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Abstract 
 

The freshwater mussel family Unionoida lives a complex life with its host animals and the 

freshwater mussel family’s existence is threatened worldwide. One of these species, the pearl 

mussel (Margaritifera margaritifera), is a “responsibility species” for Scandinavia and a lot of 

work is ongoing to save the species. In Scandinavia there are still existing populations, but in 

many waters recruitment of juvenile mussels is completely lacking or insufficient. To support 

recruitment and also reintroduce the mussel into suitable watercourses, more knowledge about 

its complex life cycle and how it affects its host brown trout (Salmo trutta), is required. 

Attempts have been made to introduce gravid mussels or already infected trout in order to try 

to rejuvenate or to reintroduce mussels in some rivers. In this study, 293 trout individuals were 

captured from three watercourses in western Sweden with no or inadequate recruitment of 

juvenile pearl mussels. The brown trout were treated with mussel infection by being kept in 

containers with the presence of gravid mussels and compared to a control group where no 

mussels were present. Growth, condition factor and habitat selection were investigated and 

checked after treatment by scanning the trout with a mobile scanner and recaptured for control. 

The analyzes showed a significantly lower growth on those trout treated with mussel infection 

during the time they were stored in the containers. After a month in freedom in the streams, 

there was no differences in growth or condition factor. Habitat choice studies showed that trout 

with a higher degree of infection chose calmer water with a bottom layer of finer sediment. The 

study showed that this method could be a simple way of increasing the reproduction success of 

pearl mussel. The method requires relatively little work effort and small disturbance to host fish 

or the aquatic environment.  

 

Sammanfattning  
 

Familjen sötvattensmusslor har ett larvstadie som parasit och lever ett komplext liv 

tillsammans med sina värddjur och sötvattensmusslornas existens är hotade världen över. 

Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) är en hotad art vars populationer i 

Skandinavien, där den är en ansvarsart, har en utebliven eller otillräcklig föryngring. Mer 

kunskap behövs om dess livscykel och hur den påverkar sin värd, öringen (Salmo trutta), för 

att hitta bra metoder som kan stödja musslans rekrytering. Försök har gjorts med att plantera 

in gravida musslor eller redan infekterad öring för att på det viset försöka få till stånd en 

föryngring av musslor eller att återinföra öring i vissa vatten. I denna studie undersöktes om 

det fanns någon skillnad med avseende på tillväxt och konditionsfaktor mellan infekterad eller 

inte infekterad öring och om infektionsgraden påverkade deras val av habitat. 

Tvåhundranittiotre öringar elfiskades ur tre vattendrag i Västsverige med ingen eller 

otillräcklig föryngring av flodpärlmussla. Öringarna behandlades genom att infekteras i 

sumpar med närvaro av gravida musslor och jämfördes med en kontrollgrupp, utan musslor i 

sumparna. Tillväxt, konditionsfaktor och habitatval undersöktes och kontrollerades efter 

behandling genom att öringen scannades med mobil scanner och elfiskades åter 30 dagar efter 

att de släppts. Tillväxten på de öringar som behandlades med musselinfektion var signifikant 

lägre än de som inte behandlades med musselinfektion under den tid de förvarades i sumpar. 

Efter en månad i frihet fanns ingen skillnad i tillväxt mellan de infekterade och inte 

infekterade öringar. Ingen skillnad i konditionsfaktor kunde påvisas innan de placerades i 

buren, när de togs ur buren eller efter 30 dagar i frihet i bäckarna. Öring med högre 

infektionsgrad valde lugnare vatten med högre andel fint substrat. Resultatet visade att den 

infekterade öringen påverkades negativt med avseende på tillväxt när den utsattes för stress 

men också att den hade förmåga att återhämta sig snabbt. Habitatvalet gav också det 

indikationer på att den mer infekterade öringen drog sig till en mindre krävande miljö. Studien 
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visade att metoden kan rekommenderas och kan vara en enkel metod att öka 

reproduktionsframgången för flodpärlmusslan som kräver liten arbetsinsats, är relativt 

kostnadseffektiv och ger en liten störning på värdfisken och vattendragets miljö.  

 

Inledning 

 

Parasitism är ett framgångsrikt levnadssätt och vanligt förekommande i akvatiska miljöer 

(Barber et al., 2000). Parasiter och dess värdar lever under ett ömsesidigt selektionstryck som 

de utövar på varandra och det är vanligtvis parasiten som har en fördel genom att den har 

kortare generationstid, större populationsstorlek och en högre mutationsfrekvens än värddjuret 

(Poulin, 2007; Greischar & Koskella, 2007). De flesta parasiter har en negativ påverkan på sin 

värd (McElroy & de Buron, 2014). Det kan handla om att värddjuret påverkas fysiskt, får ett 

förändrat födosöksbeteende, förändrat konkurrensbeteende eller rörelsemönster (Santos & 

Santos, 2013; Barber et al. 2000). Sötvattensmusslor tillhörande ordningen Unionida har en 

komplex livscykel som innebär att deras larver, så kallade glochidier, lever parasitiskt på olika 

fiskarter (Kat 1984; Poulin & Morand 2000; Graf & Cummings 2007). Flera musselarter har 

betydligt längre generationstid jämfört med sina värdfiskar men det är ändå troligt att det är 

parasiten som är drivande i utvecklingen av interaktionen mellan parasit och värddjur 

(Greischar & Koskella, 2007).  

 

De unionoida musslorna har visat sig minska i allt snabbare takt över hela världen (Strayer et 

al., 2004), och anses idag vara en av de allra mest hotade djurgrupperna på jorden (Lydeard et 

al, 2004). Enligt IUCN rödlista från 2015 är 224 av de 511 sötvattensmusslorna hotade och 

klassificerade som NT (near threathened), VU (vulnerable) EN (endangered) eller CR 

(critically endangered)  (Lopez-Lima et al., 2017). Anledningen till minskande 

musselpopulationer beror på att musslornas naturliga miljöer hotas bland annat av 

eutrofiering, minskande fiskbestånd och sedimentation (Eybe et al., 2015). Under 1900-talets 

sista kvartil uppmärksammades att läget för flera sötvattenslevande musslor hotades globalt 

av mänsklig påverkan, och man insåg också att kunskaperna om sötvattensmusslornas 

betydelse för vår livsmiljö var bristfälliga (Bogan 1993; Lydeard et al. 2004).  

 

Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) (fig. 1) kan bli över 100 år och blir 

könsmogen först vid 18–20 års ålder (Hastie, 1999; Nsv, 2005). Den lever för det mesta 

nedgrävd till två tredjedelar på bottnen av vattendrag och förekommer i både skogs- och 

jordbrukslandskap (Nsv, 2005). I Europa är flodpärlmusslan obligat parasitisk på lax (Salmo 

salar) eller öring (Salmo trutta). En ensam mussla kan få mellan 3–4 miljoner glochidielarver 

(Kat, 1984) När larverna släpps, vilket sker synkroniserat en till ett par veckor efter att äggen 

blivit befruktade (Hastie & Young 2003), fäster dessa på värdfiskens gälblad där de kapslas in 

i epitelcellerna för att kunna absorbera näring från gälbladens vävnad (Graf & Cummings, 

2007). Här lever larverna i ca 7–11 månader (Bauer, 1987b;) då de ökar sin storlek 6–10 

gånger från 0,05–0,07 mm till 0,4–0,5 mm nästkommande vår då de genomgått sin 

metamorfos till småmussla och släpper taget från värdfisken (Young & Williams, 1984; 

Bauer, 1987a, b; Hastie & Young, 2001). Den lilla musslan faller till botten där den gräver ner 

sig och lever så i ca 5 år då den kommer upp till ytlagret på botten och påbörjar sin tid som 

ung mussla (Young & Williams, 1984; Ziuganov et al. 1994; Bauer, 1997; Hastie & Young, 

2001; Österling, 2011).  
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Figur 1. Flodpärlmusslor, Margaritifera margaritifera, Iglabäcken,  

Västergötland. Foto: Lena Andersson 

 

Flodpärlmusslan tillhör en familj sötvattensmusslor som tros ha existerat på jorden i mer än 

200 miljoner år, men som nu av antropogena orsaker som pärlfiske, överfiske av värdfisk och 

försurning av vattendragen, hotas av utrotning (Degerman et al., 2009). Vattendragens flöde 

har ändrats genom uppdämning och utdikning vilket innebär att värdfiskens vandring hindras 

och vattnets kvalité och bottenstruktur blir sämre för musslorna. Sedimentation och 

grumlighet har visat sig påverka flodpärlmusslans föryngring allvarligt (Österling et al, 2008; 

Österling et al, 2010). Enligt Bogan (1993) är förstörda habitat, förlust av värdfisk och 

invasiva arter viktiga exempel på faktorer som förorsakat minskning av flodpärlmussla. 

Eftersom förekomst av flodpärlmussla i ett vattendrag ger en indikation på att vattendraget har 

ett väl fungerande ekosystem och är lite påverkat av människans aktiviteter kan man anse att 

dessa vattendrag är skyddsvärda.  

 

För flodpärlmusslan finns ett åtgärdsprogram vilket är ett led i miljökvalitetsmålet ”Levande 

sjöar och vattendrag”. Åtgärder ska prioriteras för ökad information och kunskap för att större 

hänsyn ska tas och restaurering av de mest värdefulla lokalerna ska ske (Nsv, 2005). Åtgärder 

för att restaurera och förbättra miljön i de vattendrag där det finns flodpärlmusslor är viktiga. 

Genom att skapa goda förhållanden för flodpärlmusslan, som ställer höga krav på sin 

livsmiljö, så skapas också en god miljö för nästan alla andra arter i vattendraget. 

Flodpärlmusslan är på så vis en flaggskeppsart för den akvatiska naturvården (Degerman et 

al., 2009). Flera åtgärder har genomförts, som till exempel att flytta ihop musslor så att de står 

närmare varandra i vattendraget, inplantering av lämpliga värdfiskar eller inplantering av 

gravida musslor (Henriksson & Söderberg, 2017). Försök att återinplantera musslor i lämpliga 

vattendrag och försök att öka föryngring i befintliga bestånd pågår för närvarande i Västra 

Götaland (Wengström et al., 2016). För att stimulera föryngring i de vattendrag där det finns 

förutsättningar för en livskraftig population måste kunskap om och hur värdfisken påverkas 

av infektion ytterligare fördjupas och det behövs fler studier om hur stödåtgärder på bästa sätt 

kan skapa hållbara och livskraftiga populationer av flodpärlmussla.  

 

Man har länge trott att påverkan av glochidielarver inte har någon större negativ effekt 

(Bauer, 1997) på sin värdfisk. Studier på senare tid har dock kunnat påvisa negativa effekter 

på värdfisken, både fysiologiska effekter och påverkan på beteende (Österling et al., 2014; 

Filipsson et al., 2016; Wengström et al., 2016). I laboratoriemiljö har det påvisats att en 
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kraftig infektion allvarligt sänker värdfiskens kondition och är glochidieinfektionen mycket 

kraftig kan den till och med leda till döden (Taeubert & Geist, 2013). Öring som infekterats 

med glochidielarver har visats sig ha en negativ påverkan på respirationen (Thomas et al. 

2014) och har visat exempel på hyperventilation (Crane et al., 2011). Glochidieinfektion har 

vidare visat sig påverka simförmågan (Taeubert & Geist, 2013), födointag (Österling et al. 

2014) och ge en sämre konkurrensförmåga (Filipsson et al., 2016). Studier har också kunnat 

påvisa både immunologisk förändring (Alvarez-Pellitero, 2008) och hematologisk förändring 

(Meyers et al., 1980; Wengström et al., 2016).  

 

I Västra Götaland bedöms inga av populationerna som ingår i det regionala 

miljöövervakningsprogrammet som livskraftiga eftersom andelen juvenila musslor är alltför 

låg. Försök pågår för att om möjligt förstärka de populationer av flodpärlmussla som 

fortfarande existerar genom att infektera öring med mussellarver. I föreliggande arbete 

jämförs hur infekterade öringar påverkas jämfört med öringar som inte är infekterade. Syftet 

var att jämföra om infektion som inducerats på detta sätt påverkar öringens (i) tillväxt, (ii) 

konditonsfaktor och om (iii) infektionsgraden påverkar val av habitat. 

 

Metod 

 

Områdesbeskrivning av de tre bäckarna  

 

Populationerna av flodpärlmussla i de tre vattendragen där studierna har utförts 

(Lindåsabäcken, Sävbäcken och Iglabäcken) anses inte som livskraftiga och endast ett fåtal 

musslor under 50 mm har påträffats (Länsstyrelsen, 2006; Länsstyrelsen, 2012; Länsstyrelsen, 

2016).  

 

Lindåsabäcken rinner från Lindåsasjön och utmynnar i Häggån som är en del av Viskans 

avriningsmråde. Studien utfördes i Lindåsabäckens naturreservat med en sträcka av ca 200 

meter, med början strax nedan Målsrydsvägen (fig. 2). Denna sträcka har dels områden med 

en relativt spridd population av flodpärlmussla, (1,48 individer/m2)  och några få sträckor som 

saknar musslor (Länsstyrelsen, 2012) 

 

Naturen kring Lindåsabäcken är brant med stora stenblock och präglas av skog, dominerad av 

gran (Pice albies) med viss mått löv såsom klibbal (Alnus glutinosa), björk (Betula sp.) och 

sälg (Salix caprea). Några yngre exemplar av bok (Fagus sylvatica) växer likaså i området. 

Här finns också gott om björnbär (Rubus sp), älgört (Filipendula ulmaria) och ormbunkar av 

olika arter. Bäcken har omväxlande partier med kraftiga forsar och lugnare partier med mer 

djup och bottnar med finsediment. Djupet växlar mellan olika partier från steniga bottnar med 

endast en till ett par decimeters djup till djupare områden med lugnt vatten men också riktigt 

djupa forsande partier. Bredden varierar men har en medelbredd på 5,8 m, minsta bredd 1,5 m  

– största bredd 10,5 m. Bland de fiskar som fiskades förutom öring fanns det gott om elritsa 

(Phoxinus phoxinus) och nejonöga (Lampetra planeri).  

 

Sävbäcken är också den en bäck som ingår i Häggåns  och Viskans avrinningsområde (fig 2). 

Bäcken inventerades i augusti 2016 och påvisade då ingen föryngring (Länsstyrelsen, 2016). 

Bäcken rinner från Sävsjön, nära Aplareds samhälle, ca 8 km och ut i Häggån. Studieområdet 

sträckte sig också här över ca 200 meter och området avgränsades av byggnationer som 

tillhört gamla kvarnar. Denna bäck är liten jämfört med Lindåsabäcken och har en 

medelbredd på 2,4 m (min 1,5 m – max 4,5 m). Övre delen av bäcken rinner genom ett 

relativt nyavverkat skogsområde. Här växer gott om blåbär (Vaccinium myrtillus), lingon 
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(Vaccinium vitis-idaea) och andra buskväxter som odon (Vaccinium ulginosum), pors (Myrica 

gale) och ljung (Calluna vulgaris). Andra arter som påträffades vid studietillfällena var 

kärrslilja (Peucedanum palustre) och en macaonfjärilslarv (Papilio machaon). I en del av 

bäcken där flödet är långsamt omgärdas det av myrmark av torv med typiska tuvor av tuvull 

och rikligt med pors och älgört. Även denna bäck har en sträcka med snabbare vatten och 

stenblock som bildar snabba forsar och mer steniga bottnar. Naturen i den skogsklädda delen 

är produktionsskog av gran men också en hel del löv såsom björk och al. Vattenfärgen är 

betydligt brunare än de andra undersökta bäckarna, och vid de sankare markerna grumlas det 

också lätt. Förutom öring, ses här elritsa och signalkräfta (Pacifastacus leniusculus). 

 

Iglabäcken är ett vattendrag som tillhör Surtans avrinningsområde i Hyssna socken (Fig 2.). 

Denna bäck rinner genom skog och jordbruksmarker och har påverkats starkt av den 

förändrade vattenvägen som skapts för att få till mer åkermark. Populationen av 

flodpärlmussla bedöms som ”ej livskraftig” och den senaste inventeringen, 2005, visade på en 

population av ca 1500 musslor. Av dessa hittades endast 4 individer som var under 50 mm 

(Länsstyrelsen, 2006). Här kantas bäcken av kraftig al och andra buskar. Örter såsom stor 

igelknopp (Sparganium erectum), kärrtistel (Cirsium rivulare) och vattenstånds (Senicius 

aquaticus) finns i floran. Klart vatten, finkorniga sandbottnar där musslorna lätt kan ses och 

fisken likaså. Här finns mycket elritsa, öring och nejonöga i bäcken. 

 

Tillvägagångssätt 

 

Studien är gjord som en fältstudie på grupper av öring som hållits i sumpar med gravida 

musslor och kontrollgrupper som har hållits i sumpar utan musslor i sin naturliga miljö i tre 

vattendrag med befintliga populationer av flodpärlmussla i Västra Götaland. 

 

Fältarbetet startade i Lindåsabäcken den 26 juli 2017 efter att tillstånd beviljats av Borås stad 

att elfiska i naturreservatet samt alla markägares godkännande (tillstånd bifogas som bilaga 

2). I Lindåsabäcken, Iglabäcken och Sävbäcken (Fig. 2) kontrollerades flodpärlmusslor för att 

bedöma hur nära de gravida musslorna var inför att släppa sina larver. I Lindåsabäcken mättes 

en sträcka om 185 m upp och varje 5 meters sträcka märktes med ett nummer från 1 - 37. 

Sträckan som valdes ut avgränsades av gamla Målsrydsvägen i ena änden och i den andra 

änden avslutades sträckan med ett flackt och mer homogent förlopp i bäcken där inga musslor 

hittades. 
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Under tre dagar elfiskades (med ett aggregat av märke LR-20B, Smith-Root, Vancouver, WA, 

USA) hela sträckan och öringarna placerades i plastsumpar (48 x 28 x 42 cm), en för varje 

delsträcka, tills de kunde märkas för att hållas isär vilken delsträcka varje fisk hade fiskats 

upp ur. Etthundratrettiotre öringar fångades in, varav 116 sövdes med bensocain och vägdes, 

mättes, kontrollerades för infektion med stereolupp (Fig 3) och märktes med PIT-tags (Passiv 

Integrated Transponders) av storleken 11 mm. Ingen av öringarna visade någon infektion av 

glochidielarver vid detta stadie.  

 

 
Figur 3. Maria Stjernlöf kontrollerar infektion på öring med stereolupp. 

 

Fiskarna delades slumpmässigt upp i två grupper (musselgrupp och kontrollgrupp) med 

ungefär samma storleksfördelning. Dessa fördelades ytterligare i två grupper eftersom det har 

visat sig att grupper om ca 30 öringar i den storlek sump som vi använde oss av visar lite eller 

obetydlig konkurrens (Wengström, muntliga råd). Sumparna bestod av plastbackar, med ett 

bottenmått på 48 x 28 cm och en höjd på 42 cm, som perforerats i kortsidorna för att vattnet 
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skulle kunna strömma fritt (Fig. 4). Dessa sumpar förbereddes väl med ett tjockt lager sand, 

grus och sten samt gömsle för de fiskar som önskade det. Sumparna placerades sedan väl 

nedsänkta så att de stod stadigt och hade god genomströmning av vatten. Därefter täcktes de 

ordentligt med granris och annan skyddande växtlighet. Fiskarna fördelades i fyra sumpar om 

ca 30 st. i varje. I två sumpar placerades 6 gravida musslor vardera. De andra två sumparna, 

som utgjorde kontrollgruppen, placerades ca 50 m nedströms de uppmätta sträckorna i en 

sektion av bäcken där inga musslor hade hittats vid inventering. 

 

 
Figur 4. Sumparnas beskaffenhet. Perforerade kortsidor för en god genomströmning. 

Bottenmått 48 x 28 cm och en höjd på 42 cm. Lock finns ej med på bilderna.  
 

Arbetet fortskred med Sävbäcken där 200 m märktes upp i 10 meters sektioner och 80 öringar 

elfiskades. Sjuttiosju öringar vägdes, mättes, kontrollerades för infektion med lupp och 

märktes (Fig. 5). Också här delades fiskarna slumpmässigt upp i två grupper med ungefär 

samma storleksordning av fiskarna, en grupp vars två sumpar innehöll 4 gravida musslor 

vardera och en kontrollgrupp om två sumpar som placeras på ett område fritt från musslor 

(Fig. 6). 

 

 
Figur 5. God hjälp med praktisk uppstart av Niklas                          Figur 6. Utplacering av sumparna.  

Wengström. 
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Därefter elfiskades 80 öringar upp ur Iglabäcken, och här visade det sig att musslorna redan 

släppt sina larver och flera öringar visade på infektion av mussellarver. Samma procedur med 

vägning och märkning skedde även här av 79 öringar. Fiskarna delades upp, men placerades 

på samma plats utan att musslor tillfördes sumparna. I denna bäck märktes endast 200-meters 

sträckor upp. 

 

I de tre bäckarna hölls öringarna i sumpar och matades varannan dag med 3–4 maggots 

(Calliphora vomitoria) per fisk under 30 dagar i Lindåsabäcken, 32 dagar i Sävbäcken och 33 

dagar i Iglabäcken. Eftersom flera av fiskarna var ganska små klipptes larverna upp i mindre 

bitar vid matningen. Innan fiskarna släpptes tillbaka igen mättes, vägdes och kontrollerades de 

ånyo för infektion och graden av infektion noterades enligt en skala 0-3 (0: inga larver; 1: 

enstaka larver; 2: < 10 larver och 3: > 10 - 100 larver).  

 

I Lindåsabäcken släpptes sedan öringarna tillbaka i de 5-meters sträckor där de fiskats upp. I 

Sävbäcken släpptes alla fiskar vid samma utsläppsplats, mitt på 200 meters sträckan. Slutligen 

i Iglabäcken släpptes fiskarna mitt i den respektive 100 meters sträcka där de fiskats upp. Alla 

öringar scannades sedan med en mobil scanner (Oregon RFID), se bilaga 1.) vid olika 

tidpunkter på dygnet, morgon, middag, kväll och natt, för att följa deras rörelser och för att se 

vilka habitat de valde, under tre veckors tid. Vid samtliga scanningstillfällen noterades plats, 

habitat, vattenhastighet, substrat samt djup, för respektive fisk. Vissa fiskar scannades endast 

en gång men många fiskar scannades upp till sju gånger. Alla dessa variabler visade 

sammantaget på att det fanns 3–5 olika habitat i bäckarna. Eftersom fiskarna rörde sig mycket 

och ibland var lättskrämda och vi ibland upplevde att vi ”drev” fisken framför oss i de steniga 

delarna av vattendragen kunde vara svårt att få ett rättvist värde på till exempel vattendjup, så  

graderades istället habitatvariablerna från 1-3 med avseende på djup, vattenhastighet, 

substratstorlek och habitat (Habitat står i detta fall för följande tre variabler; 1 = block/fors 

vatten, 2 = sten/porlande vatten och 3 = mosse/stillastående vatten) För de fiskar som 

påträffades i flera olika habitat slogs summan av de värden habitaten gav ihop och ett 

medelvärde noterades, dock stod det klart att de allra flesta fiskarna var trogna sina habitat 

redan några dagar efter utsläpp. 

 

Efter 35–41 dagar elfiskades 88 märkta fiskar upp ur Lindåsabäcken för att mätas och vägas. 

Efter 42 dagar elfiskades 55 fiskar upp ur Sävbäcken för vägning och mätning. I Iglabäcken 

gjordes försök att scanna och elfiska men alltför stora mängder vatten gjorde det tyvärr 

omöjligt att elfiska vid denna tidpunkt. Senare försök under hösten var fruktlösa eftersom de 

höga flödena i Iglabäcken kvarstod under resten av året. Iglabäckens öringar har därför 

uteslutits i denna studie. Ytterligare elfiske utfördes den 6–7 december i Sävbäcken då 12 

märkta öringar fångades för vägning, mätning och kontroll, dock var antalet alltför litet för att 

göra någon statistisk analys. 

 

Värdet för tillväxt som användes var tillväxthastigheten (% per dag) vilket gav ett SGR-värde 

(Specific growth rate) som räknades ut enligt följande formel; 

Specifik tillväxt (% /dag) (SGR, specific growth rate) beräknades (%/dag) enligt:  

 

SGR= 100 * (ln W2 – ln W1 / (t2 – t1) 

 

där W1 är fiskens initialvikt (g) vid tidpunkt t1 och W2 är fiskens vikt vid tidpunkt t2.   

SGR beräknades för 1) de antal dagar de var i sumparna och 2) de antal dagar från att de 

släpptes ur burarna till och med det andra elfisket. För Sävbäcken gjordes också en ytterligare 
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mätning av SGR efter det tredje fisket. I tillväxtanalyserna användes 41 respektive 42 öringar, 

90–145 mm långa. 

 

Konditionsfaktorn användes som ett mått på den individuella fiskens kondition, och räknades 

ut enligt formel för Fulton’s condition factor: 

 

 CF= W/L3 *100  

 

där W är vikt (g) och L är längd (mm) (Bolger & Connolly 1989).  

Konditionsfaktorn, CF, mättes vid första elfisket, vid utsläpp från burarna samt efter andra 

och tredje elfisket. Vid varje analys ingick 43 öringar, 95–145 mm långa.  

 

Dataanalys 

 

Värden för SGR, vid tidpunkt efter behandling och ca en månad efter då de mättes och vägdes 

åter, logaritmerades och jämfördes i en 2-vägs blockad Anova med Vattendrag och 

Musselbehandling (öringar i sumpar med musselnärvaro / utan musselnärvaro) som fixa 

faktorer och sump som blockad faktor. Anovan utfördes som en general linear model i IBM 

SPSS Statistics, Version 24, och här testades också att residualerna var normalfördelade. 

General linear model är en modell som fungerar som en generalisering av flera linjära 

regressionsmodeller i fall med mer än en beroende variabel. I detta fallet innebar det en 

möjlighet att sammanföra de två vattendragens data och då kunna styrka en eventuell 

signifikans i Anovan. Värden för CF, för de tre tillfällen som öringarna mättes och vägdes, 

logaritmerades likaså och jämfördes på samma sätt med en 2-vägs blockad Anova för de 

öringar som var i sumpar med musselnärvaro och de öringar som tillhörde kontrollgruppen. 

Samma statistiska general linear model i SPSS genomfördes. Residualerna testades för 

normalfördelning, vilket de var också i detta fallet. Öringars habitatval beroende på om de 

hade noll infektion, lite infektion eller kraftig infektion undersöktes, och eftersom öringarnas 

habitatval var rankade 1 - 3 beroende på val av habitat, substrat, djup och vattenhastighet 

valdes ett icke parametriskt oberoende t-test. Bedömningarna var kvalitativa och för analysen 

användes ett Kruskal-Wallis-test i IBM SPSS Statistics version 24. I dessa analyser har 

sammanlagt 62 öringar från Lindåsabäcken och Sävbäcken ingått. 

 

Resultat 
 

Tillväxtanalys 

 

I Lindåsabäcken och i Sävbäcken ingick öringar mellan 89 – 145 mm i längd i 

tillväxtanalyserna och konditionsanalyserna. Resultatet visade på en signifikant lägre 

procentuell tillväxt hos öringar i infektionsgruppen (öring i sump med musselnärvaro) än hos 

öringar i kontrollgruppen (öring i sump utan musselnärvaro) med avseende på tillväxt efter en 

månad i sumparna (2-vägs blockad Anova; F-värde = 5,87, p-värde = 0,046; Fig. 7a). Efter ca 

en månad i frihet då de åter fiskades upp för vikt och längdkontroll fanns ingen signifikant 

skillnad i tillväxt mellan infektionsgruppen och kontrollgruppen (p > 0,05)  (2-vägs blockad 

Anova; F-värde = 2,41, p-värde = 0,17; Fig. 7b). 
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Figur 7 a, b. Öring i sump med musselnärvaro (JA), kontrollgrupp (NEJ). Öring med musselnärvaro hade a) 

signifikant lägre specifik tillväxt (SGR; % per dag, n = 35) än öringar tillhörande kontrollgruppen (n = 27) under 

de dagar då de hölls i sumpar och öring med musselnärvaro hade b) ingen signifikant skillnad i specifik tillväxt 

(SGR; % per dag, n = 37) än öringar tillhörande kontrollgruppen (n = 25) efter ca 30 dagar i frihet i 

Lindåsabäcken och Sävbäcken i Borås kommun, Västra Götaland. 

 

 

Konditionsanalys 

 

Cf (konditionsfaktorn) vid första mättillfället visade ingen signifikant skillnad mellan 

musselgrupp (n = 38) och kontrollgrupp (n = 31) (2-vägs blockad Anova; f-värde; 0,131, p-

värde; 0,727; Fig. 8a). Cf vid andra mättillfället visade heller ingen signifikant skillnad mellan 

musselgrupp (n = 38) och kontrollgrupp (n = 27) (2-vägs blockad Anova; f-värde; 1,987 p-

värde; 0,207; Fig. 8b). Slutligen vid tredje tredje mättillfället, efter att öringarna fiskats upp 

igen, visade cf ingen signifikant skillnad mellan musselgrupp (n = 38) och kontrollgrupp (n = 

31) (2-vägs blockad Anova; f-värde; 0,003, p-värde; 0,957; Fig. 8c). 

 

 

 

 
     a                     b  
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Figur 8 a,b,c. Konditionsfaktor, CF, vid a) första b) andra och c) tredje väg- och mätningstillfället. Öring som 

placeras i sump med musselnärvaro = JA, kontrollgrupp = NEJ. 

 

 

Habitatanalys 

 

I jämförelserna mellan habitat, vattenhastighet, substrat och vattendjup för de olika 

infektionsgraderna lite, mycket eller noll infektion ingick endast den öring som utsatts för 

infektion (musselnärvaro), totalt 62 öringindivider från Lindåsabäcken och Sävbäcken. Icke-

parametriskt oberoende Kruskal-Wallis analyser visade att det fanns en signifikant skillnad 

mellan infektionsgraderna när det gällde habitat-typ. De fiskar med mycket infektion valde i 

större utsträckning ett habitat med lugnare vattenhastighet och finare substrat; (x2  = 5,97, p = 

0,05, df = 2, n = 62) och en finare substrattyp (x2  =  7,37, p = 0,02, df = 2, n = 62) Dock 

kunde inte vattenhastigheten som ensam variabel visa någon skillnad (oberoende Kruskal-

Wallis;  x2  = 5,66, p-värde; 0,06, df = 2, n = 62) och inte heller djupet visade någon 

signifikant skillnad (oberoende Kruskal-Wallis; x2  = 2,29, p-värde; 0,32, df = 2, n = 62) 

 

Diskussion 

 

Resultatet visade att behandlingen som gjordes med att elfiska och hålla öring i 

storleksordning 60 - 145 mm med gravida musslor endast i liten utsträckning påverkar öringar 

 
 

a    b 

     

 
c 



12 
 

negativt med avseende på tillväxt och kondition. Trots att perioden som fiskarna förvarades i 

sumpar blev längre än planerat och deras tillväxt påverkades under tiden i sumparna så 

återhämtade sig fiskarna på den tid det tog från utsläpp till andra elfisketillfället. Den nedgång 

i tillväxt som de infekterade öringarna som förvarades tillsammans med de gravida musslorna 

erhöll under tiden i sumparna tog de alltså igen efter några veckor i sin naturliga frihet. 

Försöket påverkade öringarna med avseende på tillväxt så länge de utsattes för stress som att 

vara i ett begränsat utrymme och tvingas konkurrera om både skydd och föda. Det 

överensstämmer med de studier som gjorts i strömakvarie av Filipsson et al. (2016) och 

Österling et al. (2014) som visade att en hög infektionsgrad påverkade födosöksbeteendet. 

Öringarnas generella kondition visade dock ingen signifikant negativ effekt av behandlingen. 

Troligen berodde det på att öringen på detta sätt inte blev kraftigt infekterad. Studien visade 

också att den infekterade öringen i större utsträckning väljer ett habitat med finare substrat. 

 

Det verkade som att de av mussellarver infekterade fiskarna som förlorat mest i tillväxt och 

kondition inte bara återhämtade sig utan till och med kom ikapp de fiskar som inte var 

infekterade efter en kort tid efter att ha blivit släppta. Men man kan då ställa sig frågan varför 

de mest infekterade fiskarna återhämtade sig så bra? Skedde någon slags kompensatorisk 

effekt? Tidigare studier har visat att öring kan kompensera att parasiterna minskar värddjurets 

möjligheter till syreupptagning genom att öka blodets kapacitet att ”bära” syre genom att öka 

antalet erytrocyter och få svullna celler (Meyers et al., 1980). Filipsson et al. (2017) har i sin 

studie också kunnat visa indikationer på att den infekterade öringen genomgår fysiska 

kompensatoriska förändringar genom att Hct-nivån (volymprocent röda blodkroppar) är 

betydligt högre för infekterad öring. 

 

När det gäller habitat har tidigare forskning visat att öringens beteende spelar roll genom att 

de mest aktiva individerna får en högre grad av infektion än de som håller sig i stillhet och är 

mer ”blyga” (Wengström et al. 2016). Men denna studie kunde visa en indikation på att den 

mest infekterade öringen drog sig till de ställen i bäcken där bottensubstratet var av finare 

slag. Här kan man tänka att konkurrensen om plats och föda torde vara lägre och mindre 

fysiskt ansträngande eftersom i dessa delar av bäckarna saknades stora block och kraftiga 

strömmar. Även om inte studien visade att vattenhastigheten ensam innebar någon skillnad i 

val av habitat kanske en noggrannare studie med en vattenhastighetsmätare hade kunnat visa 

det eftersom vattenhastigheten generellt är lägre i de delar där bäcken har ett finare 

bottensubstrat. Det hade i så fall kunnat antyda att den infekterade öringen hade blivit 

påverkad av parasitinfektionen genom att bli fysiskt nedsatt och gett sämre respiration, sämre 

simförmåga, konkurrens eller svårare med födosök som Thomas et al. (2014), Taeubert & 

Geist, (2013), Filipsson et al. (2016) och Österling et al. (2014) visat i sina studier. Den mest 

infekterade öringen undvek de områden i vattendragen med den grövre bottenstrukturen och 

de största stenblocken vilket också tyder på att de starkaste strömmarna undveks. Valet av 

habitat kan ha inneburit en fördel för öringen som då lättare kunde söka skydd och hålla sig 

undan predatorer. Men det kan också handla om vilken typ av beteende eller personlighetstyp 

öringen hade före infektion. Kanske kan det vara så att en viss typ eller ”personlighet” av 

öring drabbas av högre infektionsgrad och dessa öringar redan innan infektion i större 

utsträckning föredrog de lugnare miljöerna i vattendragen. Och eftersom det inte i denna 

studie kan fastställas vilken miljö öringen befann sig före behandlingen så är det svårt att 

avgöra om öringen valt miljön på grund av infektion eller om den redan tidigare höll sig till 

denna typ av habitat. 

 

Att utföra försök i fält medför många svårigheter, framför allt med att återfinna fisken som 

märkts. I det här fallet har den största utmaningen handlat om tiden; att hinna elfiska så många 
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fiskar som möjligt under en kort period, att tidpunkten för de gravida musslorna och deras 

utsläpp av sina glochidier inte skulle missas och att förvara konkurrenslystna fiskar i en så 

onaturlig och trång miljö så kort tid som möjligt så att den onaturliga påfrestningen skulle bli 

så liten som möjligt. För att ytterligare styrka, förkasta eller omvärdera teorierna genom 

ytterligare studier i fält föreslås att ett större antal öring elfiskades och fler antal personer 

samtidigt kunde utföra arbetet på ett välplanerat och samstämmigt sätt. Rent praktiskt att 

kunna vara på flera platser, helst samtidigt var en utmaning som inte hade gått att lösa utan 

god hjälp av engagerade och kunniga medarbetare.  

  

Resultatet av studien tyder på att den undersökta metoden med att infektera öringar i burar 

kan vara en fungerande metod att använda för att förstärka flodpärlmusslans reproduktion i de 

bäckar där föryngringen är på en låg eller obefintlig nivå. Metoden verkar inte ha någon stor 

negativ påverkan på öringen, även om vi genom studien inte kan utesluta att effekter av 

musslans infektion kan visa sig under perioder av infektionsstadiet som inte undersöktes, t ex 

under vintern eller nästkommande vår, innan juvenilerna släpper från öringen. En fördel med 

metoden är att den kräver en relativt liten arbetsinsats jämfört med den potential med tusentals 

småmusslor som kan rekryteras till populationerna. Metoden får också anses vara relativt 

billig av samma anledning: tusentals musslor kan rekryteras till en relativt liten kostnad.  

 

Det rekommenderas att man inte ska använda fisk eller musslor från andra vattendrag 

eftersom det alltid kan finnas en risk att sprida smitta i förekommande fall. Först och främst 

ska man därför jobba med öring och musslor från samma vattendrag. Flodpärlmusslan har 

dock slagits ut i många vattendrag, varför det kan bli aktuellt med introduktion av musslor 

från andra vattendrag. Vid sådana åtgärder kan musslans och öringens kompatibiltet först 

testas, för att se vilken musselstam som passar vattendragets öringstam (Österling & Larsen, 

2013). Sammantaget kan metoden rekommenderas för användning av förstärkning av hotade 

populationer av flodpärlmussla.  
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