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Sveriges stormusslor

I Sverige finns 37 arter musslor som 
lever i sötvatten. De flesta är mycket 
små, och hör till gruppen klot- och
ärtmusslor

Elva arter kallas ”stormusslor” eftersom
de är förhållandevis stora

Tre av dem är rödlistade både nationellt
och internationellt. Ytterligare en art 
återfinns på nationella rödlistan

Miljöövervakningen av stormusslor 
startade i början på 1990-talet enligt en 
standardiserad metod som gäller än idag 
efter modifieringar





Invasiva arter som 
redan är här…



Invasiva arter som 
redan är här…



Förväntade invasiva arter …
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Vandrarmusslans 
invandringshistoria i 
Sverige
Kommer ursprungligen från sjöar i södra
Ryssland och blev första gången beskriven
av den tyska zoologen Pallas 1769

1. Vandrarmusslan tros komma med 
barlastvatten till Stockholm tidigt 1920-
tal
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2. Arten sprider sig snabbt in i Mälaren och
upp i Hjälmaren, Ekoln m fl sjöar. 
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3. 2013 upptäcks arten i sjöarna Glan
och Roxen (2012 belägg från Bråviken)
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Undersökningar 2013 visade att arten 
invaderat sjöar, vattendrag och kanaler i 

Motala ströms avrinningsområde – främst i 
den östra delen från Roxen och ut till 

Bråviken samt Göta kanal ner till Slätbaken



Sommaren 2013 och 2014 undersöktes 
både Roxen och Glan 

Även planktoniska larver samlades in 
från både sjöar, kanaler och slussar



Inventeringarna visade på tätheter 
på upp 10 000 individer/m2 och upp 

till 70 larver/liter i Göta kanal 
nedströms Norsholm
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Vandrarmusslan 
har ej spridit väster 
om Vättern där det 
företrädesvis är 
låga Ca- och Mg-
halter

I den östra delen 
där en stor andel 
sjöar är mer eutrofa 
med högre Ca- och 
Mg-halter har 
vandrarmusslan 
spridit sig fort



Riskanalys
Sjöar där vandrarmusslans 
antas kunna etablera sig om den 
introduceras

sjöar där vandrarmusslans 
miljökrav uppfylls, d.v.s. pH > 
7.0 och kalciumkoncentrationen 
> 0,6 mekv/l (n=318)

sjöar där vandrarmusslans 
miljökrav ej är uppfyllda

Hallstan et al. 2010. Current and modeled potential distribution of the zebra
mussel (Dreissena polymorpha) in Sweden. Biol. Invasions 12:285–296





Accelererande expansion i Europa
I Europa har 
arten spridit sig 
snabbt och 
kommer med 
säkehet att 
fortsätt. 



Vad utgör den för hot?
• Konkurrerar med inhemska 

musselarter
• Sätter igen vattenintag
• Omöjliggör bad utan badskor
• Settlar på båtskrov, motorer, 

sjöprickar
• Kan även påverka 

kräftbestånd



Skärblacka vattenkraftverk, nov 2018



Vad kan man göra?
Oftast svårt att åtgärda när den väl är etablerad!
Begränsa spridning!
Informera!



Naturliga fiender, finns det några?

Lake Constance (Bodensee) 
g

• Studie 2001/2002
• 230 000 fåglar (ovanstående arter) – 80% av sjöfåglarna
• Vandrarmusslan minskade med 90% (ner till 11 meter)
• 750 ton vandrarmussla per kvadratkilometer åt fåglarna upp. 

Vigg

Brunand

Sothöna



Svartmunnad smörbult
Neogobius melanostomus

• Tålig (temperatur)
• Tidig könsmognad
• Hanen vaktar boet
• Revirhävdande och aggressiv
• Relativt stor, max 25 cm, honor 

13–14 cm , hanar 17–18 cm
• Konkurrerar med andra 

bottenlevande arter som svart 
smörbult, tånglake och 
skrubbskädda



Framtidsutsikterna …
Det är svårt att hindra spridningen genom att 
begränsa båttrafiken och dess fria rörlighet. 
(Göta kanal, trailer/trollingfiskare, 
blocketförsäljning mm.)

Sötvatten har vanligtvis relativt låga Ca- och 
Mg-halter och många sjöar kännetecknas av 
näringsfattiga förhållanden som får anses 
sämre för filtrerande vandrarmusslor

I det nu aktuella området nedströms Vättern 
måste dock biologiska och vattenkemiska 
faktorer (Ca/Mg) studeras vidare

Trots att vi inte kan förklara den försenade 
invasionen kan vi nu bara dra slutsatsen att 
arten är väletablerad och kommit för att stanna i 
området nedströms Roxen



Information & Miljöövervakning

Vad händer, åtgärder på gång?



Något positivt! - tydlig ekosystemtjänst …





15 år

Tack!
Frågor?
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