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Sammanfattning 
Sportfiskarna har på uppdrag av Härryda kommun inventerat stormusslor. 

Uppdraget är finansierat genom LONA-medel. Syftet med inventeringarna 

är att kartlägga stormusslornas utbredning inom kommunen, med extra 

fokus på flodpärlmussla. 

 

Totalt har 18,2 km i 13 olika vattendrag inventerats översiktligt genom 

vadning med vattenkikare samt snorkling. 

 

Flodpärlmussla observerades i tre vattendrag: Gisslebäcken (119 st), 

Mölndalsån (282 st) och Storån (1 st). I Gisslebäcken observerades två 

juvenila individer (musslor mindre än 5 cm). Det betyder att föryngring sker 

i vattendraget. I Mölndalsån var minsta musslan i år 53 mm, dock 

observerades en juvenil mussla (46 mm) under 2020. I Tvärån observerades 

två flodpärlmusslor år 2016, där genomfördes inga inventeringar i år. 

Tidigare förekomster av flodpärlmussla finns från bland annat Stockabäcken 

där inga musslor observerades vid årets inventeringar. Inga andra 

stormusselarter observerades i vattendragen.  

 

Åtgärdsbehovet är stort i de flesta av vattendragen. Framför allt bör man 

återföra bortrensad sten, åtgärda vandringshinder, återställa utdikade 

våtmarker, utöka skyddszonen mot vattendragen samt undvika exploatering 

av vattendragssträckor.   
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Inledning 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) har på uppdrag 

av, och tillsammans med, Härryda kommun inventerat stormusslor i  

kommunens vattendrag och sjöar. Inventeringen har genomförts som ett 

lokalt naturvårdsprojekt, LONA. Naturvårdsverkets statliga bidrag till lokala 

naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet. 

 

I Sverige finns sju stormusselarter: flodpärlmussla (Figur 1), allmän 

dammussla (Figur 2), större dammussla (Figur 3), flat dammussla (Figur 4), 

äkta målarmussla (Figur 5), spetsig målarmussla (Figur 6) och tjockskalig 

målarmussla (Figur 7). Fyra av arterna är rödlistade enligt 2020 års rödlista: 

flat dammussla (nära hotad), äkta målarmussla (nära hotad), tjockskalig 

målarmussla (starkt hotad) samt flodpärlmussla (starkt hotad). 

 

 
Figur 1. Flodpärlmussla från Torestorpsån i Marks kommun. 



6 

 

 
Figur 2. Allmän dammussla från Torestorpsån i Marks kommun. 

 
Figur 3. Tomskal av större dammussla. 
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Figur 4. Flat dammussla från Svennevadsån i Örebro län. 

 

Figur 5. Äkta målarmussla från Öresjö i Borås. 
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Figur 6. Spetsig målarmussla från Öresjö i Borås kommun. 

 

 
Figur 7. Tjockskalig målarmussla från Lillån i Boxholms kommun, Östergötlands län. 

 

Inom Härryda kommun finns fyra vattendrag med kända förekomster av 

flodpärlmussla: Mölndalsån, Tvärån, Storån samt Gisslebäcken.  

 

Mölndalsån inventerades för första gången år 1992 (man trodde tidigare att 

flodpärlmusslan var utdöd i ån) då Naturskyddsföreningen (Michael Nilsson 

och Carin Nilsson) fann cirka 50 flodpärlmusslor mellan Hindås och 

Tväråns utlopp, de flesta i Risbohult nedströms vattenfallet men även 

enstaka individer nedströms dammen i Bugärde. Man fann minst en juvenil 
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flodpärlmussla i Risbohult. Inga levande flodpärlmusslor observerades 

uppströms Risbohult, enbart tomskal. 

 

Mölndalsån är inventerad tidigare, senast år 2020 (Wengström et.al. 2020). 

Då inventerades sträckorna inom Risbohult naturreservat. Det finns även två 

lokaler med ”Enkel statusbeskrivning” inom naturreservatet, bägge 

inventerades också år 2020. På den ena av lokalerna fann man en juvenil 

mussla (46 mm lång). Resten av Mölndalsån mellan Västra Nedsjön och 

Landvettersjön är ej inventerad sedan tidigare. I den mynnande Tvärån 

(strax uppströms vägen mot Bugärde) observerades år 2016 två individer av 

flodpärlmussla (Andersson, 2016) med längderna 96 och 102 mm. Hela 

Tvärån inventerades då, en sträcka på 2349 meter.  

 

I Storån inom Härryda kommun finns det dokumenterat en mussla år 2005 

vid Stockabäckens mynning. Den observerades med hjälp av luftdykning 

(Andersson, 2006). Ytterligare individer har observerats nedströms väg 156 

inom Marks kommun. 

 

Gisslebäcken är översiktligt inventerad år 1990 (Henriksson, 1991) och år 

2005 (Naturcentrum, 2006). År 1990 uppskattades beståndet till 410 

individer. År 2005 inventerades tre 100-meterslokaler, musslor observerades 

på en av sträckorna (totalt 30 stycken, varav den minsta var 45 mm). 
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Metod 
De två metoder som använts vid inventeringarna är vadning med  

vattenkikare (figur 8) samt snorkling. Inventeringarna har genomförts 

översiktligt utmed lämpliga sträckor av personal från Sportfiskarna samt 

Härryda kommun. Antalet musslor samt förekomsten av juvenila individer 

har noterats (<50 mm). För en del musslor har vi noterat skallängden. 

Genom de översiktliga inventeringarna får man en bra överblick av 

bestånden samt flodpärlmusslornas utbredningsområde i respektive 

vattendrag. Ett utbredningsområde räknas mellan den första och den sista 

påträffade musslan i varje vattendrag. Utbredningsområdet ligger till grund 

för populationsuppskattningar för respektive bestånd. För att skatta 

populationsstorlekarna behöver man dock slumpa ut 18 lokaler i varje 

vattendrag och räkna individerna, något som inte gjorts inom detta uppdrag. 

Lämpliga vattendrag och sträckor har valts ut utefter gamla rapporter, 

inventeringar samt muntliga källor om intressanta sträckor.  

 

Fynd av musslor har rapporterats på Artportalen. Rapporten tillgängliggörs 

på Härryda kommuns hemsida och resultatet sprids till vattenråden inom 

kommunen. 

 

 

Figur 8. Vadning med vattenkikare i Storån nedströms Apelnäs kraftverk i Härryda kommun. 
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Resultat 
Totalt har 18 181 meter vattendragssträckor i 13 olika vattendrag inventerats 

under 2021. Flodpärlmussla har observerats i tre vattendrag inom Härryda 

kommun. Fynd från 2016 finns för Tvärån. 

 

 
Figur 9. Utbredningsområde för flodpärlmussla inom Härryda kommun, år 2021. Tvärån inventerades 

år 2016, resterande vattendrag inventerades år 2021. I Mölndalsån observerades juveniler vid 

inventeringar år 2020, men ej under 2021. 
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Flodpärlmussla observerades i tre vattendrag inom Härryda kommun: 

Mölndalsån, Gisslebäcken samt Storån (Tabell 1). Sedan tidigare (år 2016) 

finns arten även observerad i Tvärån. 

 
Tabell 1. Förekomst av flodpärlmussla inom Härryda kommun. Alla vattendrag förutom Tvärån har 

inventerats under 2021.  

Vattendrag Antal observerade 

flodpärlmusslor 

(st) 

Föryngring Längd 

utbredningsområde 

(meter) 

Totalt inventerad 

sträcka (meter) 

Mölndalsån 282 Ja (år 2020) 14 020 6540 

Tvärån (2016) 2  Nej 1374 2349 

Gisslebäcken 119 Ja 1899 2246 

Storån 1 Nej - 1439 

Totalt 404   10 225 (exkl. Tvärån) 

 

Tio vattendrag inventerades utan att flodpärlmusslor observerades, utmed en 

sammanlagd sträcka på 7956 meter (Tabell 2).  

 
Tabell 2. Vattendrag där inga flodpärlmusslor observerades.  

Vattendrag Inventerad sträcka 

(meter) 

Agntjärnsbäcken 559 

Björrödsbäcken 1934 

Huletjärnsbäcken 776 

Sågebäcken 728 

Sågebäcken (Västra Ingsjön) 939 

Grandalsbäcken 319 

Häbbäcken 234 

Esbäcken 274 

Stockabäcken 1584 

Habäcken 609 

Totalt 7956 
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Mölndalsån 

Årets inventeringar omfattade hela sträckan från Landvettersjön till Västra 

Nedsjön i Hindås. Lämpliga sträckor har inventerats översiktligt. Totalt har 

282 flodpärlmusslor observerats och 6540 meter inventerats. 

Utbredningsområdet är 14 020 meter långt (Figur 10). Inga juvenila musslor 

observerades i år men under 2020 hittade man en juvenil individ på 46 mm. 

  

  
Figur 10. Inventerade sträckor år 2021 i Mölndalsån. Röd linje = inga flodpärlmusslor påträffades, blå 

linje = flodpärlmusslor men ingen föryngring 2021. Gul linje = Tvärån som inventerades år 2016. 

Antalet flodpärlmussla anges för varje sträcka (dock syns inte alla sträckor kring Risbohult, se istället 

10).  

Kärnområdet för flodpärlmusslorna i Mölndalsån är Risbohult naturreservat, 

cirka 2 km nedströms Hindås (figur 11). Här observerades en juvenil mussla 

år 2020 (svart streck, figur 11) men inga juveniler observerades år 2021. 

Totalt observerades 263 individer inom naturreservatet.  
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Figur 11. Kärnområdet kring Risbohult naturreservat. Inga juveniler observerades under 2021, dock 

observerades en 46 mm lång mussla år 2020 (se svart streck på kartan). Antalet flodpärlmusslor för 

varje sträcka anges bredvid varje linje.  
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Tvärån 

Tvärån inventerades år 2016, då observerades två flodpärlmusslor, 91 

respektive 104 mm långa individer (figur 12). 

 

 
Figur 12. Flodpärlmusslornas placering i Tvärån. 

 

Gisslebäcken 

Totalt inventerades 2246 meter av Gisslebäcken och 119 musslor 

observerades, utbredningsområdet är 1899 meter (figur 13). Två juveniler 

observerades varav den minsta var 43 mm (figur 14). År 2005 fann man en 
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mussla på 45 mm, föryngring av flodpärlmusslor sker i bäcken. År 1990 

beräknade man populationen till 410 individer.  

Figur 93. Inventerade sträckor i Gisslebäcken år 2021. För varje sträcka anges hur många 

flodpärlmusslor som observerades. Grön linje = föryngring sker, blå linje = flodpärlmusslor men 

ingen föryngring, röd linje = inga flodpärlmusslor på sträckan. 

 

 
Figur 14. Juvenil flodpärlmussla (43 mm lång) från Gisslebäcken. 
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Storån 

Storån inventerades med vadning och vattenkikare samt med snorkling. En 

mussla observerades nedströms Bosgårdens kraftverk (figur 15, figur 16 och 

Figur 1710 17). 

 

 
Figur 15. Inventerad sträcka i Storån nedströms Bosgården. Röd linje = Inga flodpärlmusslor utmed 

sträckan. Blå punkt = ett fynd av flodpärlmussla. 

 
Figur 16. Inventering i Storån nedströms Bosgårdens kraftverk. 
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Figur 1710. En 100 mm lång flodpärlmussla från Storån nedströms Bosgårdens kraftverk i Härryda 

kommun.   
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Inga musslor observerades nedströms Apelnäs kraftverk (Figur ). År 2005 

observerades en adult flodpärlmussla på djupare partier nedströms årets 

inventerade sträcka, då användes luftdykning.  

 

 
Figur 18. Storån nedströms Apelnäs kraftverk. Röd linje = inga flodpärlmusslor, gul punkt = fynd av 

flodpärlmussla år 2005.  
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Diskussion 
Enbart flodpärlmussla observerades vid inventeringarna. Inga andra 

stormusselarter observerades. 

 

I Stockabäcken finns uppgifter om flodpärlmusslor men inga fynd av arten 

gjordes vid inventeringarna i år. Bäckens nedre delar utgör lämpliga 

sträckor för flodpärlmussla. Cirka 400 meter uppströms mynningen i Storån 

ligger en felplacerad vägtrumma och ytterligare ca 70 m ovan vägen en 

damm som utgör definitivt hinder för fisk. Varför flodpärlmusslorna 

försvunnit i Stockabäcken vet vi inte, inte heller när musslorna dött. 

 

I Gisslebäcken observerades två juvenila flodpärlmusslor, varav den minsta 

var 43 mm. Även år 2005 hittade man juveniler, det sker således 

kontinuerlig föryngring i ån.  

 

I Mölndalsån var den minsta musslan vid årets inventeringar 53 mm. År 

2020 observerades en mussla på 46 mm, alltså under gränsen för föryngring 

(50 mm). Årets inventeringar genomfördes vid något högre vattenföring 

jämfört med år 2020. Hur snabbt flodpärlmusslan växer i Mölndalsån är 

oklart. 

 

Alla de undersökta vattendragen är påverkade av människan. Många 

sträckor är rensade på sten och/eller kanaliserade. Andra problem i 

vattendragen är vandringshinder (vägtrummor, dammar mm.), igenslamning 

av bottnar, låga vattennivåer på sommaren och utsläpp i vattendragen. 

 

Åtgärdsbehovet är stort i de flesta av vattendragen. Framför allt bör man 

återföra bortrensad sten, åtgärda vandringshinder, återställa utdikade 

våtmarker, utöka skyddszonen mot vattendragen samt undvika exploatering 

av vattendragssträckor. Det finns statliga medel att söka för dessa åtgärder, 

exempelvis LOVA-medel, fiskevårdsmedel samt Naturskyddsföreningens 

miljöfond. 
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