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Denna rapport är ett examensarbete på kandidatnivå (16 hp) som har 
genomförts av författaren i samarbete med två studentkollegor, Elin Pettersson 
och Quoc Nguyen. Samarbetet har omfattat projektplanering samt insamling 
och till viss del även bearbetning av data, medan studenterna individuellt var 
för sig har författat och strukturerat rapporten i alla dess delar. Hur gemensamt 
insamlade data delats upp framgår i rapportens avsnitt Material och metoder.
This report is a degree thesis at the Bachelors level (16 ECTS credits) performed by 
the author in collaboration with two study colleagues, Elin Pettersson and Quoc 
Nguyen. This cooperation included the planning of the study, the collection of data 
and also to some extent the analyses. Thereafter each student has written and 
structured the report in all its parts individually. How the collected data were divided 
is described in the section Materials and methods (Material och metoder) of the 
report. 
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1 Sammanfattning
Tjockskalig målarmussla (Unio crassus) är en rödlistad art med klassningen EN 
(starkt hotad). Den omfattas även av EU:s art- och habitatdirektiv, samt är fridlyst. 
Utbredningen i Sverige är fragmenterad och den förekommer främst i öster. Få 
studier har gjorts i Sverige, varför kunskapen om dess utbredning och livscykel är 
bristfällig. 
Vi inventerade Storån i Östergötland längs en sträcka från Falerum till dess ån rinner 
in i sjön Åkervristen. De parametrar som undersöktes var vattendjup, bottensubstrat, 
beskuggning, vattenhastighet och lutning över vattenytan. Totalt undersöktes 28 
lokaler, 14 med musslor och 14 utan musslor. I denna rapport har jag analyserat 
främst effekter av djup och beskuggning, genom att jämföra lokaler med och utan 
musslor, samt gjort en multivariat PCA-analys med alla parametrar tillsammans. 
Vattendjupet på de lokaler med musselförekomst var signifikant djupare än lokalerna 
utan musselförekomst (t=2,76, p=0,011). Dock fanns det ingen korrelation mellan 
musseltäthet och djup (rs=0,422, p=0,132). Det var ingen signifikant skillnad i 
beskuggning för lokaler med och utan musselförekomst (t=1,06, p=0,300). Det var 
inte heller någon korrelation med musseltätheten (rs=-0,037, p=0,901). Den 
multivariata PCA-analysen visade att lokalerna med musselförekomst skiljde sig från 
lokalerna utan musselförekomst längs principalkomponent 1, som utgjordes av djup, 
bottensubstrat och vattenhastighet.
Andra studier har visat att Unio crassus ofta förekommer på grundare områden än 
resultatet från denna studie. Dock visar principalkomponentanalysen att fler 
parametrar än djup är avgörande för förekomst av Unio crassus. I en annan studie 
som gjorts på fler parametrar syns tydligare skillnad mellan lokaler med respektive 
utan musselförekomst. Därför kan en undersökning med analys av fler parametrar 
och lokaler ge en bättre bild av i vilka miljöer som Unio crassus främst förekommer.

2 Introduktion
Tjockskalig målarmussla (Unio crassus Philipsson, 1788) har minskat i förekomst 
inom hela Europa. Dess utbredning i Sverige är fragmenterad och den förekommer i 
östra Sverige från Skåne till norra Uppland och sydöstra Dalarna (von Proschwitz et 
al, 2006). Arten är med på svenska rödlistan och har klassningen EN (starkt hotad) 
enligt kriterierna A2ab (Bjelke et al, 2010). Den omfattas även av EU:s art- och 
habitatdirektiv, samt är fridlyst. Unio crassus finns också med på den internationella 
rödlistan med klassningen EN (van Damme, 2011). Anledningen till dessa 
klassningar beror på försämrad vattenkvalité genom bland annat försurning och 
övergödning samt förstörelse av bottnar (von Proschwitz, 2010). Arten har ett 
parasitiskt levnadsstadium på fiskar som gör den extra känslig då den även påverkas 
av att fiskfaunan missgynnas. Om värdfiskarten/-arterna försvinner från Unio crassus 
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habitat kommer även musslorna att försvinna till slut.
På grund av detta har EU startat ett projekt som kallas ”Unio crassus for life” 
(UC4LIFE). Projektet har som mål att stärka Unio crassus bevarandestatus och 
förbättra den ekologiska statusen för de åar där arten är funnen (European 
commission, 2010). Projektet startade den 1 januari 2012 och håller på till 31 
december 2016. Det omfattar 12 stycken Natura 2000-områden i Sverige varav tre 
stycken är belägna i Östergötland (ucforlife.se, 2012). Dessa är Storån i Falerum, 
samt delar av Kapellån utanför Linköping och övre delen av Kisaån utanför Kisa. 
Målsättningen med denna undersökning är att bidra med kunskapsunderlag om Unio 
crassus inför de kommande restaureringsåtgärderna. Följande frågeställningar har 
behandlats:

– Vilken preferens har Unio crassus för:
- vattendjup?
- bottensubstrat?
- vattenhastighet?
- lutning på vattenytan?
- beskuggning?

Frågeställningarna delades upp och denna rapport fokuserar främst på vattendjup och 
beskuggning. De övriga frågeställningarna behandlas av Elin Pettersson (2012) och 
Quoc Nguyen (2012). 

3 Material och metoder

3.1 Tjockskalig målarmussla (Unio crassus)
Unio crassus är en av åtta arter som går under samlingsnamnet stormusslor (von 
Proschwitz et al, 2006). Arten förekommer främst i rinnande vattendrag och i vissa 
fall även sjöars in- och utlopp. Den är en filtrerare som sitter nedgrävd i 
bottensubstratet, varför arten trivs i grusiga och sandiga bottnar. Djuputbredningen 
varierar från någon decimeter till tre meter (Naturvårdsverket 2011). Dess livscykel 
är komplicerad med ett parasitiskt larvstadium (von Proschwitz et al, 2006). Äggen 
utvecklas till glochidielarver som är parasiter på fiskar. Värdfisken/-fiskarna är ofta 
specifika för musselarten, men i Unio crassus fall är det oklart vilka värdarterna är i 
Sverige. Larvstadiet varar i 4-5 veckor för att sedan utvecklas till musslor (Nagel, 
1991; citerat av Lundberg et al, 2006). De juvenila musslorna lever under de första 
åren nedgrävda en bit ner i bottensedimenten. Arten är långlivad och blir vanligtvis 
20-50 år, men det finns även individer som blir upp emot 90 år (von Proschwitz et al, 
2006). Undersökningar gjorda på arten i Sverige är väldigt få, vilket gör att dess 
utbredning och även livscykel är osäker (von Proschwitz, 2010).
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3.2 Områdesbeskrivning
Storån är belägen i sydöstra Östergötland, i Åtvidabergs kommun och rinner mellan 
sjöarna Båtsjön och Åkervristen. Ån är klassad som nationellt intresse (klass 1) och 
ingår i ett Natura 2000-område (Gustafsson, 2006). Det inventerade området sträcker 
sig från avloppsreningsverket, som ligger strax söder om Falerum, till sjön 
Åkervristen (Figur 1). Längst uppströms är ån skyddad av träd och buskar som 
sträcker sig flera meter åt båda hållen från ån. Resten av sträckan nedströms växer 
endast träd och buskar alldeles intill kanten av ån. Det dominerande trädslaget är 
klibbal (Alnus glutinosa). I övrigt omges ån av åker på båda sidor hela vägen 
nedströms. Till den inventerade delen av Storån ansluter två mindre vattendrag, ett 
väster ifrån och ett norr ifrån. 
Vattenflödet i Storån är mycket påverkat av Forsaströms kraftverk uppströms Båtsjön. 
Majoriteten av det totala vattenflödet kommer från kraftverket (personligt 
meddelande, Ulf Karlsson, Vattenfall Services Nordic AB). I övrigt tillkommer vatten 
från anslutande biflöden. När kraftverket går på fullast släpper det ut cirka 5 m³ per 
sekund och de har ingen lägre gräns för mängden vatten som släpps ut. Därmed kan 
vattenflödet i Storån variera väldigt mycket och vissa tider kommer det bara vatten 
från biflödena.
Inom det undersökta området meandrar sig ån fram i landskapet. Inom denna sträcka 
finns det tydliga tecken på störningar hos de fluviala processerna. Symptomen för 
detta är bland annat sekundära flodplan, terrasser och exponerade trädrötter, vilket 
indikerar onaturliga erosions- och sedimentationsprocesser (Encyclopædia Britannica 
Online, 2012a). Flera delar av sträckan har ån skapat som raviner på grund av att den 
har eroderat ned (Gustafsson, 2006). Vattnet rör sig mestadels lugnt fram men längst 
uppströms i det inventerade området är vattendraget mer strömmande. Ån har här en 
annan karaktär med mycket grunt vatten och stenig botten. Övriga delar har djupare 
vatten och grusig/sandig botten.
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Fluviala processer
Samverkan mellan vattnet och 
vattenfårans kanter som påverkar 
vattenfårans morfologiska karaktär. 
Detta skapar bland annat erosion 
och sedimentation. (Encyclopædia 
Britannica Online, 2012a)

Meandra
Kraftiga ändringar av riktning (liknande 
u-svängar) som ån gör. Ett resultat av 
fluviala processer. (Encyclopædia 
Britannica Online, 2012b)



3.3 Fältarbete
Arbetet i fält utfördes från den 26 mars fram till den 25 april 2012. Lokalerna valdes 
med 35 meters mellanrum mellan varje lokals början. De mättes upp på höger sida 
om ån med start nedströms. Detta för att de skulle väljas ut så objektivt som möjligt. 
Vissa lokaler var så djupa att de inte kunde undersökas med vadarbyxor, vi blev 
därför tvungna att utesluta dem. Sammanlagt inventerades 28 lokaler (Figur 1). 
Lokalerna utgjordes av tre meter långa delar längs med ån och bredden utgjordes av 
bredden på ån. Vi mätte även bankfullbredden till närmaste decimeter för att 
kompensera för variationer hos vattenståndet. Vi markerade alla fyra hörnen för varje 
lokal med sprayfärg och en GPS-markering per lokal (Appendix 1). Den GPS som 
användes var av märket GARMIN GPSMAP 60CSx. Varje lokal delades in i tre 
transekter tvärs över vattendraget. Vardera transekt hade bredden en meter. Vi började 
inventeringen nedströms och gick uppströms ån, detta gällde även för varje enskild 
lokal då vi tog en transekt i taget. I varje lokal undersökte vi bottensubstrat, djup, 
förekomst av Unio crassus, vattenhastighet, lutning vid vattenytan och beskuggning. 
Utöver metoderna som beskrivs nedan mättes vattenflödet vid de tillfällen som de 
olika parametrarna mättes (Appendix 2). Dessutom noterades vilka fluviala processer 
som dominerade inom lokalen, samt omgivning och väder för samtliga lokaler. Alla 
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Figur 1. Sträcka i Storån som inventerats med avseende på Unio crassus och 
dess habitat under 2012. Siffrorna (1-28) vissar lokalerna som ingått i den  
huvudsakliga undersökningen medan bokstäverna (A-E) visar  
undersökningslokaler med juvenila musslor.



lokaler dokumenterades med foton som sedan användes som underlag till 
områdesbeskrivningen. 

3.3.1 Bottensubstrat
Bottensubstratet mättes genom att vi tog tio punkter utmed varje transekt och 
bestämde kornstorleken. Från varje mätpunkt togs dels ett korn överst från substratet 
och dels ett korn en bit ner. För att plocka upp kornen använde vi griptänger. Först 
togs ett korn överst från substratet och sedan kördes griptången ned en bit i substratet 
för att få upp kornet längre ner. Kornen valdes ut slumpmässigt. Kornstorleken mättes 
med ett skjutmått över kornets mellanlånga sida och delades in i Wenthworth-skalan 
(Kondolf et al, 2003) för att få en noggrann indelning. I vår indelning hade vi inte 
med de minsta intervallen (Tabell 1).

3.3.2 Vattendjup
Vi mätte vattendjupet i centimeter på tre punkter i varje transekt. En punkt i 
transektens mitt och en punkt på vardera sida om mitten. Avståndet till mittpunkten, 
från dessa punkter, var lika långt som till kanten av ån. Av värdena räknade vi sedan 
ut ett medelvärde. Dessutom mätte vi avståndet från vattennivån upp till 
bankfullnivån på vardera sida av lokalen. Genom att addera medelvärdet på djupet 
med detta avstånd fick vi således fram bankfulldjupet (Appendix 1). Bankfulldjupet 
användes för att resultatet inte skulle påverkas av varierande vattenstånd de dagar 
som djupet mättes. För att avgöra var bankfullnivån låg använde vi oss av så kallade 
bankfull indicators (Streamkeepers, 2012). Detta utgörs bland annat av växtlighet, 
gränsen mellan områden med akvatiska eller ettåriga växter och högre områden med 
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Tabell 1. Intervallerna för de uppmätta kornstorlekarna av bottensubstratet.  
Indelningen utgår från Kondolf et al. (2003) men har inte med de minsta 
intervallerna.
Bottensubstrat Kornstorlek (mm)
Block >512
Sten 256 – 128

128 – 64
Grus 64 – 32

32 – 16
16 – 8
8 – 4
4 – 2

Sand 2 – 1
1 – 0,5

<0,5



perenna växter.

3.3.3 Förekomst av tjockskalig målarmussla (Unio crassus)
Inom varje lokal observerades antalet Unio crassus med hjälp av vattenkikare. De 
samlades in med hjälp av griptång och lades i hinkar med lite vatten. Alla musslor 
mättes på längden. Artbestämningen skedde utifrån von Proschwitz et al. (2006). 
Sedan lades musslorna tillbaka i ån. Andra funna arter i ån var allmän dammussla 
(Anodonta anatina) och spetsig målarmussla (Unio tumidus). Dessa noterades men 
räknades inte och förekom inte i samma utsträckning som Unio crassus.

3.3.4 Vattenhastighet och lutning vid vattenytan
Vi mätte vattenhastigheten och lutningen vid vattenytan separat från de andra 
undersökningarna. Dessa mättes under en dag respektive två dagar, 17 april samt 18 
och 19 april. Detta är viktigt för att minska effekter av variationer i vattenflöde från 
dag till dag. Vi använde en vattenhastighetsmätare av märket Global water FP111. Vi 
mätte genomsnittshastigheten i tre tvärsektioner, en i varje transekt, och beräknade 
sedan medelhastigheten. Vi mätte även hastigheten för vattnet utmed botten på 
lokalen i varje transekt. Detta mättes ett par centimeter ifrån botten. 
Till lutningen användes ett avvägningsinstrument av märket Leica LINO L2 samt en 
avvägningsstång som mätte till millimeter. Vi mätte ut 10 meter både uppströms och 
nedströms från lokalen, med utgång från lokalens mitt. Sedan mättes höjdskillnaden 
över vattenytan på antingen vänster eller höger sida av lokalen både uppströms och 
nedströms. Om det fanns något i vattendraget som kunde påverka höjden mätte vi på 
både höger och vänster sida. 

3.3.5 Beskuggning 
Beskuggningen undersökte vi under dagar som det var tillräckligt med sol, mellan 
klockan 10 och 14 på dagen (Naturvårdsverket 2006). Vi valde att ange procent 
beskuggat område i femtalsintervaller (till exempel 0, 5, 10...) för varje transekt. 
Därefter beräknade vi medelvärdet för hela lokalen. Eftersom undersökningen skedde 
tidigt på våren hade träden ännu inte slagit ut sina löv, vilket kan ge ett missvisande 
resultat av beskuggningen. Därför angav vi hur stor procent som var beskuggad 
tidpunkten då vi var ute och sedan uppskattade vi även hur förhållandet skulle vara 
vid fullt lövverk på träden.

3.3.6 Lokaler med juvenila musslor
Vid sidan om den övriga undersökningen inventerade vi även fem lokaler där 
föryngring av Unio crassus noterats i en tidigare undersökning (Bergengren, 2011) 
(Figur 1). Utifrån givna GPS-koordinater från denna undersökning letade vi en bit ner 
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i substratet efter juvenila musslor. Då vattnet var djupt och grumligt var det svårt att 
se till botten med vattenkikare. Istället satte vi fast silar på långa träskaft så vi kunde 
gräva och sila fram musslorna. För att räknas till juvenila musslor skulle de vara 
mindre än 30 millimeter (Gustavsson, 2007). När vi funnit en juvenil mussla mättes 
en lokal på 2x2 meter upp runt det området. Även i dessa lokaler undersöktes 
bottensubstrat, djup, vattenhastighet, lutning vid vattenytan och beskuggning. 
Skillnaden i metodik jämfört med övriga lokaler var att vi endast hade två transekter 
per lokal då dessa var mindre. Bottensubstratet och vattenhastigheten mättes i båda 
transekterna, medan djupet mättes på tre punkter, mitt i lokalen samt på höger och 
vänster sida. 

3.4 Statistisk analys
Vid statistisk analys av insamlad data delades de olika parametrarna upp i tre 
rapporter. I denna rapport har analys skett på vattendjup och beskuggning samt en 
analys av alla parametrarna mot varandra. De övriga parametrarna redovisas mer 
ingående av Pettersson (2012) och Nguyen (2012). Musselförekomsten har beräknats 
dels som antal musslor per kvadratmeter och dels som antal musslor per meter av 
vattendragets längd (Appendix 1). Detta har använts till analyser i samtliga rapporter.
Vid analysering av vattendjup och beskuggning har dubbelsidigt t-test utan lika 
varians utförts för lokaler med respektive utan förekomst av Unio crassus. Spearmans 
rangkorrelation har gjorts för att testa samvariationen mellan djupet och 
musseltätheten per m², beskuggningen och musseltätheten per m, samt på 
beskuggningen och djupet. Vid den multivariata analysen av alla parametrar 
tillsammans användes principalkomponentanalys (PCA) som jämför variationen 
mellan dem.
Alla statistiska analyser har utförts i Minitab 16 och 95%-konfidensnivå har satts som 
gräns för signifikans.
Till beräkningarna med vattendjup-data användes det uppmätta medelvärdet för 
djupet i varje lokal adderat med dess genomsnittliga avstånd upp till bankfull, alltså 
bankfulldjupet (Appendix 1). Detta för att kompensera för eventuella nivåskillnader 
under de olika dagarna som mätningarna skedde. 
Lokalerna med juvenila musslor har inte analyserats statistiskt, utan medelvärden har 
beräknats för varje lokal.

4 Resultat

4.1 Längdfördelning hos tjockskalig målarmussla (Unio crassus)
Sammanlagda antalet Unio crassus för alla lokaler var 239 stycken med den minsta 
musslan på 22 millimeter och den längsta musslan på 88 millimeter (Figur 2). 
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Medianlängden för varje lokal varierade mellan 40 och 75,5 millimeter (Figur 3). 
Medellängden för samtliga Unio crassus var 68 millimeter och medianen var 70 
millimeter. Totalt innehöll 14 av alla 28 lokaler Unio crassus. 
I lokaler med musselförekomst varierade tätheten mellan 0,03-5,38 stycken per m² 
och 0,33-33,33 stycken per m.

4.2 Lokaler med juvenila musslor
Medelvärdet för bankfulldjupet av samtliga lokaler med juvenila musslor var 139 
centimeter. Det största uppmätta djupet var 162 centimeter och det minsta uppmätta 
djupet 104 centimeter. Andelen beskuggade områden i de lokalerna varierade mellan 
25 och 90 procent utan löv, samt 35 och 95 procent med fullt lövverk (Figur 4). 
Medelvärdena för andelen beskuggat område i lokalerna var 61 procent utan löv och 
76 procent med fullt lövverk.
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Figur 2. Fördelningen av längden hos Unio crassus vid inventering av 28 
lokaler i nedre delen av Storån 2012.

Figur 3. Medianen över mussellängd för de 14 lokaler med förekomst av Unio 
crassus i nedre delen av Storån 2012.
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4.3 Vilken preferens har tjockskalig målarmussla (Unio crassus) för djup?
I lokaler med förekomst av Unio 
crassus varierade bankfulldjupet 
mellan 100 centimeter och 158 
centimeter (Figur 5). Bankfulldjupet 
för lokaler utan förekomst av Unio 
crassus varierade mellan 58 och 138 
centimeter (Figur 5). Medeldjupet för 
Unio crassus var 123 centimeter. 
Meddeldjupet för lokalerna med 
musselförekomst var signifikant 
djupare än medeldjupet för lokalerna 
utan musselförekomst (t=2,76, 
p=0,011). Det fanns ingen korrelation 
mellan musseltäthet och djup 
(rs=0,422, p=0,132).
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Figur 4. Andelen beskuggat område i procent över de juvenila lokalerna (A-E)  
utan respektive med fullt lövverk i nedre delen av Storån 2012.
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Figur 5. Täthet av antal Unio crassus 
(individer per m2) för varje lokal över de 
olika djupen i nedre delen av Storån 
2012.
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4.4 Vilken preferens har tjockskalig målarmussla (Unio crassus) för beskuggning?
Beskuggningen utan löv för lokaler 
med förekomst av Unio crassus 
varierade mellan 0-53 procent och för 
lokaler utan förekomst av Unio 
crassus mellan 5-57 procent (Figur 6). 
Beskuggningen med fullt lövverk för 
lokaler med förekomst av Unio 
crassus varierade mellan 5-80 procent 
och för lokaler utan förekomst av Unio 
crassus mellan 7-78 procent (Figur 7). 
Medelvärdena för beskuggningen av 
lokaler med musselförekomst var 24 
och 42 procent för utan löv respektive 
med fullt lövverk. 
Det fanns ingen signifikant skillnad 
mellan lokaler med respektive utan 
musselförekomst i andel beskuggat 
område varken för utan löv(t=1,76, 
p=0,100) eller med fullt lövverk 
(t=1,06, p=0,300). Det fanns inte heller någon korrelation mellan beskuggning och 
musseltäthet, varken utan löv (rs=0,155, p=0,597) eller med fullt lövverk (rs=-0,037, 
p=0,901). 
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Figur 7. Logaritmerad musseltäthet (individer per m) i relation till lokalernas  
beskuggning med fullt lövverk i procent i nedre delen av Storån 2012.

Figur 6. Logaritmerad musseltäthet  
(individer per m) i relation till lokalernas  
beskuggning utan löv i procent i nedre  
delen av Storån 2012. 
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4.5 Hur förhåller sig djup och beskuggning till varandra?
Det fanns ingen korrelation, varken positiv eller negativ, mellan beskuggningen och 
djupet på lokaler med förekomst av Unio crassus, varken utan löv (rs=0,215, 
p=0,461) eller med fullt lövverk (rs=0,227, p=0,434) (Figur 8 och 9).
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Figur 8. Relation mellan djup och beskuggning utan löv över lokaler med  
musselförekomst i nedre delen av Storån 2012.
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Figur 9. Relation mellan djup och beskuggning med fullt lövverk över lokaler  
med musselförekomst i nedre delen av Storån 2012.
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4.6 Hur fördelas lokaler med och utan musslor längs mätvärden för alla 
miljöparametrar?

Den första principalkomponentanalysen har jämfört hur lokaler med och utan musslor 
fördelas efter mätvärden på vattendjup, bottensubstrat, beskuggning, vattenhastighet 
och lutning inom alla lokaler. Fem lokaler utan musselförekomst skiljde sig markant 
från övriga lokaler utifrån första principalkomponenten (PC1) (Figur 10). I denna 
hade djup en motsatt verkan jämfört med lutning, vattenhastighet och bottensubstrat 
(Figur 10). Detta utgjorde PC1 som stod för ungefär 59% av variationen. Det var en 
stor spridning av lokalerna utifrån andra principalkomponenten (PC2) utan någon 
tydligt utstickande lokal eller skillnad mellan lokaler med och utan musslor (Figur 
10). PC2 utgjordes till stor del av beskuggningen (Figur 10). Tillsammans stod PC1 
och PC2 för ungefär 80% av den totala variationen, vilket gav en bra beskrivning av 
hur lokalerna förhöll sig till miljövariablerna. 

Eftersom fem lokaler utan musselförekomst avvek från de övriga gjordes en ny 
analys. Resultatet från andra principalkomponentanalysen, där lokal 24-28 har 
uteslutits, visade en uppdelning av lokaler med respektive utan musselförekomst 
utifrån PC1 (Figur 11). Djup och lutning hade liksom den tidigare analysen en 
motsatt inverkan mot beskuggning, vattenhastighet och bottensubstrat. Lokaler med 
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Figur 10. Förhållandet mellan lokaler med musselförekomst (ej ifyllda  
punkter) och lokaler utan musselförekomst (ifyllda punkter) i nedre delen av  
Storån 2012, utifrån första och andra principalkomponenten (PC1 respektive  
PC2). De olika parametrarna talar om variationen mellan dem utifrån PC1  
och PC2. Dessa är avgörande för punkternas placering.
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musselförekomst var djupare, hade lägre vattenhastighet och finare bottensubstrat. 
PC1 stod för ungefär 37% av variationen. Utifrån PC2 var spridningen mellan 
lokalerna jämn utan någon tydlig uppdelning (Figur 11). Bottensubstratet hade här en 
negativ verkan medan de övriga hade en positiv. Tillsammans stod PC1 och PC2 för 
ungefär 61% av variationen.

5 Diskussion

5.1 Vilken preferens har tjockskalig målarmussla (Unio crassus) för djup?
Resultaten visade att Unio crassus förekom mer i de djupare områdena än i de 
grundare. Detta kan bero på att de grundaste områdena i Storån blir näst intill 
torrlagda vissa delar av året då vattennivån varierar mycket beroende på hur mycket 
vattenkraftverket släpper ut (personligt meddelande, Ulf Karlsson, Vattenfall Services 
Nordic AB), vilket gör det missgynnsamt för dem att leva på dessa ställen. Lindström 
(2007) och Bergengren (2011) använde i sina undersökningar inte bankfulldjupet, 
utan det aktuella djupet. Därför är det bara relevant att jämföra vårt aktuella djup med 
deras värden. Det minsta uppmätta djupet för Unio crassus skiljer sig från Lindströms 
(2007) studie, som redovisar Unio crassus på grundare områden (Tabell 2). 
Bergengren (2011) undersökte Storån inom samma område som vi har undersökt och 
fann Unio crassus på medeldjup omkring 75 centimeter, vilket är detsamma som det 
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Figur 11. Förhållandet mellan lokaler med musselförekomst (ej ifyllda punkter)  
och lokaler utan musselförekomst (ifyllda punkter) i nedre delen av Storån  
2012 utifrån första och andra principalkomponenten (PC1 respektive PC2).  
Lokal 24-28 har uteslutits. De olika parametrarna talar om variationen mellan  
dem utifrån PC1 och PC2. Dessa är avgörande för punkternas placering.
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medeldjup som vi hade över de lokaler med musselförekomst (Tabell 2). Zajac och 
Zajac (2011) undersökte i en studie Unio crassus förmåga att aktivt kunna förflytta 
sig inom ett habitat. Studien visade att oavsett om musslornas utgångsläge var i grunt 
eller djupt vatten så var slutpositionen på djup omkring 23-25 centimeter. Detta tyder 
på att Unio crassus har ett visst djup som de föredrar. En studie som gjorts på en 
annan art som tillhör stormusslorna, flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera), 
visade att dess optimala djup är på 30-40 centimeter (Hastie et al, 2000). Då Unio 
crassus har liknande ekologi och biologi (von Proschwitz et al, 2006) är det troligt att 
de har liknande djuppreferenser.

Vid inventering av vattendrag i Södermanland fann man Unio crassus ända ner till 
2,5 meters djup (Ljungberg & Svensson, 2010). Denna inventering var riktad mot 
djupare lokaler där inventerarna i många fall dök efter musslorna. Lokaler som 
krävde dykning uteslöts i vår inventering, vilket begränsar hur djupt vi kunde finna 
musslor. Därför kan vi inte ange vår övre gräns (158 centimeter) som definitiv. I en 
rapport från Naturvårdsverket (2011) anges att arten till och med kan finnas på ner till 
3 meters djup. Maxdjupet som Unio crassus lever på beror antagligen också på 
vattendragets medelvattenföring eftersom strömningsförhållandena är betydligt 
annorlunda på djupt vatten i ett vattendrag med hög medelvattenföring jämfört med 
djupa partier i ett vattendrag med lägre medelvattenföring.
Lokalerna som låg längst uppströms i det inventerade området hade generellt en lägre 
vattennivå, högre vattenhastighet och grövre bottensubstrat än lokalerna mer 
nedströms. I dessa lokaler återfanns i stort sett inga musslor (med undantag för lokal 
23). Även om dessa lokaler var betydligt grundare behöver djupet inte vara den 
avgörande faktorn, utan det kan vara någon av vattenhastigheten eller 
bottensubstratet. Hastie et al (2000) fann i en studie av flodpärlmussla (Margaritifera 
margaritifera) signifikanta samband mellan musselförekomst och vattenhastighet, 
samt musselförekomst och bottensubstrat. Då Unio crassus har liknande ekologi och 
biologi (von Proschwitz et al, 2006) kan förekomsten av Unio crassus i Storån även 
ha ett samband med vattenhastighet och bottensubstrat. Strayer och Ralley (1993) 
drar slutsatsen att det är mycket svårt att enbart utifrån parametrar som bland annat 
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Tabell 2. Djupförekomst av Unio crassus från mitt resultat och två andra 
utförda inventeringar.

Medel (cm) Minimum (cm) Maximum (cm)

71 Nära 0 183

Bergengren (2011) 75 - -

75 47 95

123 100 158

Lindström (2007)
(med variationsmått)

Mitt resultat 
(aktuellt vattenstånd)
Mitt resultat  
(bankfulldjup)



djup, vattenhastighet och bottensubstrat kunna avgöra vad som är lämpliga habitat för 
musslor. Hastie et al. (2003) däremot har funnit tydliga samband för lokaler med 
respektive utan musselförekomst utifrån en sammanvägning av flera olika parametrar, 
bland annat bottensubstrat, vattenhastighet, vattenvegetation och strandvegetation. I 
vårt fall är det därför troligt att alla tre parametrarna påverkar musslornas förekomst 
hos lokalerna längst uppströms. 

5.2 Vilken preferens har tjockskalig målarmussla (Unio crassus) för beskuggning?
Beskuggningen över de lokaler där Unio crassus förekom varierade mellan 0-53 
procent samt 5-80 procent för utan respektive med fullt lövverk. Variationen var 
därmed väldigt stor mellan lokalerna, vilket även Ljungberg och Svensson (2010) 
dokumenterat under inventering av Unio crassus i Södermanlands län. 
Mina resultat visar inte på någon signifikant skillnad mellan lokaler med respektive 
utan musselförekomst. Detta skiljer sig från andra studier som tittat på trädförekomst 
utmed bankerna och musselförekomst. Bland annat har Hastie et al. (2003; 2004) 
gjort två studier som funnit starkt positivt samband mellan trädförekomst utmed 
vattendragets banker och musselförekomst. De har citerat Oliver och Killeen (1997) 
om att beskuggningen från träden gynnar musslorna genom att minska växlingarna i 
temperatur och även minska algtillväxten på botten. För att beskuggningen ska 
påverka vattendragets temperatur krävs dock att en längre sträcka av ån uppströms 
lokalerna är beskuggad. Johnson (2004) har till exempel i en studie visat att 
maximitemperaturen i ett vattendrag var lägre nedströms en beskuggad 200-
meterssträcka än vad den var uppströms. Alltså är det inte en direkt verkan av 
beskuggningen över lokalerna som påverkar temperaturen. Eftersom variationen av 
beskuggningen var så stor inom hela det område som vi inventerade så är 
temperaturen troligen inget som påverkar Unio crassus i detta fall. Sambandet som 
Hastie et al (2003; 2004) fann behöver dock inte bero på beskuggning. Det är känt att 
träd, örter och gräs påverkar vattendragets morfologi (Hupp och Bornette, 2003). 
Detta beror bland annat på att gräs stabiliserar marken och kan förändra förhållandet 
mellan bredd och djup hos vattendraget. Döda träd som faller ner i vattnet kan 
stabilisera bottnarna. Detta är faktorer som kan påverka Unio crassus, eftersom den 
gräver ner sig i bottensubstratet och tycks föredra vissa djup.
Beskuggningen kan även ha betydelse för värdfiskarna. De arter som anses vara 
potentiella värdfiskar har olika preferenser för beskuggning. Det är dock möjligt att 
detta, liksom temperaturen, mest påverkas av om det är större områden som är 
beskuggade. Detta eftersom larverna från Unio crassus sannolikt inte faller ned exakt 
nedanför fiskens uppehållsplats utan följer med det stömmande vattnet en bit.
I lokalerna längst uppströms (20-28) återfanns inga musslor, bortsett från en lokal. 
Dock var det ingen markant skillnad i beskuggning av dessa lokaler jämfört med de 
övriga. Det är därför troligt att andra faktorer påverkar om musslorna trivs i de 
lokalerna. De skiljer sig markant från övriga lokaler med avseende på djup, 
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vattenhastighet och bottensubstrat. Sannolikt har en eller flera av dessa parametrar 
mycket större betydelse än beskuggningen för dessa lokaler. 

5.3 Hur förhåller sig djup och beskuggning till varandra?
Resultaten visar att det inte finns någon korrelation mellan djup och beskuggning i 
lokaler med musselförekomst. Eftersom beskuggning inte visade på någon tydlig 
trend för lokaler med musselförekomst gentemot lokaler utan musselförekomst är det 
förståeligt. 
Oliver och Killeen (1997; citerat av Hastie et al, 2003) samt Baer (1981; citerat av 
Hastie et al, 2003) har visat att musslor gynnas av beskuggning genom att den 
minskar temperaturväxlingar och algtillväxt på botten. Om beskuggningen hade 
påverkat temperaturen så kraftigt att det varit betydande för Unio crassus hade man 
kunnat tänka sig att lokaler med förekomst av Unio crassus skulle ha varit djupare ju 
mindre beskuggade de var. Detta för att temperaturen borde vara lägre på botten desto 
djupare ån blir. Eftersom vattnet är strömmande och hela tiden blandas runt bedöms 
detta inte ha någon speciellt stor betydelse vid denna inventering, utan det skulle 
krävas att en längre strömsträcka uppströms var beskuggad för att temperaturen ska 
vara lägre. Under vissa extrema lågflödessituationer när vattnet nästan står stilla eller 
i områdena längre upp i ån, som är mer påverkade av vattenkraftsregleringen, skulle 
detta däremot vara möjligt eftersom vattnet inte blandas runt på samma vis då. Unio 
crassus preferens för ett visst djup beror antagligen inte på att det påverkar vattnets 
temperatur, utan mer troligt är att det hör ihop dels med vattenhastigheten och 
bottensubstratet och dels med variationen i vattenståndet.

5.4 Hur förhåller sig alla parametrar till varandra?
Den första principalkomponentanalysen av våra data visade att PC1 stod för ungefär 
59% av variationen. PC1 och PC2 tillsammans stod för ungefär 80%. Detta tyder på 
att analysen ger en bra bild av hur lokalerna är fördelade av parametrarna djup, 
bottensubstrat, beskuggning, vattenhastighet och lutning. Det var endast fem lokaler 
utan musselförekomst som skiljde sig markant från övriga lokaler nämligen lokal 24-
28, alltså längst uppströms. De hade högre vattenhastighet, större bottensubstrat och 
lägre vattennivå än de övriga lokalerna, vilket kan förklara varför de är avvikande.
Den andra principalkomponentanalysen som gjordes när lokal 24-28 uteslutits gav en 
PC1 som stod för ungefär 37% av variationen och PC1 tillsammans med PC2 stod för 
ungefär 61%. Detta ger en bra överblick av lokalernas fördelning. Det är framförallt 
PC1 som ger en uppdelning mellan lokaler med respektive utan musselförekomst. 
Utifrån den är det djup, bottensubstrat och vattenhastighet som påverkar starkast. 
Lokalerna utan musselförekomst hade ett högre värde för PC1 och lokalerna med 
musselförekomst hade ett lägre värde för PC1. Detta stämmer även med vad den 
första principalkomponentanalysen visade för de fem avvikande lokalerna utan 
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musselförekomst.
Trots att den första principalkomponentanalysen inte gav ett tydligt mönster över 
habitatstruktur för lokaler med respektive utan musselförekomst så gav den en 
uppfattning om extremfallen. Den andra principalkomponentanalysen förstärkte det 
resultatet då de övriga lokalerna utan musselförekomst skiljde sig med avseende på 
samma parametrar.
Den generella åsikten bland forskare skiljer sig huruvida parametrar som till exempel 
bottensubstrat, vattenhastighet och djup kan säga vart musslorna förekommer. Strayer 
och Ralley (1993) fann att endast sådana parametrar inte ger ett bra underlag för att 
kunna förutsäga var musslor finns. De fann att resultaten omfattade en för liten skala 
och inte var tillräckligt tydliga. De menar att man istället bör titta på en större skala 
och väga in även mer svårmätta parametrar, bland annat vattendragets morfologiska 
utformning. Hastie et al (2003) inkluderade sådana parametrar i sin undersökning och 
fann att en sammanvägning av alla parametrarna då skapade en bra bild av i vilka 
miljöer som musslor fanns i. Detta stämmer även överens med en studie utförd av 
Parasiewicz et al (2012). De mätte olika parametrar, bland annat vattendjup och 
vattenhastighet samt andra hydrologiska faktorer. Utifrån samverkan av dessa har de 
fått en relation till musselförekomst.
Hastie et al (2003) har också använt sig av principalkomponentanalys men vägt in 
många fler parametrar och fler lokaler än vad vi hade. De får i sina resultat en 
tydligare uppdelning av lokaler med respektive utan musselförekomst än vad jag får. 
Detta tyder på att ju fler variabler som vägs samman och ju fler lokaler som 
undersöks, desto säkrare svar ger analysen om vilka habitat som musslorna trivs i.

5.5 Slutsats
I den inventerade delen av Storån är lokalerna med förekomst av Unio crassus 
signifikant djupare än lokalerna utan förekomst. Medeldjupet där Unio crassus 
förekom stämmer överens med inventeringar som Lindström (2007) och Bergengren 
(2011) gjort. Beskuggningen över lokaler med förekomst av Unio crassus hade en 
stor variation och skiljde sig inte från lokaler utan förekomst av Unio crassus. Av alla 
parametrar skiljde vattendjup, bottensubstrat och vattenhastighet mest mellan 
lokalerna med respektive utan förekomst av Unio crassus. Lokalerna med förekomst 
var generellt djupare, hade finare bottensubstrat och lägre vattenhastighet.

6 Tack
Tack till Peter Gustafsson på EKOLOGI.NU för handledning i fält och förslag till 
metoder och frågeställningar, samt hjälp med rapportskrivning. Jag vill även tacka 
Anders Hargeby på Linköpings universitet för handledning i rapportskrivning och 
hjälp med statistik. Tack till Jakob Bergengren på Länsstyrelsen i Jönköping för hjälp 
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Tabell 1. GPS-koordinater (koordinatsystem WGS84), uppmätt medelvärde  
för djup, skillnad mellan vattennivån och bankfull, bankfulldjup, samt  
musseltäthet över alla lokaler. Lokaler markerade med * saknar förekomst av  
Unio crassus.

Lokaler X-koordinat Y-koordinat
Djup Skillnad vattennivå Bankfulldjup
(cm) och bankfull (cm) (cm)

1 16226989 58137558 81 40 121 0,23 1,67
2* 16226137 58137599 67 43 110 0,00 0,00
3 1622519 58137441 57 53 109 0,04 0,33
4* 16225158 58138232 72 43 114 0,00 0,00
5* 16224765 58138271 95 35 130 0,00 0,00
6 16224409 58138073 91 58 149 0,23 1,67
7 16222943 58138043 90 48 138 0,09 0,67
8 16222821 58137824 85 45 130 1,83 13,67
9* 16221741 58136395 105 33 138 0,00 0,00

10 16221062 58136192 95 45 140 0,86 6,33
11 16219269 58136548 83 38 121 2,48 15,00
12 16219475 58136937 88 70 158 0,18 1,33
13 16220118 58137029 79 50 129 5,38 33,33
14 16220472 58137181 59 50 109 0,14 1,00
15 16220435 5813743 66 50 116 0,12 0,67
16 16219498 58137881 60 45 105 0,05 0,33
17 16218797 58137837 70 30 100 0,53 3,33
18* 16219178 58137578 55 40 95 0,00 0,00
19* 16219307 58137271 55 60 115 0,00 0,00
20* 16218667 58137097 67 45 112 0,00 0,00
21* 16218084 58137152 80 30 110 0,00 0,00
22* 16217759 581374 49 50 99 0,00 0,00
23 1621724 58137598 47 53 100 0,03 0,33
24* 16217153 5813784 56 50 106 0,00 0,00
25* 16216785 58138057 37 43 79 0,00 0,00
26* 16216408 58138344 30 28 58 0,00 0,00
27* 16215842 58138472 23 38 61 0,00 0,00
28* 16215496 58138782 33 60 93 0,00 0,00
A 16222933 58137976 97 55 152 - -
B 16220156 58137038 100 45 145 - -
C 16222734 5813699 94 28 122 - -
D 1622116 58136143 97 60 157 - -
E 16222886 58137451 86 33 119 - -

Musslor m-2 Musslor m-1



Tabell 2. Vattenflödet vid de tillfällen som de olika parametrarna mättes, samt  
hur stor procent det är av medelvattenföringen som är cirka 2,3 m3s-1.  
Parametrar markerade med * mättes i lokaler med juvenila musslor.
Parametrar Vattenflöde (m³s-1) Procent av medelvattenflöde
Djup 0,5 25
Bredd 0,5 25
Vattenhastighet 2 100
Lutning 2 100
Djup* 2 100
Vattenhastighet* 2 100
Lutning* 2 100
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