Leander som med hjälp av vattenkikare plockar upp och räknar musslor inom en ruta för att 

senare mäta musslorna. 

 

2.2.2 Musselinventering 

Musselinventeringen utfördes inom samma lokaler som elfiskades men dock inte över hela 

lokalen. Varje lokal delades därför in i fem stycken mindre rutor, där var och en var 0,5 meter 

av bäckens längd. Rutorna lades ut med fem meters mellanrum. Inom varje ruta (0,5 meter 



 

10 

gånger bäckens bredd) räknades alla döda och levande musslor genom att plocka upp dem i 

plastvannor, som hjälp användes en vattenkikare och håv (figur 4). Musslornas längd mättes 

med skjutmått till närmaste hela millimeter. Alla skal och levande musslor återutsattes på 

samma ställe som de plockades upp ifrån. Strömhastigheten var så pass låg att vi enbart lade 

tillbaka musslorna på botten så de på egen hand kunde gräva ned sig på nytt. Några lokaler 

återbesöktes för att se om musslorna återtagit sina ståndplatser. Resultatet från 

musselinventeringen sammanställdes, bedömdes och poängsattes enligt Naturvårdsverkets 

kriterier för bedömning av skyddsvärde (tabell 2 och 3) (Schreiber m.fl. 2005). Musslorna på 

samtliga fem rutor från vardera lokal slogs ihop och andelen levande-, levande < 50 mm och 

döda musslor beräknades för att testa om det finns signifikanta samband med 

habitatparametrar. 

 

2.2.3 Habitatbeskrivning 

Habitatbeskrivningen genomfördes inom samma rutor som musselinventeringen. Inom varje 

ruta mättes djupet i mitten av strömfåran och bredden mättes mitt på rutan. Om det fanns 

bottenvegetation inom rutan noterades den dominerande typen. Även bottensubstratet 

bedömdes utifrån den dominerande partikelfraktionen, och klasserna var; sand (< 2 mm), 

grus (2 mm-20 mm), sten (20 mm-200 mm), block (> 200 mm). Det noterades om lokalen 

var beskuggad eller ej. Till sist noterades även var vägtrummorna och deras diken tidigare 

mynnat ut i bäcken. Vägtrummorna och deras diken numrerades från 1 – 7, där nr. 7 syftar 

till diken och vägtrumman där bäcken passerar vägen vid lokal 22 (bilaga 1). Samtliga fem 

rutor från vardera lokal slogs ihop och ett medelvärde beräknades för bredden och djupet. De 

olika typerna av bottensubstrat och vegetation tilldelades ett värde från 0 till 5, där 0 innebar 

en väldigt låg förekomst och 5 motsvarade att variabeln dominerade samtliga rutor inom 

lokalen. Samma metod användes för att förklara beskuggningen av lokalen. 

 

 

3 Resultat 
 

3.1 Elfiske 

Under elfisket fångades totalt 78 öringar och 17 bäckrödingar. 24 av de totalt 78 fångade 

öringarna, samt 7 av de totalt 17 fångade bäckrödingarna blev utvalda för vidare 

glochideundersökning. Resultatet från de undersökta fiskarna visade att 22 av 24 öringar och 

5 av 7 bäckrödingar var infekterade av glochidielarver. Antalet skattade glochidier på de 6 

slumpvis utvalda fiskarna redovisas i tabell 1.  

 
Tabell 1. 3 slumpvis utvalda öringar och 3 slumpvis utvalda bäckrödingar som skattats på antalet glochidier 

som infekterat en gälbåge. 

Lokal Art Antal glochidier 

25 Bäckröding 12 

23 Bäckröding 31 

5 Bäckröding 33 

Medel 25 

21 Öring 151 

15 Öring 570 

23 Öring 145 

Medel 289 
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3.2 Musselinventering och habitatbeskrivning 

Utifrån Naturvårdsverkets beräkningar för bedömning av skyddsvärde för 

flodpärlmusselpopulationer gav bedömningen av musselpopulationen i Laxtjärnbäcken 

följande resultat: Populationsstorleken i bäcken är uppskattad till ca 9000 individer, 

medeltätheten av musslor är 7,3 individer/m2, populationens utbredningen är 1,2 kilometer, 

minsta musslan som hittades var 16 mm, andelen musslor som är < 20 mm var 1% och 

andelen musslor som är < 50 mm är 28% (tabell 2). Det summerade antalet poäng utifrån 

tabell 2 uppgår till 19 vilket ger ett mycket högt skyddsvärde enligt tabell 3. 

 
Tabell 2. Kriterier för bedömning av skyddsvärde för flodpärlmusslan. Gulmarkerade områden visar vilken 

poängklass som Laxtjärnbäckens flodpärlmusselpopulation uppnår. 

 

Tabell 3. Poängsystem för bedömning av skyddsvärde. Gulmarkerat område visar vilket skyddsvärde som 

Laxtjärnbäckens flodpärlmusselpopulation uppnår. 

 

 

 

 

Andelen levande och döda musslor i olika längdklasser med 4 mm intervall redovisas i figur 

5. Notera att en stor andel levande musslor återfanns i klasserna 40 – 44, 45 – 49 och 100 – 

104 mm, samt att en stor andel döda musslor återfanns i klasserna mellan 65 och 100 mm. 

 

 
Figur 5. Andelen levande och döda musslor i olika längdklasser med 4 mm intervall. Svarta staplar 

representerar levande musslor (n=427) och grå staplar representerar döda musslor (n=300). 
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Kriterium Poäng 

  1 2 3 4 5 6 

1. Populationsstorlek (1000-tals musslor) <5 5–10 11–50 51–100 101–200 >200 

2. Medeltäthet (ind/m2) <2 2,1–4 4,1–6 6,1–8 8,1–10 >10 

3. Utbredning (km) <2 2,1–4 4,1–6 6,1–-8 8,1–10 >10 

4. Minsta funna mussla (mm) >50 41–50 31–40 21–30 11–20 ≤10 

5. Andel musslor <2 cm (%) 1–2 3–4 5–6 7–8 9–10 >10 

6. Andel musslor <5 cm (%) 1–5 6–10 11–15 16–20 21–25 >25 

Skyddsvärd   1-7 

Högt skyddsvärde   8-17 

Mycket högt skyddsvärde   18-36 
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44% av de döda musslorna finns i längderna mellan 80 och 89 mm (figur 5). Den 

uppskattade åldern för flodpärlmusslor med en skallängd mellan 80 och 89 mm kan utifrån 

Dunca m.fl.’s (2011) figur vara allt mellan 25 och 50 år (figur 6). På samma vis kan en låg 

andel levande musslor (3%) i längderna mellan 70 och 79 mm utläsas (figur 5). Den 

uppskattade åldern för musslor med de här längderna kan vara allt mellan 20 och 35 år. 

  

 
Figur 6. Diagrammet representerar relationen mellan skallängd och ålder för flodpärlmusslor. Figuren visar 

den allmänna tillväxtkurvan för tre populationstyper, låg-, normal- och hög tillväxtkurva för flodpärlmusslan 

(Dunca m.fl. 2011). Streckade linjer och pilar redogör uppskattad åldern för musslor som är mellan 80 och 89 

mm.  

 

Sammanställning av musselinventeringen gav följande resultat. 30 lokaler med innehållande 

fem smårutor i varje lokal sammanställdes i figur 7. Andelen döda musslor i Laxtjärnbäcken 

var i denna inventering 41%. Notera att inga döda musslor återfanns nedströms lokal 24 och 

inga levande musslor nedströms lokal 21. 

Figur 7. Förekomsten av andelen levande och döda musslor på varje inventerad lokal i Laxtjärnbäcken. Svarta 

staplar representerar levande musslor (n=427) och grå staplar representerar döda musslor (n=300). 
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Levande musslor < 50 mm används som ett mått på en lyckad föryngring och förekomsten av 

musslor < 50 mm fördelade på de inventerade lokalerna redovisas i figur 8. Notera att en hög 

andel musslor (64%) återfanns på lokal 2 och att andelen musslor minskar nedströms. 

Nedströms lokal 18 återfanns inga levande musslor < 50 mm. 
 

 
Figur 8. Förekomsten av andelen levande musslor < 50 mm på varje inventerad lokal i Laxtjärnbäcken. Svarta 

staplar representerar andelen levande musslor < 50 mm (n=120). 

 

Utifrån de undersökta parametrarna under mussel- och habitatinventeringen erhölls följande 

signifikanta samband (tabell 4). Ett signifikant samband (regressionsanalys p=0,001) med 

negativ korrelation (r2=0,3208) påvisas mellan andelen levande musslor och dikespåverkan. 

Analysen av dikespåverkan visar att förekomsten av levande flodpärlmusslor av alla storlekar 

avtar med ökat antal diken som påverkat bäcken (figur 9). Notera att dike/trumma 7 är 

beläget vid lokal 22, där inga åtgärder är vidtagna. Övriga diken åtgärdades under 2008. Inga 

levande musslor påträffas nedströms passagen vid vägen, trots ett stort antal inventerade 

lokaler på den sträckan (bilaga 1). Ett liknande signifikant samband (p=0,014) erhölls mellan 

levande musslor < 50 mm och dikespåverkan, men med svagare korrelation (r2=0,196) 

(tabell 4). Vegetationen i den övre delen av bäcken dominerades av igelknopp (Sparganium 

spp) tillsammans med gräsnate (Potamogeton gramineus). I den nedre delen av bäcken var 

vegetationen sparsam och bestod mestadels av näckmossa (Fontinalis spp.) och påväxtalger. 

Ett signifikant samband (regressionsanalys p=0,028) med positiv korrelation (r2=0,160) 

erhölls mellan andelen levande musslor och gräsnate (tabell 4). Dock erhölls inga 

signifikanta samband mellan någon av de restrerande vegetatitionstyperna och övriga 

parametrarna, vidare erhölls inte heller några signifikanta samband mellan beskuggning och 

övriga parametrar. Bäcken varierade mycket, bitvis var fåran bred och grund med hög 

strömhastighet, medans andra sträckor av bäcken var lugnflytande, djup och smal. 

 
Tabell 4. Tabellen visar några signifikanta samband för andelen levande musslor (L.m. (%), samt för andelen 

levande musslor < 50 mm (L.m. < 50 mm (%). 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

A
n

d
e

l (
%

) 

Lokal (nr.) 

Levande musslor < 50 mm (n=120) 

L.m. (%) 

mot: 

Korrelation R2 P-värde L.m. < 50 mm 

(%) mot: 

Korrelation R2 P-värde 

Lokal nr. Negativ 0,230  0,007 Lokal nr. Negativ 0,131 0,049 

Dike Negativ 0,321 0,001 Dike Negativ 0,196 0,014 

Nate Positiv 0,160 0,028 Nate - 0,019 0,468 



 

14 

 
Figur 9. Sambandet mellan andelen levande musslor och dikespåverkan, figuren visar på ett signifikant 

samband (regressionsanalys p=0,001) med negativ korrelation (r2=0,3208)  

 

 

4 Diskussion 
 

Det har redan genomförts åtgärder i området efter att man vid tidigare inventering 

uppmärksammat en hög andel döda musslor samt sedimentationsbelastning i bäcken 

(Länsstyrelsen i Norrbotten 2010). Åtgärderna genomfördes för att blockera och omleda 

dikena som avvattnat den närliggande grusvägen. Det är troligen för tidigt att utvärdera 

effekterna av de utförda åtgärderna, men de kommer med all säkerhet att ha en positiv effekt 

för flodpärlmusslan i området uppströms passagen vid vägen. Problemet kvarstår dock vid 

dikena och vägtrumman som omnämns som nr.7. Här bidrar dikena på vardera sida om 

vägen fortfarande med materialtransport som rinner utmed sluttningen ner i bäcken och 

påverkar vattendraget nedströms. Inga levande musslor hittades nedströms detta område 

under denna inventering, trots att habitatet bitvis anses som tillfredsställande för 

flodpärlmusslan. Under inventeringen som Länsstyrelsen i Norrbotten genomförde 2008 

fann man levande musslor på ett par platser nedströms bäckens passage vid vägen. En av 

dessa platser var lokalen där Laxtjärnbäcken mynnar ut i Tjartsebäcken. Det bör poängteras 

att en stor andel musslor kan vara nedgrävda i bottensubstratet (Söderberg m.fl. 2008 A) och 

kan därför ha missats under inventeringen vilket gör att populationen underskattas. Detta 

gäller dock även inventeringen som utfördes av Länsstyrelsen 2008. 

Uppföljningsinventeringen som Länsstyrelsen i Norrbotten ska genomföra 2013 kommer att 

vara avgörande när det gäller att bedöma påverkan av diken/vägtrumma nr.7. 

 

I Sverige är öringen den enda dokumenterade fiskart som fungerar som värdfisk för 

flodpärlmusslans glochidielarver (Degerman m.fl. 2009). Förväntningarna var att enbart 

finna glochidielarver på öring, förutsatt att en lyckad reproduktion hade ägt rum inom 

Laxtjärnbäckens flodpärlmusselpopulation. Resultatet från glochidieundersökningen på 

öring och bäckröding gav en något annorlunda uppfattning. Av de undersökta fiskarna fann 

jag glochidielarver (cystor) på 22 av 24 öringar och på 5 av 7 bäckrödingar, trots att några av 

de undersökta individerna var äldre än en sommar (> 0+). Antalet glochidier på gälbågarna 

varierade mycket, det var bl.a. färre cystor på de äldre fiskarna samt färre cystor på 
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bäckrödingarna. Därför valdes tre infekterade öringar och tre infekterade bäckrödingar 

slumpmässigt ut för att skatta antalet glochidier på en gälbåge. Resultatet från skattningen 

visar att antalet glochidier per gälbåge är klart överrepresenterat på öring. Det noterades 

även att cystorna var mer ”inbäddade/omslutna” på öringen i jämförelse med bäckrödingens 

cystor som satt mer ”löst och ytligt”. Jag tolkar resultatet som att öringen är den 

huvudsakliga värdfisken för flodpärlmusslan i Laxtjärnbäcken och att cystorna på 

bäckrödingen är på god väg att stötas bort. Populationen av bäckröding i Laxtjärnabäcken 

härstammar troligen från Laxtjärnen där Sveaskog planterat ut bäckröding för första gången 

år 1983 (Anders Harr, muntl.). Populationen av bäckröding i Laxtjärnbäcken kan därmed 

varit utsatt för glochidieinfektioner under ca 25 - 30 år. Söderberg m.fl. (2008 A) och 

Degerman m.fl. (2009) hävdar att flodpärlmusslan som etablerar sig i ett vattendrag är 

hänvisad till en art av värdfisk och i vissa fall enbart till vissa stammar av samma art. Trots 

detta tror jag det finns möjlighet att det med tiden kan utvecklas en fungerande symbios 

mellan bäckröding och flodpärlmussla. En studie av Smith (1976) visar att bäckröding 

fungerar som värdfisk åt flodpärlmusslan i Nordamerika. Fortsatta studier inom området 

vore intressant för att se om detta är möjligt, då det skulle öka möjligheterna att upprätthålla 

en tillfredsställande föryngring för flodpärlmusslan. Den höga frekvensen av infekterade 

öringungar och det höga antalet glochidier på dessa öringungar indikerar att bäckrödingens 

närvaro i dagsläget inte utgör något väsentligt hot mot pärlmusslornas reproduktion.  

 

Tidigare elfisken i bäcken visar att bäckrödingen fanns nedströms vandringshindret vid 

vägen (vägtrumma 7, figur 9a), men inga individer hittades på sträckan uppströms (Pontus 

Lundberg, muntl.). Därför är inga åtgärder angående vandringshindret i bäcken vidtagna än. 

Resultatet från denna undersökning visar dock att bäckrödingen förekommer både 

nedströms och uppströms vandringshindret, men även att arten förmodligen härstammar 

från Laxtjärnen och har därför funnits i bäcken under en längre period. Om ingen påtaglig 

konkurrens mellan öring och bäckröding påvisar indirekta negativa effekter för 

flodpärlmusslan i Laxtjärnbäcken, finns det anledning att åtgärda vandringshindret. Det 

finns ytterligare ett vandringshinder uppe vid utloppet från Laxtjärnen. Detta är troligen en 

gammal fördämning som byggdes i samband med flottningsepoken i området och som senare 

använts för att hindra fisk i Laxtjärnen från att utvandra (figur 10) (Anders Harr, muntl.). 

Efterforskning har genomförts för att finna vattendomar som berör detta område, men enligt 

tre vattendomar gällande närliggande vattendrag föreligger inga föreskrifter om detta 

vandringshinder (Britt-Marie Granberg, muntl.). I en fjärde vattendom finns dock 

föreskrifter gällande flottledsanordningar i Tjartsebäcken (”hela distriktet från Baktsjaur 

övre dämningsgräns till utloppet i Ljusträskbäcken”). Enligt den gamla vattendomen kan 

man ansöka om avlägsnande av flottledsanordningar om dessa anses utgöra problem (Britt-

Marie Granberg, muntl.). Resultat från provfiske som redovisas i Johan Leanders rapport 

visar att det förekommer öring i Laxtjärnen. Åtgärdande av dessa två vandringshinder i 

Laxtjärnbäcken kommer att underlätta vandringen i vattendraget för bl.a. öring och 

bäckröding. Öringen är en vandringsbenägen fisk (Jonsson m.fl. 1995, Jonsson och Jonsson 

2002). Jag anser därför att åtgärdande av vandringshindren i bäcken kommer att gynna 

öringen, som indirekt kommer att påverka flodpärlmusslans reproduktion positivt. Detta 

eftersom det är viktigt med en stor och tillgänglig population av värdfisk av alla 

åldersgrupper för en lyckad rekryteringsframgång hos flodpärlmusslan (Degerman m.fl. 

2009). Om tolkningen av vattendomarna är korrekt angående det övre vandringshindret bör 

det inte innebära några större problem att få tillstånd att riva hindret. I närheten av 

vägtrumma nr.7 finns något som ser ut som en torrfåra (figur 9b) som slingras sig nedför 
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samma backe som bäcken idag rinner utför. Vid en eventuell restaurering av vägtrumman 

kan det vara lämpligt att nyttja den gamla bäckfåran för att minska lutningen på fallet och på 

så vis underlätta vandringen för öringen. 

 

 
Figur 9. A) Bilden visar vägtrumma nr. 7 där bäcken passerar vägen, pil 1 pekar på 

översvämning/högvattentrumma och pil 2 pekar på trumman där bäcken passerar och som utgör 

vandringshindret. B) Gammal torrfåra, pilen visar där bäcken förmodligen runnit tidigare. 

 

 
Figur 10. Dammbyggnation som utgör ett vandringshinder vid Laxtjärnens utlopp till Laxtjärnbäcken. Pilen 

visar galler som hindrar vandrande fisk, men vid högvatten kan fisk passera till höger om pilen. 

 

Precis som att räkna årsringarna i ett träd kan flodpärlmusslans ålder beräknas genom att 

undersöka ringarna i musslans skal. Detta genomfördes ej under denna studie då det är 

mycket tidskrävande samt att musslor måste avlivas för vidare undersökning på labb. 

Skallängden i förhållande till åldern varierar givetvis beroende på musslans tillväxt. 

Tillväxten för flodpärlmusslan varierar dessutom från vattendrag till vattendrag (Söderberg 

m.fl. 2008 A, Degerman m.fl. 2009). Den absoluta åldern för de mätta musslorna i denna 

bäck hade varit intressant att veta. Då detta inte var möjligt, kan man ändå uppskatta 

musslornas ålder genom att använda längddata från inventeringen och jämföra det med en 

tillväxtmodell för flodpärlmusslor. En tillväxtmodell är framtagen av Dunca m.fl. (2011) och 

1 

2 
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visas i figur 6. Genom att jämföra tillväxtmodellen med figur 5 kan man utläsa att hela 44% 

av andelen döda musslor som påträffats i Laxtjärnbäcken bör vara mellan 25 och 50 år gamla 

vid tillfället när de dog. På samma vis finner man en låg andel (3%) levande musslor mellan 

70 och 79 mm, som vid jämförelse med figur 6 visar på en ålder av ca 20 – 35 år. 

Flodpärlmusslor som uppnått könsmogen ålder och passerat det kritiska juvenila stadiet är 

relativt tåliga och har inga utpräglade predatorer i området (Bauer 1987, Skinner m.fl. 2003, 

Söderberg 2006, Österling m.fl. 2008). Detta tyder på att något har påverkat 

flodpärlmusselpopulationen i Laxtjärnbäcken negativt och att det förmodligen beror på 

någon form av antropogen påverkan. Jag kan inte fastställa vad som är orsaken till den låga 

andel av levande musslor i längderna 70 – 79 mm. Rekryteringen var dock dålig under den 

perioden när dessa musslor var små. Efterforskning har genomförts för att finna eventuella 

händelser som kan ha påverkat musselpopulationen de senaste 50 åren. Jag har dock inte 

funnit några överensstämmande händelser. 

 

Andelen levande musslor är högst i de övre lokalerna närmast Laxtjärnen och minskar ju 

längre nedströms man kommer (figur 7 och 9), samma sak gäller för andelen levande 

musslor < 50 mm som är en indikation på en tillfredsställande föryngring (Söderberg m.fl. 

2008 A). Högst andel levande musslor < 50 mm (64%) återfanns på lokal 2 (figur 8) där 

enbart ett dike har påverkat bäcken (bilaga 2). Därefter är andelen musslor < 50 mm låg, 

vilket tyder på en dålig rekrytering av småmusslor i området där dikespåverkan har varit hög. 

Inga levande musslor återfanns nedströms lokal 21 som är belägen strax uppströms bäckens 

passage vid vägen. Regressionsanalysen visar att andelen levande musslor av alla storlekar 

minskar nedströms efter hand som dikespåverkan varit högre (figur 9). Detta tyder på att 

dikena som idag är åtgärdade har haft en stor negativ effekt på hela musselpopulationen och 

att den ännu inte återhämtat sig. Observationer som styrker detta påstående är den 

ovannämnda situation som råder vid lokal 19, samt att det vid denna inventering inte 

återfanns några levande musslor nedströms det område där bäcken passerar vägen och som 

än idag bidrar med sedimentbelastning (diken/trumma nr.7). 

 

Levande och döda flodpärlmusslors utbredning i Laxtjärnbäcken beskrivs med figur 7. De 

döda musslornas förekomst och utbredning på de olika lokalerna är något komplicerad att 

förklara. Inga signifikanta samband är funna mellan andelen döda musslor och de övrigt 

undersökta variablerna som ingick i habitatinventeringen. Det beror troligen på de döda 

musslornas stora spridning i vattendraget, då tomma skal lätt driftar med strömmen. Det är 

sedan tidigare känt att sedimentationsbelastning från den närliggande grusvägen har 

påverkat musselpopulationen negativt. Efterforskning har ändå genomförts för att finna 

händelser förutom sedimentbelastning som eventuellt orsakat massdöd bland musslorna, 

men något annat förutom dikespåverkan har ej påträffats. Det finns några observerade 

faktorer som kan ha betydelse i förklaringen till de döda musslornas förekomst och 

utbredning. Det observerades bl.a. ett skotarspår som passerar över bäcken strax uppströms 

lokal 15 som orsakat skada på kantzonerna. När inventeringen var genomförd observerades i 

efterhand en stor mängd döda flodpärlmusslor på lokal 19. Döda musslor grävdes fram då de 

var täckta av ett ca fem cm tjockt lager av sand och finare sediment (detta var anledningen till 

att musslor missades under inventeringen). Sand och finare sediment förekom relativt rikligt 

på denna lokal, men var inte de dominerande substraten. Lokal 19 tillsammans med lokal 14, 

15, 16, 17, 18, 20 och 21 upplevdes som lämpligt habitat för flodpärlmusslan. Dessa lokaler 

uppvisar stor heterogenitet i bredd, djup, varierande bottensubstrat, varierande vegetation 

samt höga tätheter av öringungar (0+). Lokalerna hade större andel döda musslor (exklusive 
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de begravda musslorna) jämfört med övriga lokaler (figur 7). Det finns anledning att tro att 

dessa lokaler tidigare utgjort ett tillfredssällande habitat för flodpärlmusslan men vid ökad 

pålagring av sediment har musslor i området kvävts och begravts. 

 

När det gäller bedömning av skyddsvärde för flodpärlmusslan i Laxtjärnbäcken så uppnår 

populationen under denna inventering mycket högt skyddsvärde. Det är samma bedömning  

som Länsstyrelsen i Norrbotten kom fram till i deras inventering under 2008. Det som dock 

skiljer sig är den totala populationsstorleken, som vid Länsstyrelsens inventering uppgick till 

15000 individer och som under denna inventering enbart uppnår 9000 individer. Även 

populationens utbredning skiljer sig mellan dessa två inventeringstillfällen, populationens 

utbredning vid denna inventering var 1,2 kilometer medan den var 1,9 kilometer vid 

Länsstyrelsens inventering. Troligtvis har populationens utbredning inte minskat på dessa 

tre år utan skillnaden beror förmodligen på skillnader i inventeringsmetodiken. 

Länsstyrelsen följde en inventeringsmall för stormusslor som är framtagen av 

Naturvårdsverket (Bergengren m.fl. 2010, Länsstyrelsen i Norrbotten 2010). Denna 

inventering följde en egen utformad inventeringsmetod. Skillnaden mellan metoderna är att 

den sammanlagda längden som Länsstyrelsen inventerade var 235 meter av Laxtjärnbäckens 

totala längd på 1,9 kilometer, medans denna inventeringens sammanlagda längd var 75 

meter. Fördelen med denna inventering var att spridningen på de inventerade områdena i 

bäcken var större, men med tanke på flodpärlmusslans aggregerade utbredning är 

sannolikheten större att kolonier med musslor missas, vilket är en nackdel. Detta är en möjlig 

förklaring till varför utbredningen och populationen blev mindre under denna inventering. 

Anledningen till den avskalade inventeringsmetoden var tidsbrist. Andelen musslor < 50 mm 

var något högre vid denna inventering, i övrigt uppnår flodpärlmusselpopulationen i 

Laxtjärnbäcken samma status vid denna undersökning som vid undersökningen 2008. Detta 

tyder på att inga större förändringar har skett under de gångna tre åren. 

Uppföljningsinventeringar är nödvändiga för att upptäcka populationsförändringar och för 

att säkerställa flodpärlmusslans fortsatta överlevnad i Laxtjärnbäcken.  

 

 

5 Slutsatser 
 

Bäckröding har funnits i bäcken längre än man tidigare trott, idag förekommer arten både 

uppströms och nedströms vandringshindren. Det finns dock ingen anledning till oro då öring 

och bäckröding samexisterat en längre period tillsammans med en livskraftig 

flodpärlmusselpopulation. Den höga frekvensen av infekterade öringungar och det höga 

antalet glochidier på dessa öringungar indikerar att en lyckad reproduktion har ägt rum inom 

Laxtjärnbäckens musselpopulation i år. Bäckrödingens närvaro i detta reproduktionsstadiet 

uppvisar inga tecken på att påverka flodpärlmusslans föryngring. Åtgärdande av 

vandringshinder gynnar öringen och har därmed indirekta positiva effekter för 

flodpärlmusslan. Ytterligare en positiv effekt för flodpärlmusslan är om bäckröding i 

framtiden kan fungera som glochidievärd. Glochidieförekomst har nämligen påvisats på både 

öring och bäckröding men detta betyder givetvis inte att bäckrödingen i dagsläget fungerar 

som värdfisk. En stor andel döda musslor påträffades i bäcken. Det är svårt att tidsbestämma 

dödstillfället, men mycket tyder på att en stor andel musslor dog mer eller mindre samtidigt. 

Dödsorsaken kan till stor del förklaras med resultatet i rapporten som bekräftar att dikena 

längs grusvägen påverkat musselpopulationen i bäcken negativt, då andelen levande musslor 

av alla storlekar minskar allteftersom dikespåverkan varit hög. Detta indikerar även att 
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rekryteringen av småmusslor har påverkats negativt av dikena. De genomförda åtgärderna 

mot sedimentbelastning i bäcken, kommer sannolikt att medföra positiva effekter på 

föryngringen av både flodpärlmussel- och öringpopulationen. Dikena längs vägen vid 

vägtrumma 7 bidrar fortfarande med materialtransport och vägtrumman utgör ett 

vandringshinder för fisk. Uppföljningsinventering kan ge svar på om det fortfarande finns 

levande flodpärlmusslor nedströms vägtrumma 7 och om något fortfarande påverkar 

populationen negativt. Denna inventering resulterade i ett mycket högt skyddsvärde för 

flodpärlmusselpopulationen i Laxtjärnbäcken. Även om det är för tidigt att utvärdera 

effekterna av de genomförda åtgärderna i området bör ytterligare åtgärder vidtas för att 

säkerställa och upprätthålla denna lokalens skyddsstatus.  
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