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Förord 

Denna rapport är ett examensarbete på kandidatnivå (16 hp) som har genomförts 

av författaren i samarbete med två studentkollegor, Malin Lundberg 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, Malin Lundberg 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) har en fragmenterad utbredning i södra 

Sverige och är en hotad och fridlyst art. Både i svenska rödlistan och 

Internationella naturvårdsunionens globala rödlista för djur har Unio crassus 

klassningen Starkt hotad (EN). Orsaker till hotet beror bland annat på förstöring 

av bottensubstrat och försämring i vattenkvalitet. I denna undersökning 

analyserades habitatpreferenser för Unio crassus för att underlätta vid 

kommande restaureringsåtgärder. Miljövariablerna som analyserades för att 

karaktärisera habitaten i lokalerna med och utan Unio crassus var vattendjup, 

bottensubstrat, vattenhastighet, lutning och beskuggning. Denna rapport 

fokuserar främst på bottensubstrat och vattenhastighet. Lokaler med förekomst 

av Unio crassus hade finare bottensubstrat och lägre vattenhastighet än lokaler 

utan (t>2,54, p<0,05, t-test). De flesta lokalerna med förekomst av Unio crassus 

hade ett bottensubstrat med kornstorlek <4 mm och en vattenhastighet omkring 

0,3-0,5 m/s. Dessa två miljövariabler korrelerade med varandra. När 

vattenhastigheten var högre, var kornstorleken i bottensubstratet grövre. Dessa 

resultat stämmer överrens med andra studier, som visar att om bottensubstratet 

antingen är för grov- eller finkornigt kan det missgynna Unio crassus. För 

grovkornigt bottensubstrat leder förmodligen till svårigheter att gräva ner sig 

och för finkornigt bottensubstrat leder troligtvis till att respiration och födointag 

hindras. Tidigare studier indikerar att vattenhastigheten kan ha en större 

påverkan på unionider än bottensubstratet. På grund av korrelationen mellan 

bottensubstrat och vattenhastighet är det omöjligt att bedöma vilken av dessa 

som är den mest avgörande. 

2 Introduktion 

Unio crassus utbredningsområde i Sverige sträcker sig från Skåne till norra 

Uppland och södra Dalarna, men förekomsten är dock fragmenterad (von 

Proschwitz, 2010).  

Unio crassus är en fridlyst och rödlistad art, vilken är klassad som Starkt hotad 

(EN) både i Sveriges rödlista (Lundberg et al., 2006) och i Internationella 

Naturvårdsunionens globala rödlisa för djur (The IUCN Red List of Threatened 

Species, 2011), samt omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv (Lundberg et al., 

2006). Hotbilden av Unio crassus består bland annat i förstöring av sand- och 

grusbottnar på grund av muddring och rensning, samt försämring i vattenkvalitet 

på grund av försurning, eutrofiering och föroreningar (von Proschwitz, 2010). 

Även försvinnandet av fiskarter som fungerar som värdar för det parasitiska 

stadiet utgör ett hot. 
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        Figur 1. Juvenil tjockskalig 

        målarmussla (Unio crassus). 

        Foto: Elin Pettersson. 

Livscykeln för Unio crassus är komplicerad 

och man vet inte helt säkert hur den fungerar 

(von Proschwitz, 2010). Det som är känt är 

att äggen utvecklas till glochidielarver som 

parasiterar på fiskars gälar. Troligtvis kräver 

den en eller flera specifika värdarter, vilket 

gör den känslig. Detta eftersom en förändrad 

förekomst av dessa kan ha kraftig inverkan 

på Unio crassus larvstadium och därmed 

reproduktionen.  

Arten har höga krav på vattenkvalitet. Därför 

blir Unio crassus indirekt viktig för 

ekosystemet, eftersom de åtgärder som görs 

för att gynna Unio crassus även gynnar andra 

arter, såsom fiskar och andra organismer 

(Länsstyrelsen i Skåne län, 2012). Detta 

innebär alltså att om Unio crassus trivs 

kommer även andra arter att trivas. Musslor 

kan dessutom främja miljön i vattnet genom 

att rena det, eftersom de filtrerar vatten och därför fungerar som små 

reningsverk.  

EU har beslutat att starta ett projekt som heter Unio crassus for life, UC4LIFE, 

med syfte att bevara och återinföra Unio crassus i svenska vattendrag 

(Länsstyrelsen i Skåne län, 2012). Målsättningen med projektet är att få Unio 

crassus att trivas, vilket ska ske genom att förbättra dess livsmiljöer och 

vattenkvaliteten för att bland annat gynna den biologiska mångfalden 

(UC4LIFE, 2012). Projektet påbörjades 1 januari 2012 och pågår till 31 

december 2016 (European Commission, 2010). Det omfattar tolv områden i fem 

län, vilka är Skåne, Blekinge, Jönköping, Södermanland, samt Östergötland 

(Länsstyrelsen i Skåne län, 2012). Tre av dessa är belägna i Östergötland och 

ingår i Natura 2000-områden (Länsstyrelsen Östergötland, 2012). Dessa är 

Storån i Falerum, Kapellån utanför Linköping och Kisaån i Kisa.  

Målsättningen med undersökningen är att den ska ge ett bättre kunskapsunderlag 

inför kommande restaureringsåtgärder. Data samlades in och analyserades för att 

undersöka vilken preferens Unio crassus har för vattendjup, bottensubstrat, 

vattenhastighet, lutning och beskuggning. Av dessa miljövariabler fokuserade 

denna rapport på bottensubstrat och vattenhastighet. 
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3 Material och metoder 

3.1 Tjockskalig målarmussla (Unio crassus) 

Unio crassus blir vanligen 20 till 50 

år, men kan bli upp emot 90 år (von 

Proschwitz, 2006a). Skalet på Unio 

crassus är fyra till sju centimeter 

långt, men kan bli så stort som upp till 

tio centimeter (von Proschwitz, 2010). 

Det är mycket tjockt och är oftast 

mindre än dubbelt så långt som högt. 

Dess färg har en mörk nyans av brun-

grön-svart och ju äldre en individ är, 

desto mörkare blir den (Figur 2). 

Arten föredrar rinnande vatten med 

sand- och grusbotten.  

3.2 Områdesbeskrivning 

Storån är belägen i södra Östergötland och ingår i ett Natura 2000-område 

(Länsstyrelsen Östergötland, 2007). Den delen av ån som undersöktes är ungefär 

1,5 kilometer lång och är belägen mellan ett avloppsreningsverk i södra Falerum 

och utloppet i sjön Åkervristen (Figur 3). Utloppet i Åkervristen är beläget öster 

om undersökningsområdet. Storån är kraftverksreglerad en bit uppströms 

(personligt meddelande, Ulf Karlsson, Vattenfall Services Nordic AB). 

Kraftverken tillämpar nolltappning, vilket innebär att när kraftverket är avstängt 

blir det nollflöde i Storån. I undersökningsområdet är majoriteten av 

vattenföringen reglerad. Fram till undersökningsområdet tillkommer vatten från 

flera biflöden, vilket innebär att det alltid finns ett visst flöde trots den kraftiga 

störningen. Storån angränsar till åkermark på båda sidorna, både odlad och icke 

odlad, samt ett skogsliknande parti vid avloppsreningsverket. Längs med 

Storåns båda sidor växer ett flertal träd- och buskarter, varav klibbal (Alnus 

glutinosa) är den dominerande arten. I området längst uppströms i 

undersökningsområdet har sedimentering, vilket är en fluvial process, av grovt 

material skett på grund av att grävningar hade gjorts en bit uppströms om 

avloppsreningsverket. Detta har lett till att bottensubstratet är grövre där än i 

övriga delar av ån. Där är Storån även grundare och har högre vattenhastighet än 

längre nedströms. Fluviala processer är fysiska interaktioner av strömmande 

vatten och vattendragsfåror från floder och bäckar (Encyclopædia Britannica, 

2012). Sådana processer spelar en viktig roll i blottläggande av markytor och 

transporten av sten från högre till lägre nivåer. Utöver sedimentation finns 

tydliga tecken på kraftiga erosionsprocesser inom det undersökta området. 

Exempel på sådana tecken på erosion är att sekundära flodplan utvecklas, 

exponerade trädrötter, terrasser samt att delar av botten består av postglacial 

lera.  

 

Figur 2. Tjockskaliga 

målarmusslor (Unio crassus). 

Foto: Elin Pettersson. 
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3.3 Lokaler 

Fältarbetet utfördes mellan 26 mars och 25 april 2012. Storån undersöktes från 

Åkervristen uppströms till ett avloppsreningsverk i södra Falerum. Sträckan 

delades in i lokaler, vilka var tre meter långa vardera och lika breda som ån. 

Avståndet mellan lokalerna var 35 meter, räknat från ena lokalens början till 

nästa lokals början, vilket mättes ut på åns högra sida. Detta för att välja lokaler 

så objektivt som möjligt. Vissa lokaler kunde dock inte undersökas då de var för 

djupa för att gå i med vadarbyxor (vattendjup >1,2 meter). För att mäta 

lokalerna användes måttband. Lokalerna markerades med sprayfärg både 

nedströms och uppströms på båda sidorna. Koordinaterna för lokalerna togs med 

GPS av typen GARMIN GPSMAP 60CSx (Appendix 1). Lokalerna delades in i 

tre transekter tvärs över ån, vilka var 1 meter breda. Detta för att 

provtagningarna skulle bli så jämnt fördelande som möjligt, samt underlätta 

undersökningarna.  

Utöver dessa lokaler undersöktes även fem lokaler med juveniler (<30 mm) för 

att undersöka föryngringen av Unio crassus (Gustavsson, 2007). Dessa lokaler 

var kvadratiska med längdsidor på två meter.  

3.4 Provtagning 

Totalt undersöktes 28 lokaler beträffande musselförekomst, vattendjup, 

bottensubstrat, vattenhastighet, lutning och beskuggning. Musselförekomst, 

vattendjup och bottensubstrat undersöktes vid samma tillfälle för varje lokal, 

medan vattenhastighet, lutning och beskuggning undersöktes separat. För att 

arbeta i ån användes vadarbyxor. 

I lokalerna bestämdes antalet Unio crassus, vilka samlades in med hjälp av 

griptänger. Hela lokalernas botten undersöktes och för att hitta musslorna 

 

Figur 3. Flygfoto över lokalerna. De är numrerade mellan 1-28 och 
lokalerna med juveniler har betäckningen A-E.  
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användes vattenkikare. I vissa fall där bottensubstratet var finkornigt användes 

även griptång för att gräva efter Unio crassus i substratet. Musslorna placerades 

i hinkar på land för artbestämning, vilket gjordes enligt von Proschwitz et al. 

(2006b). Deras längd mättes med hjälp av skjutmått som hade en noggrannhet 

av 0,5 millimeter. Fluviala processer noterades för varje lokal.  

3.4.1 Vattendjup 

Vattendjupet mättes på tre punkter i varje transekt. I varje transekt mättes en 

punkt i mitten och de övriga två punkterna mättes på så sätt att de hade samma 

avstånd mellan mittenpunkten och kanterna av ån. Detta utfördes med tumstock 

med en noggrannhet av en centimeter.  

3.4.2 Bottensubstrat 

Bottensubstratet mättes på 

tio jämnt fördelade punkter 

i vardera transekten för att 

bestämma kornstorleken. 

Detta gjordes med hjälp av 

skjutmått med en 

noggrannhet av 0,5 

millimeter. Från varje 

mätpunkt mättes dels ett 

korn på bottensubstratets 

översta skikt och dels ett 

korn under. Dessa var 

slumpmässigt utvalda. 

Varje korn mättes på den 

mellanlånga sidan och 

delades in i Wenthworth-skalan (Kondolf & Piégay, 2003), vilken förenklades 

till en variant som gick att mäta med skjutmått (Tabell 1). Till hjälp att få upp 

bottensubstratet användes griptång. För att kunna utföra beräkningar på 

bottensubstratets data räknades ett medelvärde ut för varje indelningsgrupp i 

Wenthworth-skalan. 

3.4.3 Vattenhastighet 

Vattenhastigheten mättes på två olika sätt i vardera transekten; dels inom en 

tvärsektion och dels längs botten genom ån. För att mäta vattenhastigheten 

användes en vattenhastighetsmätare av typen Global water FP111, med en 

noggrannhet av 0,1 m/s. Vattenhastighetsmätaren fördes i samma hastighet 

genom vattnet, så att inte djupet skulle påverka mätningarna. För att undvika 

felkällor i så stor utsträckning som möjligt utfördes mätningen av alla lokaler på 

en och samma dag, vilken var 17 april 2012. Detta för att skillnader i 

väderförhållanden och vattenflöden från vattenkraftverket eller liknande inte 

skulle påverka resultatet. Vattenflödet undersöktes både nedströms om biflödena 

Tabell 1. Förenklad variant av Wenthworth-
skalan. 

Bottensubstrat Kornstorlek (mm) Medelvärde (mm) 

Block >512**  

 512-256** 384** 

Sten 256-128** 192** 

 128-64** 96** 

Grus 64-32** 48** 

 32-16** 24** 

 16-8** 12** 

 8-4** 6** 

 4-2** 3** 

Sand 2-1** 1,5** 

 1-0,5** 0,75** 

 <0,5** 0,25** 
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och uppströms om dem. Detta för att undersökningen skulle bli jämförbar med 

andra undersökningar i samma undersökningsområde.  

3.4.4 Lutning 

Lutningen mättes genom att höjdskillnaden på vattenytan mättes tio meter 

nedströms och uppströms från lokalernas mitt. Höjdskillnaden mättes antingen 

på åns högra eller vänstra sida, men om ån kröktes eller om det fanns 

exempelvis ett träd liggandes i vattnet i närheten av mätpunkten som kunde 

påverka mätvärdet mättes höjdskillnaden på både den högra och vänstra sidan. 

För att mäta detta användes ett avvägningsinstrument av typen Leica LINO L2 

samt avvägningsstång, med en noggrannhet av en millimeter. Mätningarna 

utfördes under två dagar efter varandra, vilka var 18-19 april 2012. Detta för att 

minska inverkan av felkällor såsom ändrade väderförhållanden och vattenflöden 

från vattenkraftverket.  

3.4.5 Beskuggning 

Beskuggningen bedömdes utifrån skuggning på vattenytan i lokalerna, vilket 

gjordes mellan klockan 10:00 och 14:00 vid solsken. Bedömningen baserades på 

procent beskuggning i femtalsintervall, exempelvis 5, 10, 15 och så vidare. Två 

olika bedömningar på beskuggningen utfördes; en hur det beskuggat det var vid 

undersökningstillfället och en hur beskuggat det skulle vara om bladen på 

växterna vid ån hade varit utslagna. 

3.4.6 Föryngring av tjockskalig målarmussla (Unio crassus) 

Vid fem separata lokaler där det var känt sedan tidigare att det fanns föryngring 

av Unio crassus undersöktes också miljön. För att påvisa föryngring grävdes 

bottensubstratet upp och silades med sil, som hade tejpats fast på en lång pinne, 

till dess att minst en juvenil återfanns. Dessa lokaler undersöktes beträffande 

samma miljövariabler som de övriga lokalerna, dock i en mindre skala och 

bortsett från musselförekomst. Lokalerna valdes ut av Bergengren, vilket 

innebär att de är subjektivt utvalda.  

3.5 Statistik 

Insamlade data på vattendjup, bottensubstrat, vattenhastighet, lutning och 

beskuggning analyserades statistiskt för att testa om det fanns någon signifikant 

skillnad mellan lokaler med förekomst av Unio crassus och lokaler utan. Det 

gemensamt insamlade materialet delades upp och denna rapport fokuserar 

främst på miljövariablerna bottensubstrat och vattenhastighet. De övriga 

miljövariablerna behandlades av Lundberg (2012) och Nguyen (2012). 

För att jämföra lokaler med och utan Unio crassus användes dubbelsidigt t-test, 

med en signifikansnivå på 0,05, som inte förutsatte lika varians. Förutom denna 

jämförelse av de två grupperna av lokaler analyserades samverkan mellan 

bottensubstrat och vattenhastighet med Spearmans rangkorrelation. Resultaten 

från samtliga miljövariabler analyserades även med multivariatanalysen PCA. 
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Figur 4. Antal och längdfördelning av Unio crassus för samtliga lokaler. 

9080706050403020

25

20

15

10

5

0

Längd (mm)

A
n
ta

l
Samtliga statistiska test genomfördes i statistikprogrammet Minitab 16. 

Lokalerna med juveniler analyserades inte med några statistiska test.  

4 Resultat 

4.1 Förekomst av tjockskalig målarmussla (Unio crassus) 

Totalt återfanns 239 Unio crassus, varav längden på dessa uppmättes till ett 

intervall mellan 22 och 88 mm (Figur 4). Medianvärdet på dessa var 70 mm och 

medelvärdet 68 mm. Unio crassus återfanns på 14 av de 28 undersökta 

lokalerna. Musseltätheten hade ett intervall mellan 0,03 och 5,38 individer/m
2
 

(Appendix 1).  

4.2 Föryngring av tjockskalig målarmussla (Unio crassus)  

Lokaler med juveniler hade en kornstorlek med medianvärde mellan 0,88 och 

12,00 mm vid bottensubstratets översta skikt (Figur 5) och mellan 1,13 och 3,00 

mm under (Figur 6). Vattenhastigheten var mellan 0,6 och 1,0 m/s vid 

mätningen inom tvärsektionen och mellan 0,5 och 0,9 m/s längs botten  

(Figur 7).  
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Figur 5. Kornstorlek vid 
bottensubstratets översta skikt i 
lokalerna med juvenila Unio 
crassus. 

 

EDCBA

30

25

20

15

10

5

0

K
o
rn

st
o
rl
e
k
 (

m
m

)

Vid bottensubstratets översta skikt

 

Figur 6. Kornstorlek under 
bottensubstratets översta skikt i 
lokalerna med juvenila Unio 
crassus. 
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4.3 Vilken preferens hade tjockskalig målarmussla (Unio crassus) för 

bottensubstrat? 

Det fanns en signifikant skillnad (t = 4,72, p = 0,000) mellan lokaler med 

förekomst av Unio crassus och lokaler utan i kornstorlek vid bottensubstratets 

översta skikt (Figur 8, 9, 10, 11). Lokalerna med förekomst av Unio crassus 

hade finkornigare bottensubstrat än lokalerna utan. Det fanns dock inte någon 

signifikant skillnad (t = 0,67, p = 0,501) mellan lokaler med förekomst av Unio 

crassus och lokaler utan i kornstorleken under det översta skiktet i 

bottensubstratet (Figur  12, 13, 14, 15).  

  

 

Figur 7. Vattenhastighet inom tvärsektionen samt vid botten, vilken är 
uppmätt vid medelvattenföring, i lokaler med juvenila Unio crassus. 
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Figur 8. Kornstorlek vid bottensubstratets översta skikt i lokalerna med 

förekomst av Unio crassus. Lokalerna är ordnade efter ökande 

individtäthet, från vänster till höger. Det horisontella strecket i mitten av 

boxarna visar medianvärdet. Boxarnas övre och undre gräns visar 75- 

och 25-procentgränsen. De vertikala strecken visar det högsta och 

lägsta värdet, utöver avvikande värden. Avvikande värden har uteslutits 

från diagrammet, utan att resultaten har påverkats. 
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Figur 9. Kornstorlek vid bottensubstratets översta skikt i lokalerna utan 
förekomst av Unio crassus. Lokalerna är ordnade efter 
nummerordning. Se Figur 8 för förklaring. 
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Figur 11. Musseltäthet i relation till medianvärden på kornstorleken vid 
bottensubstratets översta skikt i varje lokal med och utan förekomst av 
Unio crassus. 
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Figur 10. Medianvärden på kornstorleken vid bottensubstratets 
översta skikt i samtliga lokaler. Svart visar lokaler med förekomst av 
Unio crassus och vit visar lokaler utan. 
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Figur 12. Kornstorlek under bottensubstratets översta skikt i lokalerna 

med förekomst av Unio crassus. Lokalerna är ordnade efter ökande 

individtäthet, från vänster till höger. Se Figur 8 för förklaring. 
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Figur 13. Kornstorlek under bottensubstratets översta skikt i lokalerna 

utan förekomst av Unio crassus. Lokalerna är ordnade efter 

nummerordning. Se Figur 8 för förklaring. 
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Figur 15. Musseltäthet i relation till medianvärden på kornstorleken 
under bottensubstratets översta skikt i varje lokal med och utan 
förekomst av Unio crassus. 
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Figur 14. Medianvärden på kornstorleken under bottensubstratets 
översta skikt i samtliga lokaler. Svart visar lokaler med förekomst av 
Unio crassus och vit visar lokaler utan. 
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4.4 Vilken preferens hade tjockskalig målarmussla (Unio crassus) för 

vattenhastighet? 

Det fanns en signifikant skillnad (t = 3,02, p = 0,008 respektive t = 2,54,  

p = 0,020) mellan lokaler med förekomst av Unio crassus och lokaler utan i 

vattenhastighet, både inom tvärsektionen och längs botten (Figur 16, 17, 18, 19). 

Lokalerna med förekomst av Unio crassus hade lägre vattenhastighet än 

lokalerna utan. Vattenföringen uppmättes till omkring 2 m
3
/s, vilket innebär att 

undersökningen utfördes vid vattendragets medelvattenföring.  

  

 

Figur 16. Vattenhastighet inom tvärsektionen, vilken är uppmätt vid 
medelvattenföring, i samtliga lokaler. Svart visar lokaler med förekomst 
av Unio crassus och vit visar lokaler utan. 
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Figur 18. Vattenhastighet på botten, vilken är uppmätt vid 
medelvattenföring, i samtliga lokaler. Svart visar lokaler med förekomst 
av Unio crassus och vit visar lokaler utan. 
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Figur 17. Musseltäthet i relation till vattenhastighet inom tvärsektionen, 
vilken är uppmätt vid medelvattenföring, i lokaler med och utan 
förekomst av Unio crassus. 
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Tabell 2. Eigenanalys av korrelationsmatris. 

Eigenvärde 2,7129   1,0437   0,4589   0,0836  

Proportion    0,5430      0,2090    0,1400    0,0920    0,0170 

Kumulativ 0,5430    0,7510    0,8920    0,9830    1,0000 

 

4.5 Hur förhöll sig bottensubstrat och vattenhastighet mot varandra? 

Det fanns en korrelation mellan bottensubstrat och vattenhastighet; vid 

bottensubstratets översta skikt jämfört med vattenhastigheten inom 

tvärsektionen (p = 0,000), vid bottensubstratets översta skikt jämfört med 

vattenhastigheten på botten (p = 0,000), under översta skiktet av bottensubstratet 

jämfört med vattenhastigheten inom tvärsektionen (p = 0,006) och under översta 

skiktet av bottensubstratet jämfört med vattenhastigheten på botten (p = 0,021). 

4.6 Hur förhölls förekomsten av tjockskaliga målarmusslor (Unio crassus) 

till lokalernas vattendjup, bottensubstrat, vattenhastighet, lutning och 

beskuggning? 

Första komponenten förklarade ungefär 55 procent av variationen och den andra 

förklarade ungefär 21 procent (Tabell 2). Tillsammans förklarade dessa lite 

drygt 75 procent. Principalkomponentanalysen jämförde vattendjup, 

bottensubstrat, vattenhastighet, lutning och beskuggning (Figur 20). I första 

komponenten hade vattendjupet en motsatt effekt än lutning, vattenhastighet och 

bottensubstrat. Unio crassus förekom främst i lokaler med mindre lutning, 

bottensubstrat och vattenhastighet och större vattendjup. Dock så förekom det 

avvikande värden med större lutning och bottensubstrat, samt hög 

vattenhastighet, vilka inte hade någon förekomst av Unio crassus. Den andra 

komponenten bestämdes till 

stor del av beskuggning, 

med stor spridning bland 

både lokaler med och utan 

Unio crassus.  

 

Figur 19. Musseltäthet i relation till vattenhastighet på botten, vilken är 
uppmätt vid medelvattenföring, i lokaler med och utan förekomst av 
Unio crassus. 
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5 Diskussion 

5.1 Vilken preferens hade tjockskalig målarmussla (Unio crassus) för 

bottensubstrat? 

Det fanns en signifikant skillnad mellan lokaler med och utan förekomst av Unio 

crassus i kornstorleken vid bottensubstratets översta skikt. Det fanns däremot 

inte någon signifikant skillnad i kornstorleken under det översta bottensubstratet, 

vilket kan tyda på att Unio crassus inte påverkas av hur grov- eller finkornigt 

bottensubstratet är där. Ibland var det dock svårt att få ner griptången mer än en 

eller två centimeter, samt få upp bottensubstratet om det exempelvis var för 

grovt för att kunna greppa om med griptången, vilket gör att resultatet kan ha 

blivit missvisande. Unio crassus förekom främst i bottensubstrat bestående av 

finare grus och grövre sand i det översta bottensubstratet, vilket också var fallet 

under det översta bottensubstratet med skillnaden att det var lite finkornigare. 

Tidigare studier har visat att unionider (familjen Unionidae) prefererar en 

blandning av grus och sand eller rent grus, samt är ovanlig i bottensubstrat av 

ren sand eller finkornigare (Huehner, 1987). Förekomsten av unionider var i en 

annan studie störst i sand eller finkornigare och ovanligast i stenig botten (Box 

och Mossa, 1999). De varierande resultaten kan kanske bero på att unionider 

möjligen klarar av att leva i olika typer av bottensubstrat. Unionider är 

vanligtvis väl begravda i eller under bottensubstratet och är fästa i substratet 

(Strayer, 1999), för att undvika att spolas bort med strömmen (Zajac och Zajac, 

 

Figur 20. Variation mellan miljövariablerna i lokalerna. Svart visar 
lokaler med förekomst av Unio crassus och vit visar lokaler utan 
förekomst av Unio crassus. 
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2011). Detta kan förklara varför endast ett fåtal Unio crassus har återfunnits i 

delarna av undersökningsområdet i Storån som hade stenig botten, eftersom de 

då kan ha haft svårt att gräva ner sig på grund av att bottensubstratet troligtvis 

var för grovt. Även alltför finkornigt bottensubstrat kan enligt laboratoriska 

tester vara negativt för unionider, då det visades att överlevnaden av en art sjönk 

från 100 procent till 58 procent när de var nergrävda i silt (0,0625 mm-3,9 µm) 

jämfört med när de var nedgrävda i sand (Box och Mossa, 1999). Ökningar av 

finkornigt sediment, både tillfälligt eller permanent, kan störa sötvattenmusslor 

genom att respirationen eller födointag hindras. Syreutbytet i bottensubstratet 

minskar om det är för finkornigt, vilket inte stormusslor trivs i (Lundberg och 

Bergengren, 2008). Detta gäller troligen främst det interstitiella stadiet i 

musslornas liv, det vill säga det stadium som de lever helt nergrävda i 

bottensubstratet. Det är därför sannolikt att Unio crassus skulle påverkas 

negativt av för stor mängd finkornigt bottensubstrat. Även förändringar i 

bottensubstratet som unionider trivs i kan medföra att dödligheten för dem ökar 

(Box och Mossa, 1999). Sammansättningen av bottensubstratet påverkar på så 

sätt Unio crassus förutsättningar för överlevnad.  

5.2 Vilken preferens hade tjockskalig målarmussla (Unio crassus) för 

vattenhastighet? 

Det fanns en signifikant skillnad i båda mätningarna av vattenhastighet, vilket 

tyder på att Unio crassus inte trivs i mer strömmande vatten. I denna 

undersökning visades att de främst förekommer vid en vattenhastighet, vilken är 

uppmätt vid medelvattenföring, omkring 0,3-0,5 m/s. Det finns studier som 

tyder på att vattenhastighet är en bättre indikator på spridningen av unionider än 

bottensubstrat (Huehner, 1987). Enligt Box och Mossa (1999) kan 

vattenhastigheten ha större inverkan på om musslor trivs eller inte, än till 

exempel bottensubstratet. Unio crassus föredrar en lägre vattenhastighet (Zajac 

och Zajac, 2011), vilket resultaten i denna undersökning tyder på också. Unio 

crassus trivs främst i strömmande till svagt strömmande vatten och är ovanliga i 

lugnflytande och starkt strömmande miljöer (Naturvårdsverket, 2011). Hastie et 

al. (2000) menar att den optimala hastigheten för unionider är 0,25–0,75 m/s, 

vilket stämmer med denna undersökning. Hög vattenhastighet leder till att det 

finkornigare bottensubstratet följer med strömmen, vilket innebär att det 

substratet som blir kvar på botten är grövre än vad unionider föredrar. Detta kan 

vara en orsak till varför nästan inga Unio crassus återfanns i lokaler med relativt 

hög vattenhastighet (>0,6 m/s). I snabbrinnande vatten är det karaktäristiskt att 

Unio crassus är nergrävda i bottensubstratet (Zajac och Zajac, 2011). 

5.3 Hur förhöll sig bottensubstrat och vattenhastighet mot varandra? 

Det fanns en korrelation mellan bottensubstrat och vattenhastighet; vid 

bottensubstratets översta skikt jämfört med vattenhastigheten inom 

tvärsektionen, vid bottensubstratets översta skikt jämfört med vattenhastigheten 

på botten, under översta skiktet av bottensubstratet jämfört med 
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vattenhastigheten inom tvärsektionen och under översta skiktet av 

bottensubstratet jämfört med vattenhastigheten på botten. Tidigare studier 

styrker detta, då Weber (2005) menar att bottensubstratet har en stark relation 

med vattenhastigheten.  

Lokaler med högre vattenhastighet hade också grövre kornstorlek i 

bottensubstratet. Detta beror sannolikt på att det finkornigare bottensubstratet 

följer med strömmen i större utsträckning än det grövre, vilka vanligen bara 

flyttas vid starka strömmar (Hastie et al., 2000). Detta visades i denna 

undersökning då bottensubstratet var grövre i lokaler där vattenhastigheten var 

högre. I dessa lokaler, vilka låg längst uppströms, återfanns endast en Unio 

crassus, vilket tyder på att de inte trivs i sådana miljöförhållanden. Enligt Zajac 

och Zajac (2011) prefererar Unio crassus finkornigare bottensubstrat och lägre 

vattenhastighet, men eftersom dessa ofta förekommer tillsammans är det 

omöjligt att bestämma vilken av dessa som är mest avgörande.  

5.4 Hur förhölls förekomsten av tjockskaliga målarmusslor (Unio crassus) 

till lokalernas vattendjup, bottensubstrat, vattenhastighet, lutning och 

beskuggning? 

Den första principalkomponenten förklarade ungefär 55 procent av variationen 

och den andra förklarade ungefär 21 procent. Tillsammans förklarade de lite 

drygt 75 procent av variationen, vilket tydligt visade hur miljövariablerna är 

fördelade i lokalerna. Fem lokaler utan förekomst av Unio crassus skiljde sig 

mycket från de andra, genom att ha grövre bottensubstrat, högre vattenhastighet 

och större lutning. I första komponenten hade vattendjupet en motsatt effekt än 

lutning, vattenhastighet och bottensubstrat, vilket innebär att när exempelvis 

vattendjupet är lågt är lutningen större, bottensubstratet grövre och 

vattenhastigheten högre. Detta visades till viss del även i korrelationsanalysen 

mellan bottensubstrat och vattenhastighet. Unio crassus förekom främst i lokaler 

med mindre lutning, finkornigare bottensubstrat och lägre vattenhastighet och 

större vattendjup. Även i detta fall stämde detta överens med 

korrelationsanalysen mellan bottensubstrat och vattenhastighet. Om man bortsåg 

från de avvikande värdena var skillnaden mellan förekomst av Unio crassus och 

utan inte lika stor, vilket tyder på att lokalerna inte var så olika i utformning. 

Den andra komponenten, som bestäms till stor del av beskuggning, visade att 

spridningen är stor både bland lokaler med och utan Unio crassus. Det verkade 

alltså inte spela någon roll för arten om lokalerna var beskuggade eller inte.   

6 Tack  

Jag vill tacka Peter Gustafsson på EKOLOGI.NU för all hjälp i fält och 

vägledning i projektplanering och rapportskrivning, Anders Hargeby på 

Linköpings Universitet för vägledning i projektplanering, beräkningar och 

rapportskrivning, Jakob Bergengren på Jönköpings länsstyrelse för information 



24 

 

om Unio crassus och hjälp i fält, Länsstyrelsen i Östergötland för lånet av 

vattenhastighetsmätare, samt mina studentkollegor Malin Lundberg & Quoc 

Nguyen för samarbetet ute i fält. 

7 Referenser 

Brim Box J, Mossa J (1999) Sediment, land use, and freshwater mussels: 

Prospects and problems. Journal of the North American Benthological Society 

18, (1): 99-117.  

Encyclopædia Britannica (2012) Fluvial process. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/211535/fluvial-process. (2012-05-

18) 

European Commission (2010) UC4LIFE - the thick shelled river mussel (Unio 

crassus) brings life+ back to rivers. 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=sear

ch.dspPage&n_proj_id=4041 (2012-05-18) 

Gustavsson A (2007) Föryngring av stormusslor (Unionoida) i tre vattensystem i 

Västra Götalands län. Högskolan i Skövde  

Hastie L C, Boon P J, Young M R (2000) Physical microhabitat requirements of 

freshwater pearl mussels, Margaritifera margaritifera (L.). Hydrobiologia 429, 

59-71.  

Huehner M K (1987) Field and laboratory determination of substrate preferences 

of unionid mussels. The Ohio Journal of Science 87, (1): 29-32.  

Kondolf M, Piégay H (2003) Tools in Fluvial Geomorphology. John Wiley & 

sons Ltd. The Atrium, Southern Gata, Chichester, West Sussex PO19 8SQ, 

England.  

Lundberg M (2012) Habitatpreferenser för tjockskalig målarmussla (Unio 

crassus) med avseende på vattendjup och beskuggning. Kanditatexamensarbete. 

Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings Universitet. ISBN: 12/2665 

Lundberg S, Bergengren J (2008) Miljöövervakningsstrategi för stormusslor. 

Naturhistoriska riksmuseet. ISSN: 0585-3249 

Lundberg S, Bergengren J, von Proschwitz T (2006) Åtgärdsprogram för 

bevarande av tjockskalig målarmussla (Unio crassus). Naturvårdsverket, rapport 

5658  

Länsstyrelsen i Skåne län (2012) UC4LIFE. 

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-

vattenanvandning/uc4life/Pages/default.aspx (2012-05-18)  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/211535/fluvial-process
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4041
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4041
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/uc4life/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/uc4life/Pages/default.aspx


25 

 

Länsstyrelsen Östergötland (2007) Bevarandeplan Natura 2000. 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-

natur/skyddad-natur/natura-2000/bevarandeplaner-

kommunvis/SE0230383_bevplan_StoranvidFalerum_w_070305.pdf (2012-05-

17) 

Länsstyrelsen i Östergötland (2012). UC4LIFE. 

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-

natur/projekt/uc4life/Pages/default.aspx (2012-03-20) 

Naturvårdsverket (2011) Tjockskalig målarmussla. 

http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/art

er/vl-ryggradslosa-djur/vl_tjockskalig_malarmussla.pdf (2012-05-17). 

Nguyen Q (2012) Vilken lutning och vattenhastighet föredrar tjockskaligt 

målarmussla (Unio crassus) i Storån, Östergötland? Kandidatexamensarbete. 

Institutionen för fysik, kemi och biologi, Linköpings Universitet. ISBN: 12/2667 

Strayer D L (1999) Use of flow refuges by unionid mussels in rivers. Journal of 

the North American Benthological Society 18, (4): 468-76.  

UC4LIFE (2012) Målarmusslans återkomst ger friskare åar. 

http://www.ucforlife.se/ (2012-05-17) 

The IUCN Red List of Threatened Species (2011) Unio crassus. 

http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/22736/0 (2012-05-27) 

von Proschwitz T, Lundberg S, Bergengren J (2006a) Guide till Sveriges 

stormusslor. Artfaktablad 4.  

von Proschwitz T, Lundberg S, Bergengren J (2006b) Guide till Sveriges 

stormusslor. Faktablad D  

von Proschwitz T (2010) Unio crassus – tjockskalig målarmussla. 

ArtDatabanken, SLU. 

http://www.artfakta.se/Artfaktablad/Unio_Crassus_101951.pdf (2012-03-16)  

Weber E (2005) Population size and structure of three mussel species (bivalvia: 

Unionidae) in a northeastern german river with special regard to influences of 

environmental factors. Hydrobiologia 537, 169-83 

Zajac K, Zajac T (2011) The role of active individual movement in habitat 

selection in the endangered freshwater mussel Unio crassus Philipsson 1788. 

Journal of Conchology 40, (4): 446-61  

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/bevarandeplaner-kommunvis/SE0230383_bevplan_StoranvidFalerum_w_070305.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/bevarandeplaner-kommunvis/SE0230383_bevplan_StoranvidFalerum_w_070305.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/bevarandeplaner-kommunvis/SE0230383_bevplan_StoranvidFalerum_w_070305.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/projekt/uc4life/Pages/default.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/projekt/uc4life/Pages/default.aspx
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/vl-ryggradslosa-djur/vl_tjockskalig_malarmussla.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/vl-ryggradslosa-djur/vl_tjockskalig_malarmussla.pdf
http://www.ucforlife.se/
http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/22736/0


26 

 

8 Appendix 1 
 

GPS-koordinater (WGS 84) och musseltäthet i lokalerna. 
* visar lokaler med musselförekomst. 

Lokal X-koordinat Y-koordinat 
Musseltäthet 

(individer/m
2
) 

1* 16226989 58137558 0,23 

2* 16226137 58137599 0,00 

3* 1622519 58137441 0,04 

4* 16225158 58138232 0,00 

5* 16224765 58138271 0,00 

6* 16224409 58138073 0,23 

7* 16222943 58138043 0,09 

8* 16222821 58137824 1,83 

9* 16221741 58136395 0,00 

10* 16221062 58136192 0,86 

11* 16219269 58136548 2,48 

12* 16219475 58136937 0,18 

13* 16220118 58137029 5,38 

14* 16220472 58137181 0,14 

15* 16220435 5813743 0,12 

16* 16219498 58137881 0,05 

17* 16218797 58137837 0,53 

18* 16219178 58137578 0,00 

19* 16219307 58137271 0,00 

20* 16218667 58137097 0,00 

21* 16218084 58137152 0,00 

22* 16217759 581374 0,00 

23* 1621724 58137598 0,03 

24* 16217153 5813784 0,00 

25* 16216785 58138057 0,00 

26* 16216408 58138344 0,00 

27* 16215842 58138472 0,00 

28* 16215496 58138782 0,00 

A* 16222933 58137976 - 

B* 16220156 58137038 - 

C* 16222734 5813699 - 

D* 1622116 58136143 - 

E* 16222886 58137451 - 

   


