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En studie om öring:
• En öringpopulation behöver en viss strömsträcka för att existera.
• Andra strömsträckor i närheten är gynnsamt.
• Vattenreglering påverkar negativt.

Två studier om flodpärlmussla:
• Artens utbredning förklaras främst av öring & klimat.
• Randpopulationer oftare utan rekrytering.

• Dammar har stark negativ effekt på rekrytering.
• Men sjöar utan dämme har en positiv effekt.



Arterna behöver

Vi arbetar med öring och flodpärlmussla
som en del av arbetet med Grön infrastruktur

(Finansierat av HaV, Mälarenergi, Länsstyrelsen i Västmanland, Fritiden…)

• habitat av en viss kvalitét
• habitat av en viss storlek
• konnektivitet med andra habitat



Exemplet Öring i Hedströmmen (Västmanlands län)

12:ans å –
• 12 mil, 
• 12 m medelbredd
• 12 kraftverk 

(80 dammar, en fiskväg!!)



Identifierat alla strömsträckor med GIS.
(Höjddatabasen, Fastighetskartan)

Verifierat i fält. 



• Avstånd ned och upp; damm, strömsträcka, sjö.
• Antal & längd av strömsträckor inom sektion.
• Längd lugnvatten & sjö
• Lutningar
• Strömsträcka som öringhabitat (skala 0,1,2,3)
• Vid elfiskelokal; mer habitatkarkteristika
• Regleringspåverkan



Krävdes en viss längd/yta för att
hysa en öringpopulation.

Fanns flera habitat intill varandra
och vandring var möjlig minskade 
storleken på nödvändig yta.

Habitatkvalitén inverkade,
Liksom vattenregleringspåverkan.
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Strömhabitat för öring i 26 vattendrag 
– Örebro & Västmanland. 
Prickarna är strömmiljöer, ju mörkare desto
sannolikare att öring förekommer.
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• En öringpopulation behöver en minsta strömsträcka för att 
existera.

• Andra strömsträckor i närheten (inom sektionen) är gynnsamt.

• Vattenreglering påverkar negativt.

• Vi kan prediktera sannolikheten för öringförekomst på 
landskapsnivå.

• Ett bra verktyg för restaureringsarbetet och arbetet med…



Flodpärlmusslans utbredning nationellt
samt storskaliga faktorers påverkan på
rekrytering.

SMHI’s nätverksbildande vattendrag
samt RivEx.

Data från Artdatabankens musselportal,
länens flodpärlmusseldata från RUS,
SMHI’s dammregister, Åtgärder i Vatten,
Svenskt ElfiskeRegiSter vid SLU, SGU’s
Jordartkarta & berggrund, GSD höjddata,
klimatdata från WordClim ……..



Flodpärlmusslans utbredning; Species distribution modeling, SDM

MaxEnt kan hantera data som bara förtecknar förekomster. 
Men vi behöver veta något om provtagningsintensitet i landet.







Rekrytering (<50 mm)
Sämst i randpopulationer!



Rekrytering (förekomst av musslor <50 mm) på avrinningsområdesnivå



GLMM (generaliserad linjär mixad modell) med repeated measures (upprepade mätningar), 

en typ av logistisk regression (rekrytering=1; ingen rekrytering=0).

95 % CI

Modellterm Koefficient SE t p Lägre Övre

Intercept 0,204 1,373 0,148 0,882 -2,489 2,896

Sjöklass=3 1,657 0,584 2,839 0,005 0,513 2,802

Sjöklass=2 2,011 0,595 3,38 0,001 0,845 3,178

Sjöklass=1 1,918 0,622 2,896 0,004 0,619 3,216

Sjöklass=0 0

Dammklass=3 -1,124 0,457 -2,458 0,014 -2,021 -0,227

Dammklass=2 -1,466 0,492 -2,98 0,003 -2,43 -0,501

Dammklass=1 -1,063 0,611 -1,739 0,082 -2,262 0,136

Dammklass=0 0

logLutning 1,031 0,414 2,493 0,013 0,22 1,842

logUppströmslängd -0,254 0,301 -0,844 0,399 -0,844 0,336

logSektionsstorlek -0,266 0,154 -1,724 0,085 -0,568 0,037

Positiv effekt

Positiv effekt

Negativ effekt

Rekrytering (<50 mm)



Effekten av dammar och sjöar på rekrytering – 0-linjen motsvarar ingen effekt
DAMMAR SJÖAR



95 % CI

Modellterm Koefficient SE t p Lägre Övre

Intercept 0,741 1,753 0,423 0,673 -2,696 4,178

Sjöklass=3 1,263 0,622 2,029 0,043 0,042 2,483

Sjöklass=2 1,897 0,511 3,712 <0,0001 0,895 2,899

Sjöklass=1 1,58 0,666 2,371 0,018 0,273 2,886

Sjöklass=0 0

Dammklass=3 -1,374 0,504 -2,725 0,006 -2,362 -0,385

Dammklass=2 -1,513 0,577 -2,622 0,009 -2,644 -0,381

Dammklass=1 -0,73 0,673 -1,084 0,279 -2,05 0,591

Dammklass=0 0

logLutning 0,763 0,518 1,472 0,141 -0,254 1,779

logUppströmslängd -0,486 0,495 -0,981 0,327 -1,458 0,486

logSektionsstorlek -0,155 0,174 -0,887 0,375 -0,497 0,187

logÖringtäthet (0+) 0,225 0,296 0,761 0,447 -0,355 0,805

Även om vi tar med data om öring i pixlar över hela landet  så blir resultatet detsamma.

Rekrytering (<50 mm)



Effekten av dammar och sjöar på rekrytering – 0-linjen motsvarar ingen effekt
DAMMAR SJÖAR



Slutsatser: Öring är självklart fundamental för utbredning och rekrytering
Sjöar tycks ha en positiv effekt på rekrytering
Dammar har en negativ!

Randpopulationer saknar oftare rekrytering och vi kan peka ut var de finns
Värdekärnor nu identifierade
Det finns ett antal områden där vi predikterade hög sannolikhet för förekomst
men där inga musslor påträffats. Kanske är det dags att inventera dessa? 

GIS och Species distribution modeling kan vara ett bra instrument i
naturvårdsarbetet.



Slutligen, detta är analyserat efter de inventeringsmetoder vi 
har nu och det innebär att vi är begränsade till små
vattendrag och vadbara djup. 

Kanske finns det fler musslor där ute? 

Cyklop på!


