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Sammanfattning

Öringens (Salmo trutta) gälar fungerar inte bara som ett andningssystem för fisken utan också som 
ett fastsättningsställe för flodpärlmusslans (Margaritifera margaritifera) parasitiska larver. Larverna 
kallas glochidielarver och när de släpps ifrån modermusslan måste de hitta sin värd relativt snabbt 
för att inte dö. Om de lyckas hitta sig en öring så fäster de sig på fiskens gälar, där de sedan kapslas 
in av fiskens epitelceller. Glochidielarverna lever sedan där i ca 3-10 månader främst beroende på 
temperaturen. Eftersom mussellarven är en parasit tar den sin näring och energi ifrån värd fisken. 
Detta kan i sin tur påverka fiskens fitness negativt genom att den blir svagare och därmed fångar 
färre byten, vilket kan leda till sämre tillväxt och överlevnad för fisken.
I denna studie undersöktes skillnader mellan låginfekterade och höginfekterade odlade öringar (+0, 
medelvikt 1,77g ± 0,11) och hur deras beteenden skilde sig åt när de gäller rörlighet och antal 
fångade byten. Fiskarna testades både individuellt och i par. Experimentet utfördes i ett 
strömakvarium och hypoteserna var att låginfekterade öringar tar fler byten än höginfekterade, och 
att de individuella fiskarna tar mer byten än fiskarna i par. Det undersöktes också i vilken 
omfattning fiskarna simmade uppströms eller nedströms när de fångade sina byten och om det var 
någon skillnad mellan låg- och höginfekterade öringar. Resultaten visade att det fanns en signifikant 
skillnad (p=0,0046 ) mellan låg- och höginfekterade öringar när det gäller antal tagna byten, där 
låginfekterade öringar tar mer byten än höginfekterade. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 
antal simrörelser nedströms/uppströms mellan låg- och höginfekterade, däremot fanns det en 
signifikant skillnad (p=0,0027) mellan antal simrörelser uppströms och nedströms oavsett låg- eller 
höginfekterad, där det visade sig att öringen simmar mer nedströms än uppströms från sin focal 
point när den fångar byten. När det gäller antal tagna byten hos de individuella fiskarna vs fiskarna i 
par, så tog de individuella fiskarna fler byten än vad var och en av fiskarna i par gjorde (medeltal: 
fiskar i par 28, individuella 36), men det fanns ingen signifikant skillnad (p=0,06). Utifrån 
resultaten kan man antyda att infektering av flodpärlmusslans glochidielarver kan ha en negativ 
effekt på öringens fysiska prestanda. Öringen får mindre energi till födosök och därmed sämre 
förutsättningar till t.ex. tillväxt.



Abstract

The brown trout´s (Salmo trutta) gills serve not only as a breathing system for the fish but also as an 
attachment site for the parasitic freshwater pearl mussels (Margaritifera margaritifera) larval 
stages. The larvae are called glochidia and when they are released from the adult mussel, they have 
to find their host relatively quickly to survive. If they find a host-trout, the glochidia attach to the 
fish´s gills, where they are encapsulated by the fish´s epithelial cells. The glochidia then live there 
for about 3-10 months, depending on the circumstances. Since the mussel larvae are parasitc they 
take  nutrients and energy from the host fish. This in turn can affect the fitness of the fish by 
weakening it, leading to few prey captures, resulting in poor growth and survival for the fish. In this 
study I examined differences between  low-infected and high-infected hatchery-raised trout (+0 
average weight 1,77g ± 0,11) and how their behaviors were different in terms of the number of 
captured prey and foraging maneuvers. The fish were tested individually and in pairs. The 
experiment was conducted in a stream aquarium and the hypothesis was that low-infected trout 
would take more prey than high-infected trout, and that high-infected trouts would move less than 
the low-infected ones. The results showed that there was a significant difference (p=0,0046) 
between the low- and highinfected trout when it comes to the number of prey taken, where the 
lowinfected trout took more prey than the high infected trout. There was no significant difference 
between the number of upstream and downstream swimming movements for high vs low infected 
trout, but there was a significant difference (p=0,0027) between the number of swimming 
movements with trout swimming more downstream than upstream when capturing prey. 
In terms of the number of prey taken for single individuals vs fish in pairs, the single individuals 
took more prey than each of the fish in a pair (average number of prey per fish: fish in pairs 28, 
individuals 36), but this was not significant. These results indicate  that glochidial larvae may have 
a negative effect on the physical performance of trout, leaving the trout with less energy for 
foraging, with presumed negative effects on growth. 



Inledning 

De unionoida musslorna är idag en av de mest hotade djurgrupperna (Geist, Kuehn 2008) främst 
eftersom det har skett stora förändringar i omgivande mark som påverkat sjöar och vattendrag 
negativt. Oftast är det skogsavverkning och jordbruk som har förändrat organismernas ömtåliga 
habitat t.ex. genom att sedimenterande material och läckage kan göra det svårt för musslor, som är 
filtrerare, att ha en fungerande respiration. Sedimentation kan också påverka öringen negativt 
genom att det minskar fisktätheten (Österling 2005).
     Enligt IUNC röda lista för hotade arter anses flodpärlmusslan (FPM) (Margaritifera
margaritifera) vara starkt hotad och ses även som en paraplyart. Öringen (Salmo trutta) däremot 
anses än så länge inte vara hotad men vissa faktorer, som t.ex. byggen av dammar, kan komma att 
påverka deras spridning negativt. 
     Flodpärlmusslan hör till familjen Unionidae och har en avancerad livscykel med en obligatorisk 
fas på en lämplig värd. Glochidie larverna släpps ifrån musselhonorna för första gången när de är 
mellan 12-20 år och når öringens eller laxens gälar passivt via vattenströmmarna ( Taeubert m.fl 
2010). Sedan kapslas larverna in på fiskens gälar där den befinner sig vanligtvis mellan 3-10 
månader (Bauer, 1987). Under tiden som glochidielarverna lever på fiskarna så påverkar de 
troligtvis fiskarna på ett negativt sätt eftersom de lever som parasiter. Vanligtvis påverkar parasiter 
sin värd långsamt och en stor del av värdens energi avleds till parasiten, vilket resulterar i att mindre 
energi är tillgänglig för tillväxt och reproduktion hos värden (Brönmark, Hansson 2010). Detta 
påverkar såklart värden negativt men det behöver inte leda till döden, åtminstone inte inledningsvis. 
     Öringen föredrar, precis som flodpärlmusslan, kalla och väl syresatta strömmar men förekommer 
i flera områden än vad FPM gör eftersom musslorna är anpassade till oligotrofa strömmar och därav 
mer begränsade (Geist, Kuehn 2008). När öringen födosöker upprätthåller den en utgångsposition 
(focal point) i strömmen och fångar byten som kommer strömmande med vattnet, detta fångstsätt 
kallas för ”drift-feeding.” Fisken väljer en position där avvägning mellan simkostnader och 
tillförseln av drivande byten, som båda ökar med vattenhastigheten, maximerar positivt 
energiutbyte (Huges, Dill 1990). Fiskens brutto energiintag (GEI) bestäms av antalet och typen av 
bytesdjur som fisken fångar, och dess netto energiintag (NEI) bestäms av dess GEI minus energi 
kostnader (EC). NEI modeller har utvecklats för att förutsäga energiintag, tillväxt och fördelning för 
laxfiskar (Piccolo m.fl 2008). Förutom att vattnets hastighet påverkar födointaget så finns det fler 
faktorer som spelar in, tex vattentemperatur, fisktätheten (Parra m.fl 2012),vattnets djup och sikt, 
predations risk m.m (Hughes & Dill 1990). Musselans glochidielarver kan också vara en faktor som 
påverkar öringens födointag negativt, eftersom de fäster på deras gälar. 
     Tidigare studier (Ferm 2011) visar att infekterad öring tog signifikant färre byten/minut än 
oinfekterad öring, vilket tyder på att infekterad öring har en lägre furageringshastighet än den 
oinfekterade öringen. Det har också visat sig ju längre tid glochidielarverna får sitta på öringens 
gälar desto svårare blir det för öringen att tillgodogöra sig föda (C.Sunnerstam, opublicerad data). 
Andra effekter som parasiterna kan orsaka är att de tycks öka fiskens ventilationshastighet, de 
förlorar mer i kroppsstorlek än icke infekterade, samt att de visade sig vara signifikant svagare när 
det gäller respons på predations risk (Crane m.fl 2011). Allt detta kan i sin tur leda till, även för en 
kortvarig infektion, minskad tillväxt och minskad sannolikhet för överlevnad. Det har också visats 
att åldern på fisken kan avgöra hur pass allvarlig/långvarig infektionen blir eftersom yngre fiskar 
(0+) verkar vara mer känsliga än äldre fiskar. De äldre fiskarna kan vara mindre exponerade till 
infektion pga beteendemässiga skillnader, bättre immunförsvar och ökad resistens (Hastie, Young 
2000).
     I denna studie analyserades och jämfördes hög- och låginfekterade öringar när det gäller 
skillnader i antal byten och deras rörlighet. Dessutom analyserade jag också skillnaden mellan antal 
tagna byten hos fiskar i par vs hur många ensamma fiskar tog. Hypotes 1) är att låginfekterade 
öringar tar mer byten än höginfekterade 2) låginfekterade öringar rör sig mer uppströms/nedströms 
än höginfekterade 3) fiskar som är ensamma tar mer byten än varje individ i ett par. 



Material och metoder

Jag analyserade filmer av ett tidigare inspelat försök (C.Sunnerstam, opublicerad data). Öringarna 
som var med i försöken var odlad (+0, medelvikt 1,77g ± 0,11) och kom från Fortums fiskodling i 
Gammelkroppa från ån Gulspångsån, Värmland. Glochidielarverna som användes kom från musslor 
i Hiån, Västernorrland, och som är ett biflöde till älven Ljungan. Öringarna (20 st) blandades sedan 
med glochidielarverna (spädning 15 000 glochidielarver /L) för att få en artificiell infektion på 
öringarnas gälar. Blandningen skedde vi två olika tillfälen och hade 2 dagars mellanrum. De två 
grupperna hölls sedan i separata akvarier och man kunde sedan efter en tid (efter ca 56-62 dagar) 
avgöra vilka som blev höginfekterade samt låginfekterade. 
     Själva försöket utfördes i ett akvarium med en konstgjord vattenström (5.0 L s-¹) som bildades 
av en pump (Hailea pond pump p 25000) där vattnet pumpades in från ett reservoarakvarium. 
Försök akvariets vattentemperatur låg hela tiden på ca 12 ºC. Akvariet som användes var 200 cm 
långt, 40 cm bredd och 25 cm djup men under själva filmandet av experimentet var inte hela 
akvariet med i bild utan då var arean 172 (längd) x 25 cm (bredd) (se figur 1a och 1b)
Akvariet var konstruerat med tre rör i ena änden samt ett inflöde i den andra. De tre rören reglerade 
vattennivån och det överflödiga vattnet slussades tillbaka till ett reservoarakvarium. Stålnät 
användes vid ut- och inflödena så att inte öringarna skulle kunna ta sig ut via dessa. På akvariets 
botten lades  fint grus med en kraftig sluttning i slutet av strömmen för att efterlikna öringens 
habitat. Vid mitten placerades en större sten ut (ca 7 x 5 x 2 cm) som skulle fungera som en focal 
point (utgångspunktposition) åt öringen. Bytena till öringarna bestod av upptinade mygglarver 
(chironomider, ca 10 mm) som matades in manuellt till akvariet med hjälp av en konstgjord 
födoapparat som var placerad i början av strömmen. Födoapparaten var trattformad och kopplad till 
en vattenpump (Eheim, serier 07081) där födan transporterades genom en slang ner till 
akvarievattnet. Slangen placerades så att ca 9 cm av slangen befann sig under vattenytan där 
mynningen var snett böjd medströms och det släpptes ner en mygglarv varannan sekund som 
sköttes av en metronom och ett tidtagarur. Efter att öringen släpptes ner i akvariet fick den 
återhämta sig 5 minuter innan själva testet började och sedan släpptes mygglarver i 
matningspumpen som pumpade ut larverna i vattnet. 

   

Figur 1a. Figur 1b.
Testakvarium sett uppifrån. A=focal point (sten), B=vatten-         Testakvarium sett från sidan. D=födoapparaten, E=vattnets 
pupmp in, C=vatten leds ut via rör. riktning, F=grussluttning.   

Försöken spelades in på miniDv-band som sedan spelades upp i en miniDv-spelare där analysen 
gjordes av de olika försöken. Varje försök varade i ca 5 minuter och i första försöken räknades antal 
byten som de låg- och höginfekterade fiskarna tog. Sedan räknades antal simrörelser uppströms och 
nedströms som fisken gjorde i från sin focal point. En simrörelse räknades som en förflyttning t.ex. 
fram och sedan bak igen till sin ursprungsposition. Till sist räknades hur mycket byten varje fisk tog 
när de var i par som sedan jämfördes med hur mycket de individuella fiskarna tog.

A.
B.

C.
D.

E.

F.



Resultat 

Resultaten visade att de låginfekterade öringarna tog fler byten än de höginfekterade under en tid av 
5 minuter per fisk. Eftersom fiskens storlek har betydelse när det gäller konkurrens och beteende så 
delades antal tagna byten och antal tillgängliga byten i procent med öringarnas vikt (figur 2) Ett t-
test gjordes och det visade sig att det fanns en signifikant skillnad p=0,0046 (α=0,05; t-test) mellan 
låg- och höginfekterade fiskar. 

Figur 2.  Procenten av öringarnas fångst/öringarnas vikt.

I det andra testet så räknades antal simrörelser uppströms och nedströms per individuell fisk och 
resultaten visade att de inte var någon signifikant skillnad mellan låg- och höginfekterade fiskar. 
Däremot fanns det en signifikant skillnad (p=0,0027, α=0,05; t-test ) mellan antal simrörelser 
nedströms och uppströms (figur 3) när det gäller alla fiskar allt som allt och de verkar som både låg-
och höginfekterade fiskar simmar mer nedströms efter bytet än uppströms. Medelvärde för antal 
simrörelser uppströms var 8 och nedströms 14.

Figur 3. Antal simrörelser (medelvärde)/vikt(g) uppströms och nedströms för låg- och höginfekterade fiskar totalt.
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Det fanns skillnader i antal tagna byten mellan individuella fiskar och fiskar i par (2 fiskar, 1 icke 
infekterad + 1 infekterad), där de individuella fiskarna tog mer byten per fisk än vad var och en av 
fiskarna i par gjorde (figur 4). T-testet (α=0,06; t-test) visade ingen signifikant skillnad mellan tagna 
byten från de individuella fiskarna och  fiskarna i par, däremot fanns det en trend som visade mot 
skillnad. De individuella fiskarna hade också ett högre medelvärde än fiskarna i par (medelvärde 
byten: två fiskar: 28, individuella: 36). Fiskarna i par jagade varandra ibland vilket kan resultera i 
att de missar en del byten och att energin går åt en del till jagande istället för födosök.
Jag jämförde också datan från videon med datan från ”live” undersökningen för att se om det fanns 
någon skillnad. Det visade sig att datan från videon hade lite lägre värden jämfört med den tidigare 
undersökningen (tabell 1) vilket kan ge olika resultat.

Figur 4. Konkurrens=byten från 11 st fiskar.  Individuella=byten räknat från videon. 

Tabell 1. Antal byten fångade per fisk i procent baserad på videoinspelningar och på observationer som 
gjordes under försöken.
H=höginfekterad, L=låginfekterad.        

          Fisk nr     Video          Live
1H 17 21

4H 19 22

6H 18 19

8H 11 13

12H 18 21

13H 36 37

2L 27 31

3L 31 32

5L 32 33

7L 25 24

9L 28 32

11L 29 33
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Diskussion

Den första undersökningen, med individuella fiskar, visade att låginfekterade öringar tar fler byten 
än höginfekterade öringar, vilket också stämmer överens med den påstådda hypotesen.  Eftersom en 
parasit tar av värdens energi så kan det vara så att de höginfekterade fiskarna helt enkelt inte hade 
tillräckligt med energi över för att vara lika aktiva som de låginfekterade öringarna. Denna 
förklaring stärktes av att man i video analysen såg att de höginfekterade fiskarna var mest aktiva i 
början för att sedan ligga och vila på botten, medan de låginfekterade öringarna var aktiva till och 
från under hela försöket. Man kan tolka resultatet som att infektioner med glochidielarver påverkar 
öringarnas drift-feeding negativt, men nödvändigtvis inte i den grad så att fisken dör, eftersom 
parasit infektioner oftast är kort-variga.
     Öringarnas försämrade aktivitet kan bero på att de genomgår stress som i sin tur försämrar deras 
immunförsvar ( Dubansky m.fl 2011) samt att yngre fiskar (+0) verkar ha sämre immunförsvar än 
vad äldre fiskar har och därmed är mer känsligare för en infektion (Hastie, Young 2000). 
Ventilationshastigheten ökar eftersom larverna sitter på gälarna (Crane m.fl 2011) och tar både plats 
på gäl ytan samt energi. Eftersom de höginfekterade öringarna inte tar lika många byten så borde de 
också påverka deras tillväxt negativt pga. att de inte har tillräckligt med energi för tillväxten och ju 
lägre tid glochidielarven sitter på öringens gälar ju svårare blir det för öringen att tillgodogöra sig 
födan (C.Sunnerstam, opublicerad data ). 
     Hypotesen att låginfekterade fiskar rörde på sig mer när det gäller antal simrörelser uppströms 
och nedströms fanns det inget stöd för. Däremot syntes ett annat mönster, nämligen att fiskarna, 
både låg- och höginfekterade simmade mer bakåt än framåt när de skulle fånga byten. Här fanns det 
också en signifikant skillnad mellan antal simrörelser uppströms och nedströms. Tidigare 
undersökningar (Piccolo m.fl 2007) visar också att många av bytena tas bakom fiskens focal point, 
och inte bara framför. Resultatet visar också att fisken inte behöver fånga bytet innan den passerar 
dess focal point, som en tidigare antaganden visar (Hughes, Dill 1990), utan att bytet kan passera 
fiskens focal point för att sedan simma bakåt och fånga bytet som slapp förbi. Anledningen till att 
de inte var någon skillnad mellan låg- och höginfekterade kan vara att själva simmönstret inte 
påverkas av infektionen utan bara hur pass många byten som tas för varje simutfall fram eller bak, 
de kan tex simma bak eller fram för att fånga bytet men missa fångsten fler ggr än vad de 
låginfekterade gör. De kan också vara så att de spottar ut bytet mera än de låginfekterade fiskarna, 
som också tidigare studier visat (C.Sunnerstam, opublicerade data) och under min analys av 
inspelningarna såg man att vissa fiskar spottade ut bytet, men det är oklart varför, om det berodde 
på infektionen eller att bytet var för stort.
     I det tredje testet så jämfördes antal tagna byten mellan individuella fiskar och fiskar i par. 
Hypotesen var att de individuella fiskarna tar fler byten än vad var och en av fiskarna i par gör. Från 
videons data så fanns en trend men ingen signifikant skillnad men det gjorde det ifrån live 
undersökningen, d.v.s där man räknade antal byten på plats. Den datan visade att de individuella 
fiskarna tog signifikant fler byten än vad fiskarna i par gjorde var för sig. En anledning till att video 
datan inte blev signifikant kan vara för att siffervärdena skiljde sig åt ifrån datan från live 
undersökningen vilket i sin tur kan påverka resultatet. Det kunde skilja mellan 1-5 byten per fisk 
vilket kan påverka t-testets resultat. Skillnaderna kan bero på att det var mycket svårare att räkna 
antal byten per fisk när man tittade på en miniDV spelare än att få räkna i verkligheten. Även om 
det inte blev en signifikant skillnad så hade de individuella fiskarna högre medelvärde (medelvärde 
byten: fiskar i par: 28, individuella: 36). Eftersom det släpptes ned lika många byten (ca 145st 
mygglarver per testomgång) hos både de individuella fiskarna och fiskarna i par så fick de 
individuella fiskarna tillgång till mer föda eftersom de inte hade någon konkurrent som också tog av 
bytena. I akvariet hade heller inte fiskarna i par någonstans att gömma sig för varandra, då de ofta 
har sitt eget ställe där de födosöker. I det vilda är de äldre och större fiskarna dominanta över de 
yngre (Kaspersson m.fl 2012) men om juvenila fiskar stöter på varandra kan det leda till en kamp 
om vem som är mest dominant. Detta kunde man också se i videon där fiskarna i par kunde jaga 



varandra ibland medan de försökte fånga byten vilket borde resultera i att de missar många byten 
som passerar dem eftersom de också lägger energi på att jaga varandra. 
      I dessa försök användes odlade öringar vilket kan påverka resultaten eftersom det finns 
information om att vissa öring- och laxstammar inte fungerar som värd för musslans larver 
(Österling, 2010). Inplanterade öringstammar kan fungera som sämre värd eller inte fungera alls 
pga. att den naturligt förekommande öringen och flodpärlmusslan har en lång evolutionär historia 
tillsammans. Musslor och öring i ett specifikt vattendrag kan ha anpassats sig till varandra under en 
lång tid så att musslorna infekterar värden bättre (Österling, 2005). Musslorna och fiskarna som 
användes i dessa tester var från olika områden och det kan påverka resultaten, men på vilket vis kan 
vara svårt att säga. Det i sin tur kan leda till nya undersökningar där man t.ex. jämför parasit 
infektioner mellan odlade och icke odlade öringar där man kan titta på om det är någon skillnad 
mellan dom när det gäller t.ex. födosök. Fler undersökningar skulle också kunna vara hur 
oinfekterade och infekterade öringarna beter sig när de är fler än två stycken i samma undersökning.
Man kan kolla på konkurrensen mellan dom och analysera deras beteende och jämföra det med de 
andra resultaten, när fiskarna var ensamma eller i par. 

Referenser 

Bauer, G. (1987a). Reproductive strategy of the freshwater pearl mussel Margaritifera 
margaritifera. Journal of Animal Ecology. Vol 56, 691-704. 

Brönmark, C. & Hansson, L-A. (2010). Biotics. I The Biology of Lakes and Ponds. (Crawley, M. 
Little,C. Southwood, T.R.E. Ulfstrand, S. Red), sid 154-155. Oxford: Oxford university 
press.

Crane, A.L. Fritts, A.K. Mathis, A. Lisek, J.C & Barnhart, M.C. (2011). Do gill parasites influence 
the foraging and antipredation behavior of rainbow darters, Etheostoma caeruleum? Animal 
behavior. Vol 82, 187-823.

Dubansky, B. Withaker, B. & Galvez, F. (2011). Influence on the attachment and metamorphosis of 
larval Utterbackia imbecillis on Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus). Biol. Bull. Vol 220, 
97-106.

Ferm, J. (2011). The effect of parasite infection on foraging by brown trout. Karlstads Universitet.

Geist, J. & Kuehn, R. (2008). Host-parasite interactions in oligotrophic stream ecosystems: the roles 
of life-history strategy and ecological niche. Molecular Ecology. Vol 17, 997-1008.

Hastie, L.C. & Young, M.R. (2001). Freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) 
glochidiosis in wild and farmed salmonid stocks in Scotland. Hydrobiologica. Vol 445, 109-
119.

Hughes, N.F. & Dill, L.M. (1990). Position choice by drift-feeding salmonids: model and test for 
Artic Grayling (Thymallus arcticus) in subarctic mountain streams, interior Alaska. Can. J. 
Fish. Aquat. Sci. Vol 47, 2039-2048.

Kaspersson, R. Höjesjö, J. & Bohlin, T. (2012). Habitat exclusion and reduced growth: a field 
experiment on the effects of inter-cohort competition in young-of-the-year brown trout. 
Oecologia. Vol 196, 733-742-

Piccolo, J.J. Hughes, N.F. & Bryant, D.M. (2008). Development of net energy intake models for 
drift-feeding juvenile coho salmon and steelhead. 



Piccolo, J.J. Hughes, N.F. & Bryant, D.M. (2007). The effects of water depth on prey detection and 
capture by juvenile coho salmon and steelhead. Ecology of Freshwater fish. Vol 16, 432-441.

Sunnerstam, Caroline. (2012). Vilken inverkan har flodpärlmusslans glochidielarver på öringens 
födosökning vid olika tidpunkter? Karlstads Universitet. Opublicerad.

Taubert, J-E. Denic, M. Gum, B. Lange, M & Geist, J. (2010). Suitability of different salmonid 
strains as hosts for the endangered freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera L). 
Aquatic conservation: Marine and freshwater ecosystems.Vol 20, 728-734.

Österling, M. (2005). Begränsade faktorer för utbredning och överlevnad av flodpärlmusslan 
(Mararitifera margaritifera L.) Karlstads Universitet. Introduktionsuppsats nr 3. sid 11-12.

Österling, M. (2010). Biotiska och abiotiska faktorers betydelse för flodpärlmusslans fortplantning 
och överlevnad i Ljungans biflöden. Karlstads Universitet 2010:38. sid 7-8.


