
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Flodpärlmusslans (Margaritifera 

margaritifera) påverkan på öringens 

(Salmo trutta) tillväxt och 

rörelsemönster. 
 

The influence of the freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) on 

brown trout (Salmo trutta) growth and mobility. 

 

Sandra Bains 

 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 

Biologiprogrammet 

Examensarbete 15 hp 

Handledare: Martin Österling 

Examinator: Larry Greenberg 

Datum: 2014-06-06 
 
Löpnummer: 14:70 



2 

 

Sammanfattning 

 

Flervärdsparasiter är kända för att påverka en rad egenskaper såsom morfologi, fysiologi och beteende 

hos sin värd. Envärdsparasiter såsom flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) lever som larver 

inkapslade i gälarna på öring (Salmo trutta), men påverkar troligtvis inte sin värd i samma utsträckning 

som flervärdsparasiter. Detta eftersom de är beroende av värdens överlevnad. Dock har negativa 

effekterna av envärdsparasiter observerats, såsom minskad framgång i aktiviteter till exempel födosök, 

aggressiv konkurrens, uppvakning och ungvård. En minskad framgång i födosök kan komma att påverka 

värdens tillväxt och därmed överlevnad. 

I denna studie undersöktes påverkan av flodpärlmusslans larver på öringars tillväxt, konditionsfaktor, 

och rörelsemönster. Analyser av data från två studieområden i Älgåälven indikerade att flodpärlmusslans 

larver inte har någon signifikant påverkan på värdens tillväxt eller konditionsfaktorn. 

Regressionsanalyser visade även att det inte finns något signifikant samband mellan infektionsgraden 

och konditionsfaktorn. 

Resultaten tydde även på att flodpärlmusslans larver inte påverkar öringens rörelseförmåga då ingen 

signifikant skillnad i antal stationära individer kunde påvisas mellan låg- och höginfekterade öringar. 

Analyserna indikerade även på att det inte fanns någon signifikant skillnad i antal uppströms/nedströms 

mellan höginfekterade och låginfekterade individer. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad i hur 

långt en individ förflyttade sig beroende på deras infektionsgrad. Sammantaget verkar det som att 

parasitinfektionen inte har någon stor negativ påverkan på värden.  

 

Nyckelord: öring, flodpärlmussla, envärdsparasiter, konditionsfaktor, rörelsemönster. 
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Abstract 

Multiple host parasites are known to affect a number of characteristics such as morphology, physiology 

and behavior of its host. Single host parasites such as freshwater pearl mussel (Margaritifera 

margaritifera) live as larvae encapsulated in the gills of brown trout (Salmo trutta), and are not expected 

to affect its host as multiple host parasites do, because they depend on the host's survival. However, 

negative effects of single host parasites have been found, such as reduced success in activities such as 

foraging, aggression, courtship and parental care. A reduced success in foraging can affect the host's 

growth and survival. 

This study examined the freshwater pearl mussel larvae’s impact on trout growth, condition factor 

and movement patterns. Analysis of data from two areas in Älgåälven, indicated that the freshwater 

pearl mussel larvae had no significant impact on the host's growth or condition factor. Regression 

analysis showed that there was no significant correlation between infection intensity and condition 

factor. 

The results also indicated that the freshwater pearl mussel larvae had no effect on trout movement as 

there was no significant difference in number of stationary individuals between highy infected and low 

infected trout. There was no significant difference in the number of upstream/downstream movements 

between high infected and low infected individuals, nor was there any significant difference in how far 

an individual moved related to level of infection. Overall, it seems that parasite infection has no major 

negative impact on its host. 

 

Key words: brown trout, freshwater pearl mussel, single host parasites, condition factor, movement 

patterns 
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Inledning 

Flodpärlmusslan (Margaritifera margaritifera) tillhörande familjen Margaritiferidae är starkt 

utrotningshotad och har blivit en prioriterad art i akvatisk bevarande. Artens utbredningsområde har 

under 1900-talet minskat kraftigt. I centrala Europa bedöms antal musselindivider ha minskat med 90 

procent och i Sverige har arten försvunnit från drygt en tredjedel från de vattendrag där musslan fanns i 

början av 1900-talet (Young et al., 2001). Anledningen till denna kraftiga minskning beror på den 

mänskliga aktiviteten som förändrar musslans förutsättningar på ett negativt sätt genom 

vattenregleringar, dikning, fiske, försurning, övergödning m.m. (Svensson et al., 2010). 

Flodpärlmusslan används som en indikatorart av högt bevarandevärde, och har en viktig funktion i 

ekosystemet genom att filtrera vattnet som gynnar andra arter. De lever ett stillsamt liv i rena, 

näringsfattiga vattendrag och har preferens för strömmande habitat till exempel forsar (Addy et al., 

2012). Arten kräver stabila miljöer och har en komplex livscykel med en obligatorisk fas på en lämplig 

värd, lax (Salmo salar) eller öring (Salmo trutta) (Svensson et al., 2010).  

Musslorna är skildkönade och blir könsmogna vid en ålder av 15-20 år. Efter könsmognad kan de 

fortplanta sig under hela sin livslängd. Fortplantningen sker sommartid men varierar beroende på klimat, 

vattentemperatur m.m. Efter att äggen har befruktas utvecklas glochidielarver som stöts ut från 

honmusslan efter ca en månad. Endast en del av dessa glochidielarver som stöts ut når värdfiskens gälar 

passivt via vattenströmmarna där de kapslar in sig och lever som parasiter upp till 9-11 månader 

beroende på vattentemperaturen. När de har vuxit till en mussla på ca 0,4 mm släpper de taget från 

värden (Svensson et al., 2010). Under tiden flodpärlmusslans glochidielarverna lever inkapslade i 

värdfiskens gälar påverkar de troligtvis värden negativt eftersom de lever som parasiter. 

Flervärdsparasiter är kända för att påverka en rad egenskaper, såsom morfologi, fysiologi och 

beteende. Envärds parasiter som flodpärlmusslan förväntas inte jämfört med flervärds parasiter att 

manipulera sin värd att öka predationsrisken, eftersom parasiten är beroende av värdens överlevnad. 

Negativa effekter som har observerats av envärdsparasiter är minskad framgång för aktiviteter såsom 

födosök, aggressiv konkurrens, uppvaktning och ungvård (Crane et al., 2011).  

I tidigare studier där flodpärlmusslans påverkan på värdens aktivitet har studerats, observerades det 

att infekterade individer var mindre aktiva i födosökande och förlorade mer i kroppsvikt än oinfekterade.  

Dock fann man ingen signifikant skillnad i konsumerade byten mellan infekterade och oinfekterade 

fiskar. Den minskade aktiviteten hos infekterade värdar kan förklaras av faktorer som beror på 

parasitinfektionen som t.ex. minskad energi hos värden på grund av ökad energikostnad för en ökad 

ventilationshastighet och/eller för immunförsvaret (Crane et al., 2011).   

Fiskarnas storlek och mängden av energireserver är viktiga faktorer för att överleva vintern. Tidigare 

studier visade att höga mängder av glochidielarver har en negativ påverkan på öringens storlek samt 

konditionsfaktor (Cunjak & McGladdery, 1991). Det har även påvisats att infekterad öring tog 

signifikant färre byten per minut än oinfekterad öring, vilket tyder på att infekterad öring har en lägre 

furageringshastighet än oinfekterad öring. En lägre furageringshastighet innebär att öringen får mindre 

energi och därmed sämre tillväxt och överlevnad (Ferm, 2011). Däremot visade Treasurer och Turbull 

(2000) studie att det inte fanns någon signifikant skillnad i tillväxt samt överlevnad mellan fiskar med 

glochidielarver och utan.  

I denna studie analyserades och jämfördes hög- och låginfekterade öringar gällande skillnader i 

tillväxt, konditionsfaktor samt parasitens påverkan på rörlighet. Hypoteserna är i) låginfekterade öringar 

kommer att ha en högre tillväxt än höginfekterade ii) låginfekterade öringar kommer att ha en högre 

konditionsfaktor än höginfekterade iii) låginfekterade öringar rör sig mer uppströms/nerströms och 

förflyttar sig längre sträckor än höginfekterade. 

 

Metod 

 

Områdesbeskrivning 

 

Älgån som elfiskades ligger i Arvika kommun i Värmland. Två lokaler elfiskades mellan augusti och 

november, 2013 (figur 1). De två lokalerna delades upp i olika delsträckor där längden på delsträckorna 

mättes, för att senare användas vid analyser av öringens rörelsemönster. 
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Figur 1. De två elfiskeområdena, kyrkan (1) med en sträcka på ungefär 129 meter och skog (2) med en sträcka på cirka 83 meter.  

 

Fångstdata 

 

Metoderna som användes var elfiske (LUGAB, 600 V), märkning av öring och skanning av öringarnas 

placeringar i bäcken med hjälp av en avläsare.  

Vid märkning av öringarna användes s.k. Passiv Integrated Transponders (PIT-tags) som är en typ av 

sändare som används för att ta reda på t.ex. öringens tillväxt, överlevnad och rörelsemönster. I detta 

experiment placerades PIT-sändaren under öringens hud efter att öringen bedövades med bensocain. 

Varje sändare är försedd med en unik kod så att varje individ kan särskiljas. De PIT-tags som användes 

var 12 mm (Oregon, RFID). Vid avläsning av sändare användes Oregon’s mobila antennsystem, där 

antennen sveptes över hela delsträckans yta och därmed kunde öringarnas befintliga plats avläsas. 

Delsträckorna avlästes med antennsystemet vid arton tillfällen. Sträckorna elfiskades vid 3 tillfällen, vikt 

och längd mättes, varpå öringarna släpptes tillbaka på samma plats där de fångades.  

Vid märkning av öringen uppskattades även musselmängden genom att okulärt bedöma infektionen 

från hög till att helt saknas. Detta gjordes genom att försiktigt lyfta öringens gällock och fotografera den 

yttre gälen. Totalt märktes 220 individer, varav 107 individers rörelsemönster noterades med hjälp av 

antennsystemet. Tjugotvå individers vikt och längd mättes vid två eller fler tillfällen.  

 

Analys av insamlade data 

 

Det insamlade datasetet från elfisketillfällena sorterades efter öringens parasitinfektionsintensitet. 

Låginfekterade öringar hade i den här studien en musselmängd mellan 1-2, där 1 innebär att det saknas 

musslor och 2 att det finns 3 musselindivider, medan höginfekterad öring hade en musselmängd mellan 

3-5 (31-211 musselindivider). Indelningen gjordes för att senare kunna undersöka om flodpärlmusslans 

larver har någon påverkan på öringens tillväxt, konditionsfaktor, och rörelsemönster. Vid analys av data 

användes endast data från öringar med angiven musselmängd (1-5). Totalt erhölls fullständig data från 

21 individer med angiven musselmängd, samt noteringar om rörelsemönster, vikt och längd. 

För att analysera vikt- och längdskillnader mellan låg- respektive höginfekterade individer 

beräknades förändringen i vikt och längd per dygn. Detta gjordes genom att beräkna ökningens vikt och 

längd från första till sista elfisketillfället, och dela förändringen i vikt/längd med antal dygn mellan 

mätningarna.Vid bedömning av flodpärlmusslans larvers påverkan på tillväxten utfördes t-test för att 
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observera om det fanns någon signifikant skillnad mellan låg- och höginfekterade öringar. Även 

regressionsanalyser gjordes för att konstatera om det fanns något samband mellan längd- och 

viktförändring med avseende på musselmängd.  

 I studien användes även öringarnas konditionsfaktor (Fulton’s condition factor) som ett mått på den 

individuella öringens hälsa. Konditionsfaktorn, C beräknades genom formeln C = W/L
3
, där W är vikten 

(g) och L är längden (cm) för varje individ.  

Vid analyser av rörelsemönster, beräknades öringens totala förflyttning, samt om individen har rört 

sig nedströms eller uppströms vid förflyttning till en annan delsträcka noterades. Öringar som inte 

utförde någon uppströms- eller nedströmssimrörelse noterades som stationär, dessa individer förflyttade 

sig inte till en annan delsträcka. 

 Individens totala förflyttning beräknades genom att avläsa vid vilken delsträcka varje individ befann 

sig vid olika tidpunkter. Den totala förflyttade sträckan för varje individ beräknades med hjälp av 

angivna avstånd mellan olika sträckor på kartorna. Efter avläsning av kartor erhölls totalt 33 noteringar 

om öringens totala förflyttningsavstånd med angiven musselmängd.  

Med hjälp av beräknad totala förflyttad stäcka för varje öring beräknades medelförflyttad sträcka 

genom att dela den totala förflyttade sträckan med antal rörelsenoteringar för samma individ. Detta 

gjordes på grund av att det saknades noteringar för vissa individers rörelsemönster och därför kunde inte 

det totala förflyttningsavståndet användas, då vissa individers rörelsemönster var noterade fler gånger än 

andra individers samt under olika tidsperioder. 

Jämförselser mellan vikt-/längdförändring, konditionsfaktor och antal uppströms- eller 

nedströmssimrörelser, för hög- och låginfekterade öringar utfördes med t-test. Ett ANOVA test utfördes 

för att jämföra hur långt individerna förflyttade sig beroende på hög- och låginfektion. Vid jämförelser 

av antal stationära individer mellan låg- och höginfekterade öringar gjordes ett Chi
2
-test. 

Regressionsanalyser användes för att bedöma om musselmängden hade något samband mellan vikt-

/längdförändring, konditionsfaktor och förflyttningsavstånd. 

 

 

 

Resultat 
 

Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i viktförändring per dygn mellan hög- 

(0,025 ± 0,062 g/dygn) och låginfekterade (0,002 ± 0,007 g/dygn) öringar (t-test, t=1.50, p = 0.153, df = 

17). Det fanns inte heller någon skillnad i längdtillväxten per dygn mellan hög- (0,064 ± 0,044 

mm/dygn) och låginfekterade (0,103 ± 0,081 mm/dygn) öringar (t-test, t = 1.44, p = 0.165, df = 19). Det 

var inget samband mellan viktförändring (regression, F1,20 = 1.51, p = 0.233, df = 21, figur 2) eller 

längdförändring (regression, F1,20 = 1.99, p = 0.174, df = 21) och musselmängd (klass 1-5).  

 

 
Figur 2. Icke signifikant samband mellan viktförändring i gram per dygn och musselmängd (1-5), n = 21. 
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Det fanns inte heller någon signifikant skillnad mellan låg- och höginfekterade öringars konditionsfaktor 

(t-test, t = 1.31, p = 0.194, df = 82).Det var inget signifikant samband mellan konditionsfaktor och 

musselmängd (klass 1-5) (regression, F1,83 = 1.56, p = 0.216, df = 84). 

I den sista analysen jämfördes låginfekterade- och höginfekterade öringarnas rörelsemönster. Ett 

Chi
2
-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i antal stationära individer (Chi

2 
= 5.04, p = 

0.392, df = 1) mellan låg- och höginfekterade öringar. 

Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i antal uppströmsrörelser mellan låg- 

(0,267 ± 0,458 uppströmsrörelser) och höginfekterade (0,364 ± 0,505 uppströmsrörelser) individer (t-

test, t = 0.50, p = 0.620, df = 20).  Det fanns inte heller någon skillnad i antal nedströmsrörelser mellan 

låg- (0,533 ± 0,640 nedströmsrörelser) och höginfekterade (0,273 ± 0,467 nedströmsrörelser) öringar (t-

test, t = 1.20, p = 0.242, df = 24).  

 

  
Figur 3. Skillnaden i medel uppströms- och nedströmsrörelser mellan hög- och låginfekterade vid byte från en delsträcka till en 

annan, med standardavvikelse (höginfekterade, n = 11; låginfekterade, n = 15). 

 

Resultatet tyder på att det inte finns något samband i hur lång sträcka en individ har rört sig beroende på 

om de hade låg (11,59 ± 7,24 m) eller hög (8,91 ± 5,69 m) infektionsgrad (ANOVA, F1,31 = 0.886, p = 

0.354, df = 32). En regressionsanalys visade att det inte fanns något signifikant samband mellan 

förflyttning och musselmängd (regression, F1,28= 2.59, p = 0.119, df = 29), och inte heller något 

signifikant samband mellan förflyttning och konditionsfaktor (regression, F1,28=0.05, p = 0.816, df = 29).  

 

Diskussion 

Resultatet tyder på att flodpärlmusslans larver inte har någon påverkan på öringens tillväxt, vilket inte 

stämmer överens med hypotesen. Att tillväxten inte skiljer sig mellan infekterade och oinfekterade 

värdar har även funnits i en annan studie, där flodpärlmusslans larvers påverkan på laxar (Salmo salar) 

studerades. I studien skiljer sig vikten samt längden endast i början men efter nio månader fanns det 

ingen signifikant skillnad mellan infekterade- och kontrollfiskar (Treasurera et al., 2006). Andra studier, 

där två arter av bandmaskars (Cestoda) påverkan på regnbågsöring (Salmo gairdneri) undersöktes, fann 

författaren inte någon skillnad i värdens längd mellan infekterade- och kontrollfiskar (Ingham & Arme, 

1973). Dock går det inte att dra några slutsatser från den studien då inga statistiska analyser utfördes och 

antal studerade fiskar var väldigt få samt infektionstiden var okänd. Enligt studien så pågick 

experimentet under nio månader vilket är ungefär den tiden som larverna lever inkapslade i värdens 

gälar, men på grund av avsaknad mätningar på infektionstidens längd går det inte dra några slutsatser om 

de negativa effekterna på värdens längd försvinner efter en viss infektionstid. Precis som Ingham och 
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Arme (1973) studie tyder även mina resultat på att det inte finns någon skillnad i värdens längd mellan 

låg- och höginfekterade.  Likväl går det inte dra några slutsatser i min studie om infektionstidens 

påverkan på vikt – eller längdtillväxten då infektionstiden i min studie är okänd. Eftersom elfiskena 

utfördes i början av september till november, och larverna pumpas ut från musselhonan runt augusti-

september beroende på vattentemperaturen, var infektionstiden ca tre månader (Österling, personlig 

kommentar
1
). 

Andra studier gjorda på lax infekterade av bandmaskar visade också att det inte fanns något samband 

mellan vikt/längd och antal bandmaskar. I samma studie observerades inga signifikanta negativa effekter 

på vikt och längd förrän 10 respektive 11 månader efter infektion (Saksvik et al., 2001). Eftersom 

flodpärlmusslans glochidielarver lever i värden en kortare period än bandmaskarna kan det innebär att de 

inte hinner påverka öringens vikt/längd i samma utsträckning som bandmaskarna gör. Dock finns det 

studier på flodpärlmusslans påverkan på lax, där författarna har funnit en signifikant skillnad i värdens 

storlek (fork length) mellan låg- och höginfekterade. Däremot fanns det inget samband mellan värdens 

längd och musseltätheten i gälarna (Cunjak & McGladdery, 1991). Att Cunjak och McGladdery (1991) 

fann en signifikant skillnad mellan låg- och höginfekterade laxar kan bero på att de låginfekterade 

laxarna kom från ett annat område än höginfekterade, och skillnader i studieområdena t.ex. 

vattentemperaturen kan ha påverkat resultatet. En skillnad i vattentemperatur mellan områdena skulle 

leda till att glochidielarver skulle växa snabbare i det ena område jämfört med det andra, vilket i sin tur 

skulle påverka värdens vikt genom ökad energikostnad. 

Analyserna i min studie visade även att det inte fanns någon signifikant skillnad i öringarnas 

konditionsfaktor mellan låg- och höginfekterade. Ett negativt samband mellan konditionsfaktor hos laxar 

och antal parasiterande bandmaskar har dock observerats i Saksvikt et al. (2001) studie, där 

höginfekterade individer har en lägre konditionsfaktor än låginfekterade fiskar. 

Hypotesen om det skulle finnas en skillnad i rörelsemönster stämde inte. Chi
2
-testet visade att det inte 

fanns någon skillnad i antal stationära individer mellan låg- och höginfekterade öringar, och inte heller 

fanns det någon signifikant skillnad i antal uppström- eller nedströmsimrörelser mellan infekterade och 

oinfekterade öringar. Det fanns inte heller någon skillnad i medelförflyttad sträcka i meter mellan låg- 

och höginfekterade. Regressionsanalyserna visade att inte fanns något signifikant samband mellan 

förflyttat avstånd och musselmängd samt konditionsfaktor.  

Att ingen skillnad påträffades kan bero på att stickprovet var för litet eller att antal glochidielarver var 

för få för att kunna ha någon negativ effekt på värdens rörelsemönster. Då ingen skillnad i stationära 

individer observerades, motsäger det Crane et al. (2011) studie där författarna konstanterar att 

ventilationshastigheten ökar hos infekterade öringar. En ökad ventilationshastighet skulle innebära att 

infekterade öringar blir mindre aktiva, förmodligen för att spara energi för att bekämpa de negativa 

effekterna av parasitism. Infekterade fiskar intar då en s.k. sit-and-wait strategi, vilket tyder på en 

energibesparing hos infekterade individer. Dock behöver denna strategi inte ha någon negativ effekt på 

värden, då det konstanterades i Crane et al. (2011) studie att infekterade och oinfekterade individer 

konsumerade lika mängder av byten under liknande förhållanden. Men eftersom inga mätningar på 

ventilationshastigheten gjordes i min studie kan jag inte riktigt utesluta att ventilationshastigheten inte 

ökade, men dock visade det ingen negativ effekt på värdens vikt jämfört med Crane et al. (2011) studie 

där författarna fann att de parasitinfekterade fiskarna förlorade mer i kroppsvikt jämfört med de 

oinfekterade fiskarna. Minskningen i kroppsvikten var dock inte en negativ effekt av minskad aktivitet, 

utan författarna konstaterade att minskningen berodde på ökad ventilationshastighet som är en 

energikrävande process. 

                                                 
1
Martin Österling, Universitetslektor, Karlstads Universitet, e-postmeddelande (02.06.2014) 
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En reducering i aktivitet efter en parasitinfektion har även konstaterats hos bläckfisk, Squalius 

cephalus, som infekterades av ektoparasitiska larver av sötvattensmusslan, Anodonta anatina. I studien 

fann man endast en signifikant skillnad i aktivitet mellan infekterade- och oinfekterade fiskar under de 

första två perioderna men efter att musslorna hade lämnat värden fanns ingen signifikant skillnad i 

aktivitet (Horkey et al., 2014). Detta tyder på att den negativa inverkan på värden försvinner snabbt efter 

att musslorna har lämnat värdfisken.  

Även om negativa effekter har påträffats i andra studier, tyder det inte på att flodpärlmusslans larver 

har en negativ inverkan på öringen. I Ziuganov (2005) studie studerades glochidielarvernas påverkan på 

Stillahavslaxens (Salmonidae) överlevnad efter parning. Laxarna dör efter första leken som ett resultat 

av utlösande programmerad död, som beror på att ökad produktion av steroidhormoner som ökar 

stressnivån. Studien visade att flodpärlmusslans larver minskade produktionen av steroidhormoner och 

därmed ökade överlevnaden hos laxarna. De laxar som infekterades kunde därmed reproducera sig nästa 

lekperiod jämfört med de oinfekterade laxarna som dog strax efter första leken (Ziuganov, 2005). 

Dock har inga positiva eller negativa effekter hittats i mina analyser jämfört med tidigare studier. 

Detta kan bero på skillnader mellan experiment som t.ex. infektionslängd, infektionsintensitet och 

skillnad i vilken art som har studerats kan ge olika resultat, och är därför omöjligt att dra slutsatser om 

flodpärlmusslan har en negativ inverkan på öringen eller inte. Utifrån mina resultat kan jag konstantera 

att flodpärlmusslan har inte har någon signifikant negativ effekt på öringen gällande tillväxt, 

konditionsfaktor och förflyttningsförmåga.  

Att mitt resultat tyder på att flodpärlmusslans larver inte har någon negativ påverkan på öringen kan 

bero på att stickprovsstorleken var för liten eller att antal inkapslade larver var för få. Även att 

observationerna gjordes ute i fält i ett begränsat studieområde och inte på ett laboratorium kan ha 

påverkat resultatet. I ett laboratorium är experimenten mer kontrollerade och en ökad tillgång till data 

finns, som t.ex. infektionstiden som är svår att mäta ute i fält samt kunna lättare mäta uppströms och 

nedströms rörelser. I min studie utgick jag från information om var individerna har befunnit sig vid olika 

tidpunkter, och tittade mer på om en individ har förflyttat sig från en delsträcka till en annan, och om 

den förflyttningen var nedströms eller uppströms. Det var väldigt svårt att uppskatta hur långt en individ 

har förflyttat sig utifrån den informationen som fanns tillgänglig och även att vissa individers 

informations om hur de har förflyttat sig saknades. Detta kan bero på studieområdets avgränsning 

eftersom om individen försvann från studieområdet kunde inga mätningar utföras på individen vilket kan 

ha påverkat resultatet då endast få mätningar på vissa individer fanns tillgängliga.  

Även om ingen skillnad i rörelsemönster kunde påvisas så finns det studier som tyder på att 

parasitinfektioner har en effekt på värdens simförmåga (Taeubert & Geist, 2013) . Då jag utifrån mina 

resultat inte kan dra några direkta slutsatser om parasitinfektions påverkan på värdens rörelse på grund 

av att begreppet innefattar många andra aspekter som t.ex. migration, födosökning m.m., behövs flera 

studier göras för att undersöka om flodpärlmusslan har en negativ påverkan värdens rörelsemönster. 

Även påverkan av infektionstidens längd bör undersökas för att kontrollera om larverna endast har en 

negativ påverkan under hela infektionstiden eller under vissa perioder då många forskningsstudiers 

infektionstid skiljer sig från varandra och visar olika resultat. 
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