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SAMMANFATTNING 
Jakobi Sustainability AB har av Ulricehamns kommun fått i uppdrag att utföra en inventering 
av flodpärlmussla (Margaritifera Margaritifera) i Hillaredsån. Till grund för uppdraget ligger en 
planändring och utökning av industriområdet Rönnåsen i Ulricehamns kommun. Då 
flodpärlmussla har noterats längre söder ut i Hillaredsån fanns skäl att misstänka förekomst 
även längre norrut i vattendraget. Hillaredsån tillhör Ätrans vattensystem.  

Inga musslor hittades vid inledande undersökning av vatttendraget. Därför stannade 
imventeringen med endast en enkel statusinventering. Dock utfördes den mycket noga, med 
många och täta kontroller längs med vattendraget. Rent fysikaliskt hade nedre halvan av 
vatttendraget ganska bra förutsättningar för flodpärlmussla under rådande omständigheter. 
Där fanns en blandning av snabba och långsamma flöden. Det fanns bra bottensubstrat med 
mycket sand, klart vatten och bara lite slamm. 

Orsaken till frånvaro av flodpärlmussla eller någon annan mussla kan vara väldigt många. 
Bäckfåran såg ut att ha rätats vilket kan ge extrema flödestoppar med myckett suspenderat 
substrat ömse om för låga flöden för att passa flodpärlmusslans krav med syrerikt klart och 
näringsfattigt vatten. Även skogsbruk och annan markhantering under lång tid tillbaka kan ha 
påverkat vattenmiljön med bade övergödning och försurning som resultat. Inga skal från 
någon musselart hittades. Inte ens 30 cm ner där det fanns mycket med lämpligt substrat. 
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INLEDNING 

SYFTE 

Ulricehamns kommun har gett Jakobi Sustainability AB i uppdrag att göra en inventering av 
flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) i Hillaredsån, Ulricehamns kommun. Dels för att 
ta reda på om den existerar där och i vilken omfattning. Om så är fallet, även försöka belysa en 
eventuell påverkan på musslan och därtill lämpliga skyddsåtgärder. Detta både under 
pågående etablering och efterföljande verksamhet. Se Figur 1 nedan. 

 

Figur 1 (Heldragen röd linje = utredningsområdet för naturvärdesinventeringen, streckad linje = 
undersökt del av Hillaredsån). 
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METOD 

Beroende på antal och täthet av individer av flodpärlmussla som en första överblick kommer 
att påvisa, finns något olika varianter på hur metoden kan utformas. Om den standardiserade 
metoden enligt Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning inte lämpar sig, t.ex. om 
tätheten är väldigt låg, dvs att risken att man inte hittar några musslor alls på slumpade 
lokaler, då kan man istället utföra en förenklad inventeringen så som Länsstyrelsen i 
Västernorrland har utvecklat (Söderberg 2005). Nu kallad Enkel statusbeskrivning. 

ENKEL STATUSBESKRIVNING 

När man undersöker en population med metoden enkel statusbeskrivning undersöks endast 
beståndet i den del av vattendraget där det är som starkast, dvs. där det förekommer flest 
individer och där det förekommer eller kan misstänkas att det förekommer en föryngring. 
Metoden är deskriptiv och skillnader i bestånden kan endast göras efter återbesök. Här mäts 
100 musslor och sedan beräknas arean på den ytan som musslorna hittades på.  

UTFÖRANDE 

En inventering av flodpärlmussla sker i första hand utmed den rödstreckade delen av 
vattendraget Hillaredsån (se Figur 1). Utöver sakägande fastighet berörs även fastigheterna 
Hillared 1:2, Sillebacken 1:3, Hössna-Slätthult 1:4, Duvered 5:2, Ubbarp 8:16 samt Karthemmet 
1:4 och 1:3.  Det finns, enligt tidigare dokumentation, flodpärlmusslor i vattendraget söder ut 
(muntligen Fredrik Nöbelin, Ulricehamns kommun, 2018-08-24). 

I detta uppdrag har lokaler och utbredningsområden inte kunnat utsetts med hjälp av tidigare 
inventeringar, då detta saknas (www.lansstyrelsen.se/vastragotaland under 
Publikationer/Rapporter, Rapp.nr 2018:18).  

Denna inventering utfördes av Björn Eriksson 2018-08-28 som följande: översiktlig inventering 
av vattendraget för att i grova drag få klart för sig var musslorna eventuellt skulle kunna 
finnas.  Inventeraren promenerade långsamt med många och täta kontroller längs med 
vattendraget. Även bottensubstrat ner till 35 cm undersöktes genom handgrävning och silning 
i försök att hitta unga nyetablerade individer eller gamla skal efter tidigare populationer, med 
betoning på det senare.  

UTRUSTNING 

Vattenkikare, vadarstövlar, hinkar och stor balja. 

 

RESULTAT OCH DISKUSSION 

Inga musslor observerades under inventeringen. Den för flodpärlmusslans livscykel, så viktiga 
öringen/laxen fanns heller inte. Då sommaren 2018 varit torr och mycket varm, har bäcken 
troligen legat torr på många sträckor. Endast i det mest sanka delarna kan vatten ha stått även 
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under sommaren. Det betyder att vattnet då varit oblandat, näringsrikt och syrefattigt och 
med hög påverkan av sur humus från omkringliggande granplantering. 

Inga skalrester från tidigare populationer hittades heller. Kontroll gjordes med handgrävning 
och silning ned till 35 cm i bottensediment. Det talar för att flodpärlmusslor inte kunnat 
etablera sig här under överskådlig tid. Trolig anledning är historisk skogs- jord- och markbruk 
med diverse utdikningar och inte minst rensning och rätning av själva bäckfåran. Ju längre 
uppströms man kommer desto mer igenväxt är vattendraget, även i själva fåran. Flödet var 
följaktligen långsammare och med mer humus, från den närbelägna granplanteringen, som ger 
syrefattigare och surare vatten vilket inte är en lämplig miljö för flodpärlmusslan. Längre ner 
var det mer öppet vid bäckfåran. Men den var bitvis alldeles för uträtad med mycket höga 
flöden, ömse om mycket låga flöden som trolig påföljd. Båda tillstånden separat är precis lika 
dåligt för flodpärlmusslan. Men särskilt i snabb kombination.  

BILDER  

Bilderna är i kronologisk ordning med början söderifrån och upp i vattendraget och visar 
typiska karaktärsdrag för de olika sträckorna av vattendraget. 

 

 

Bild 1. 
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Bild 2. 

 

Bild 3. 
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Bild 4. 
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Bild 5. 
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Bild 6. 

 

 

Bild 7. 
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