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Sammanfattning  

Flodpärlmusslan är en mycket gammal art som trots sin komplicerade livscykel 
klarat sig bra fram till modern tid. Den lever uteslutande i strömmande vatten på 
rena grus- och sandbottnar och är beroende av stabila miljöer. Dagens mänskliga 
aktivitet förändrar artens förutsättningar på många sätt genom vattenregleringar, 
dikning, fiske, försurning, övergödning, utsläpp och skogsavverkningar. De små, 
juvenila, flodpärlmusslorna som lever nedgrävda i bottnen under de första åren är 
de som påverkas mest av miljöförändringarna. Kunskapen om detta stadium är 
begränsad och denna studie undersöker sambandet mellan syrerika hyporheiska 
flöden och förekomsten av små flodpärlmusslor. En vattenprovtagare med rör på 
olika djup användes för att undersöka syrgasförhållandena i bottensubstratet på 
platser med, respektive utan, förekomst av juvenila flodpärlmusslor. Även 
åldersstrukturen studerades genom längdmätningar av musslorna.  

Syrgas verkar inte vara begränsande för förekomst av juvenila musslor i Lillån. 
Den genomsnittliga syrgasmängden var 9,6 mg O2/l. Längdfördelningen visar på 
dålig reproduktion av flodpärlmusslor, troligtvis sedan 1970-talet. Orsaken till detta 
bör klarläggas genom fortsatta undersökningar av möjliga påverkansfaktorer, 
eftersom substratet och syrgasnivåerna verkar vara utmärkta.  
 

Summary  

The freshwater pearl mussel is a very old species. Despite a complicated life cycle, 
it has managed to reproduce successfully up to modern time. The mussels are 
living exclusively in clear, unpolluted running waters which are poor in lime and 
have sand, gravel or stone beds. The juvenile stages spend their first couple of 
years burrowed in the gravel. Stable conditions are needed in order to maintain the 
populations over time. The antropogenic activities of the present time are changing 
these conditions in many ways, e.g. by ditching, construction of dams, fishing, 
acidification, eutrophication, various pollutants and forestry.  

The juvenile stages of the freshwater pearl mussels are poorly known. but they 
are considered to be more vulnerable to antropogenic changes than the adult 
mussels. The present study aims at investigating the relationship between oxygen-
rich hyporheic flows and the occurrence of juvenile freshwater pearl mussels. The 
study area is River Lillån, located South of Edsbyn, Sweden. A new kind of 
sampler for interstitial water was used, which allows sampling from different 
depths in the sediment. These oxygen profiles were compared with the occurrence 
of juvenile mussels. The distribution of mussel length classes were also 
investigated.  

The results showed that oxygen was not restricting the occurrence of juvenile 
freshwater pearl mussels in River Lillån. The overall average concentration of 
oxygen was 9.6 mg/l. However, the length distribution revealed a very low 
reproduction rate since the 1970’s. The reason for this needs to be further 
investigated as the substrate and oxygen levels appear to be ideal. 
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Inledning  

Flodpärlmusslan som art kan vara 200 miljoner år gammal (Smith 1980, Moorkens 
1999) och dess reproduktionssätt har under denna tid uppenbarligen fungerat 
tillfredställande. Under förra århundradet minskade dock förekomsten av 
flodpärlmusslan i Centraleuropa med mer än 90 % (Bauer 1988) och i Sverige 
beräknas 35 % av bestånden vara försvunna (Eriksson m.fl. 1998). Minskningen 
syns över hela utbredningsområdet och tre av fyra svenska bestånd beräknas idag 
ha utslagen reproduktion. 

Arten är beroende av stabila miljöer och dagens mänskliga aktivitet förändrar 
flodpärlmusslans förutsättningar på ett negativt sätt genom vattenregleringar, 
dikning, fiske, försurning, övergödning, utsläpp och skogsavverkningar. Till följd 
av den dramatiska tillbakagången är arten fridlyst och klassad som sårbar enligt 
den svenska rödlistan (ArtDatabanken 2005).  

Flodpärlmusslan lever i näringsfattiga strömmande vatten med sand- eller 
grusbottnar. De livnär sig genom att suga in vatten över gälarna där de filtrerar ut 
föda i form av fint organiskt material. En flodpärlmussla kan filtrera ca 50 liter 
vatten per dygn (Larsen 2005) och i vattendrag med stora populationer kan de på så 
vis bidra till ett renare vatten.  

Flodpärlmusslans utbredning sträcker sig från norra Portugal i söder genom 
västra Europa och norrut till Kolahalvön (Larsen 2005). Den förekommer även i 
nordöstra Nordamerika. I Sverige återfinns den från söder till norr förutom i 
kalkrika områden som Öland, Gotland och Uppland.  

Flodpärlmusslan har en komplicerad livscykel (Figur 1) där honorna befruktas 
genom att de via vattnet får i sig spermier från hanar uppströms. Under 5-8 veckor 
utvecklas äggen till små larver, glochidier, vilka stöts ut i vattnet. De har då en 
storlek av 60x70 µm (Nezlin 1994). Glochidierna transporteras nedströms och 
måste lyckas fästa på gälarna hos öring (Salmo trutta) eller lax (Salmo salar) för att 
överleva. Fiskens gälepitel reagerar med att kapsla in glochidierna. För 
glochidierna utgör inkapslingen ett mekaniskt skydd samt underlättar upptagandet 
av näring från värdfisken (Nezlin 1994). Årsgammal fisk, 0+, är mest mottaglig för 
glochidier (Hastie och Young 2001) men även äldre fisk är i viss mån mottaglig 
(Geist m.fl. 2005). Väl inkapslade i gälepitel lever de som parasiter på fisken och  

 
 
 

 
Figur 1. Flodpärlmusslans reproduktionscykel. a – befruktning av hona,  
b – parasitiska glochidier (60x70 µm) på öring eller lax, c – juvenil mussla (0,5 mm).  
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genomgår under vintern en metamorfos från glochidie till mussla varpå de frigör 
sig och övergår till ett liv nedgrävda i botten (Bauer 1988). Efter ca 12-13 år blir 
musslorna könsmogna och kan börja reproducera sig (Bauer 1987).   

Vuxna flodpärlmusslor löper liten risk att dö i förtid och kan därför leva mycket 
länge om miljöfaktorerna är de rätta. I södra Europas varma klimat blir de inte mer 
än 30-40 år (Bauer 1992) medan de i norra Sverige kan bli över 200 år. Den äldsta 
individ man funnit i Sverige var hela 280 år (E. Dunca opubl. data.). Musslorna 
fortsätter att reproducera sig livet ut och i genomsnitt produceras 4-10 miljoner 
glochidier per hona och år under gynnsamma förhållanden (Bauer 1987, Moorkens 
1999). Det stora antalet är nödvändigt då sannolikheten att glochidierna överlever 
är mycket liten. Enligt Bauer (2001) lyckas endast en av hundra miljoner glochidier 
etablera sig i bottengruset och överleva till reproduktiv ålder.  

Trots en mycket hög mortalitet hos glochidierna är det inte i det stadiet 
problemet med minskande bestånd ligger. Finns det musslor i ett vattendrag 
produceras det vanligtvis glochidier. Detta gäller även i små populationer då 
honorna vid låga tätheter kan bli hermafroditer (Bauer 1987). Nedgången av 
flodpärlmusslan beror istället till stor del på att de juvenila musslorna dör 
(Buddensiek 1995). Eutrofiering är en orsak till detta och fungerande reproduktion 
återfinns endast i svagt påverkade vattendrag (Bauer 1988). Den ökande 
näringstillförseln vid eutrofiering leder till högre produktion av växter och alger. 
Detta, i sin tur, leder till större mängder organiskt material vilket slammar igen 
bottnarna. Utdikning av myr- och skogsmark är en annan orsak till förhöjda halter 
av fint organiskt material. Igenslamning påverkar framförallt de minsta musslorna 
negativt då deras filtreringsapparat lätt täpps till (Patzner och Müller 2001). Även 
transporten av syrerikt vatten hindras när bottnarna täpps till av fint material. 
Lämpliga mikrohabitat för juvenila flodpärlmusslor är sådana där 
sedimentstrukturen möjliggör ett stort utbyte mellan det rinnande bäckvattnet och 
bottensubstratets porvatten (Buddensiek m.fl. 1993). Under de fö sta åren då 
småmusslorna ligger nedgrävda i bottensubstratet befinner de sig i den så kallade 
hyporheiska zonen. Detta är den del av vattendraget som befinner sig under 
markytan och ofta är en blandning av grundvatten och bäckvatten (Figur 2). 

                  
 

 
Figur 2. Schematisk bild över de hyporheiska flödena i ett vattendrag.  
a,b – inströmningsområden, c – grundvattenpåverkan, d – utströmningsområde 
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På grund av ojämnheter på bottnen (sänkor, block, grusansamlingar etc.) tränger 
det syrerika bäckvattnet ner i bottensubstratet på vissa platser. Vattnet strömmar 
genom gruset, där en del av syret förbrukas av bottenlevande organismsamhällen, 
och når ytan efter en kortare eller längre sträcka, ofta några meter. Även 
grundvattnet kan påverka sådana strömmar; syrgasnivåerna i områden där 
utströmning sker är normalt lägre än i inströmningsområden (Brunke & Gonser 
1997). Då juvenila flodpärlmusslor är beroende av att syrerikt bäckvatten tränger 
ner i bottensubstratet borde man finna fler små musslor där syrerika hyporheiska 
flöden är stora.  

Kunskapen om de juvenila musslorna och deras miljökrav är begränsad och 
vidare forskning efterfrågas i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för bevarande av 
flodpärlmussla (Naturvårdsverket 2005). Denna studie syftar till att undersöka 
sambandet mellan syrerika så kallade hyporheiska flöden och förekomsten av små 
flodpärlmusslor. 
 
 

Metod  

Undersökningen utfördes i Lillån, fem kilometer söder om Edsbyn, Gävleborgs län 
(Figur 3), under tidsperioden 2-4 november 2005. Lillån är mellan 3 och 5 meter 
bred och rinner från sjön Skalen till ån Flaxnan. Området är upptaget i Natura 2000 
tack vare rikliga förekomster av flodpärlmussla (>100 000 individer). Inom 
avrinningsområdet finns en stor isälvsavlagring (Figur 4). Mycket av det 
tillrinnande vattnet filtreras genom detta isälvsmaterial, vilket troligtvis stabiliserar 
vattenkvalitén och på det viset gynnar flodpärlmusslan. Vid Ovanåkers kommuns 
provtagningar under oktober 2004 var pH 7,1, alkaliniteten 0,20 mekv/l och 
vattenfärgen motsvarade 25mg/l Pt.  
 
 

         
Figur 3. Översiktskarta Lillån, Ovanåkers kommun.  
© Lantmäteriverket Gävle 2006. Medgivande I 2006/1229. 
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Figur 4. Isälvsavlagring väster om Skalen, Ovanåkers kommun. Från SGUs-karta Ca 42, 
Beskrivning till jordartskarta över Gävleborgs län, 1963.  Sveriges geologiska 
undersökning (SGU). Medgivande: 30-803/2006. 

 

Buddensiek m.fl. (1990) konstruerade en provtagare för porvatten i flera nivåer. 
Denna apparat är dock anpassad för upprepade provtagningar under en längre tid 
och kräver dessutom att man gräver ned den minst två veckor innan proverna tas 
för att bottensubstratet ska hinna återstabiliseras. Denna undersöknings karaktär 
gjorde det omöjligt att använda en sådan provtagare och dessutom skulle 
grävningen i sig troligtvis störa de hyporheiska flödena då dessa är beroende av 
substratets uppbyggnad. Istället användes en nykonstruerad provtagare (utvecklad 
av Gunnar Jacks, KTH) med rör i flera nivåer (Figur 5). På varje nivå finns två rör, 
ett för vattenprov och ett med en elektrod för redoxmätning. Vattnet sugs upp i 
provrör med vakuum (venprovtagningsrör för blodprov). 

 

Grusbotten 

Vattenyta 

cm 0  

 5  

 10  

 15 

Figur 5. Principskiss över provtagaren. På varje nivå finns ett rör för 
vattenprov och en elektrod för redoxmätning. 
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Femton provrutor placerades ut på olika ställen i ån för att om möjligt erhålla olika 
hyporheiska flöden. Vid varje ruta togs porvattenprover från fyra djup i 
bottensubstratet (0, 5, 10 och 15 cm). Proverna fixerades enligt Winkler-metoden 
för att senare analyseras med avseende på syrgas. Vid varje djup noterades även 
redoxvärdet vilket mättes med en portabel redoxmätare (Radiometer PHM80) som 
kopplades till elektroderna i provtagaren. 

För att bestämma antalet små musslor användes en sparkprovtagare (Surber) 
med en provruta på 20x20 cm. Alla synliga musslor inom rutan plockades upp för 
hand varpå bottensubstratet grävdes upp med en liten trädgårdsspade och samlades 
upp i sparkprovtagarens filterpåse. Gruset sållades (5,6 och 4 mm maskvidd) för att 
få fram eventuella småmusslor som legat nedgrävda. Sållningen utfördes genom att 
försiktigt skaka metallsållen i vattenytan. Vattenströmmen förde på det sättet 
effektivt med sig de mindre fraktionerna. Alla musslor mättes till längd, bredd och 
tjocklek.   
 
 
Resultat  

Vattendjupet på de undersökta platserna var ungefär 30 cm och flödeshastigheten 
var vid provtagningen 0,5 m/s. Då genomsnittsarean på vattendraget var 0,7 m2 blir 
flödet 0,35 m3/s. Detta torde vara normalt för årstiden. Bottensubstratet i den 
undersökta sträckan (Figur 6) består i huvudsak av två tredjedelar sand, en tredjedel 
grus, inslag av fin sten samt någon procent finare material (a, c). Vissa områden är 
stenigare (b) och block förekommer. Genomströmningen i bottensubstratet borde 
till följd av de grova fraktionerna och bristen på fint material vara god. På en plats 
längs ån (strax uppströms om c) tillåts hästar att vada ner i bäcken för att dricka. 
Detta resulterar i erosion av strandbanken och en upptrampad botten. 
 
 

    
Figur 6. Fraktioner (viktprocent) av bottensubstrat vid tre olika punkter i Lillån, 
Ovanåkers kommun. © Lantmäteriverket Gävle 2006. Medgivande I 2006/1229.  
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Den genomsnittliga syrgasprofilen för Lillån (Figur 7) visar på generellt syrgasrika 
förhållanden i bottensubstratet. Den genomsnittliga syrgashalten i porvattnet var 
9,6 mg O2/l (alla provrutor och djup, n=51). Redoxpotentialerna varierade mycket 
lite med djupet (Figur 8). Fullständiga data återfinns som bilaga (Tabell 1 och 2).   
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Figur 7. Mängden löst syrgas i porvatten vid olika djup Lillån, Ovanåkers kommun. 
(+/- 1 sd, vid 0 och 5 cm n=15, 10 cm n=12, 15 cm  n=9).  
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Figur 8. Redoxpotentialer vid olika djup i bottensubstratet, Lillån, Ovanåkers 
kommun. (+/- 1 sd, n=15). 

 
 
 
Endast i tre av provrutorna hittades musslor kortare än 50 mm. Dessa rutor låg 
bredvid varandra och i närheten av punkt a i figur 6.. Fördelningen av musslor 
indelade i längdklasser visar på ett litet antal juvenila musslor (Figur 9). 
Medellängden för samtliga musslor var 87 mm och minsta funna mussla var 17 
mm. Skillnaderna i medellängd mellan provrutorna var ej signifikant (t-test, 
P>0,05) (Se bilaga, Figur 11.) En svag skillnad i medellängd kan dock ses mellan 
rutorna med största respektive minsta medellängden (t-test, t=1,7 fg=17 P=0,1). 
Den högsta uppmäta tätheten var 475 musslor/m2 och återfanns i en provruta 
placerad i en av musselbankarna (se bilaga Tabell 3). Syrgasmängderna för 
provrutor med, respektive utan, små musslor uppvisade inga signifikanta skillnader 
för några djup (Figur 10). På grund av det lilla antalet små musslor blir osäkerheten 
för stor för att kunna påvisa en eventuell korrelation mellan förekomst av små 
musslor och syrerika bottnar. Samtliga uppmätta musslor redovisas i bilagan 
(Tabell 4). 
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Figur 9. Längdklasser av flodpärlmusslor i Lillån, Ovanåkers kommun, 2005 
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Figur 10. Mängden löst syrgas i porvatten vid olika djup Lillån, Edsbyn. Medelvärden för 
provrutor med, respektive utan, förekomst av små (<50 mm) flodpärlmusslor. (+/- 1 sd, Med 
småmusslor: 0 och 5 cm n=3, 10 cm n=2, 15 cm  n=1, Utan småmusslor: 0 och 5 cm n=12, 10 
cm n=10, 15 cm  n=8).  
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Diskussion  

Provtagaren visade sig fungera bra i Lillåns grus- och sandbottnar men för mycket 
sten gjorde det svårt att få ner de smala rören på rätt nivåer. Möjligtvis skulle den 
kunna omkonstrueras så att rören är mer rörliga i förhållande till varandra. Detta 
skulle öka möjligheten att hitta en lämplig placering. Kanske kan helt fristående rör 
användas. I vattendrag med grövre bottensubstrat är troligtvis användbarheten för 
denna typ av provtagare begränsad till eventuella fläckar av grus och sand. För att 
öka upplösningen på syrgasprofilerna skulle dubbla provtagningar kunna utföras 
där man efter första provtagningsomgången skjuter ner rören ytterligare 2,5 cmi 
bottensubstratet. Provtagningsdjupen skulle då bli 0-17,5 cm med 2,5 cm intervall.  
Eftersom de tre rutorna med musslor kortare än 50 mm var belägna strax bredvid 
varandra är det rimligt att anta att denna plats i ån på något sätt är fördelaktig för 
småmusslor jämfört med andra. Buddensiek m.fl. (1993) fann en genomsnittlig 
syrgashalt på ca 3,5 mg/l en halv decimeter ner i bottensubstratet på platser med 
förekomst av småmusslor. Detta är betydligt lägre än de i Lillån uppmätta på 8,5 
mg/l på motsvarande djup. Syrgas är därför troligtvis inte en begränsande faktor för 
småmusslor i Lillån. Åtminstone beror anhopningen av småmusslor inte på högre 
syrgashalter i det området jämfört med övriga provtagningsytor.  

De höga syrgashalterna förklarar de obefintliga skillnaderna i redoxpotential för 
olika djup. Jämfört med ett sjösediment, där anaeroba förhållanden kan uppkomma 
redan någon centimeter ner i botten, visar Lillån inga tecken på syrgasbrist.  
Ett problem med grävningen är att begränsa den uppgrävda volymen. 
Sparkprovtagarens metallram är en bra början men ju djupare grävningen fortgår 
desto mer material faller in från sidorna. Svårigheten ligger i att standardisera 
grävningens omfattning. Tid eller antal spadtag kan vara lämpliga begränsningar. 
De problem som Bergengren (2000) hade med att bottensubstratet var svårgrävt 
djupare än en decimeter upplevdes inte alls i Lillån. Tvärtom gick det mycket lätt 
att gräva och beroende på förekomst av sten och lera varierade grävdjupet mellan 
15 och 25 cm. 

Att sålla ut musslorna fungerade bra även om de flesta upptäcktes innan de 
grävdes upp. Hade antalet småmusslor varit större hade troligtvis sållningen varit 
mer betydelsefull då man, för att få klar sikt, måste låta sedimentet lägga sig mellan 
spadtagen. Sållningen kräver också att substratet är av finare slag som grus eller 
sand. Med för stor andel sten riskerar man att skada musslorna i hanteringen. 
Genom att det minsta sållet som användes hade en maskvidd på 4 mm missas 
musslor mindre än så i denna undersökning men då den minsta funna musslan hade 
en längd på 17 mm torde det inte spela någon roll i detta fall.  
Flodpärlmusslorna i Lillån är ojämnt fördelade och tätheten varierar från inga alls 
till 475 individer/m2. Musselbankar av detta slag tillhör inte vanligheterna och 
motiverar ett stort hänsynstagande vad gäller markanvändning. På platsen där 
hästar tillåts att vada ner i bäcken noterades hur strandbanken och bottnen trampats 
upp. Man bör vara uppmärksam på hur detta påverkar musselbeståndet, både de 
direkt påverkade och de nedströms vadstället.  

Förutom syre så för det nedströmmande bäckvattnet med sig födoämnen som de 
juvenila flodpärlmusslorna kan ta upp. Exakt vad de äter är däremot oklart. I det 
tidiga postparasitiska stadiet verkar de ta upp födoämnen med hjälp av den 
cilieklädda foten som den skrapar mot biofilm på gruskorn och stenar (Wächtler 
m.fl. 2001). Filtreringsapparaten är i detta stadium dåligt utvecklad men får en allt 
mer betydande roll varefter musslorna växer till sig. Då inströmningen av 
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bäckvatten i bottensubstratet till stor del beror av vattenflödet borde den minska 
med vattenstånd och årstid. Detta skulle resultera i lägre syrgashalter och sämre 
födotillgång för de nedgrävda juvenila musslorna i perioder av lågvatten. 
Information om hur flödesvariationerna i Lillån ser ut över året skulle ge en ledtråd 
till om det finns perioder med dåliga syrgasförhållanden som påverkar de juvenila 
musslorna negativt.  

Musslornas filtrering av vatten är av ekologisk betydelse för andra arter. När de 
äter, renar de samtidigt vattnet från partiklar. Flödet var vid provtagningstillfället 
0,35 m3/s (30 240 m3/dygn). Om en adult flodpärlmussla filtrerar 50 liter vatten 
per dygn och det i Lillån finns 100 000 musslor filtrerade dessa 17% av vattnet 
varje dygn under undersökningsperioden (0,05 m3/dygn *100 000/30 240 
m3/dygn).  

Trots att Lillån är en av Gävleborgs läns bästa flodpärlmussellokaler kanske den 
på grund av det låga antalet småmusslor inte var den lämpligaste platsen för denna 
undersökning. Ett vattendrag med större andel småmusslor vore önskvärt för att 
klargöra om det finns ett samband mellan syrerika hyporheiska flöden och 
förekomsten av juvenila flodpärlmusslor. 

Bristen på små musslor indikerar att Lillåns population av flodpärlmussla inte 
lyckats föryngra sig tillfredställande under de senaste åren. I figur 8 ses en nedgång 
av antalet individer kortare än 85 mm. En flodpärlmussla av den längden, och som 
lever i ett mellansvenskt opåverkat vattendrag, är mellan 30 och 40 år (E. Dunca 
opubl. data). Orsaken till nedgången borde alltså ha uppkommit under 1970-talet. 
Viss föryngring sker trots allt men den kan nog inte sägas vara tillräcklig för att 
bibehålla ett livskraftigt bestånd. Vad detta beror på bör undersökas genom en 
noggrannare inventering och efterforskning där även flödesvariationer över året, 
öringbeståndets tillstånd samt eventuella effekter av vattenregleringar kartläggs.  
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Bilagor 

Tabell 1. Syrgashalter (mg/l) vid 16 provrutor i Lillån, Ovanåkers kommun  

Provruta  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Djup, cm 0   13,2 12,8 12,3 10,6 13,6 11,4 7,6 - 9,4 10,7 12,1 13 12,4 2,1 11,7 15,2 

5  14,7 10,8 8,3 9,7 11,7 12,2 8,6 - 8,3 9,5 9,4 12,8 8,9 7,4 7,8 9,2 

10  11,3 10,4 9,4 8,7 9,2 - 6,3 - 8,1 8,5 9,1 8,3 - 2,7 8,9 - 

15  - 7,2 8,9 13,1 - 10,5 8 - 6,5 8,3 11,8 - - - - 6,3 

 
Tabell 2 Redoxmätningar (mV) vid 16 provrutor i Lillån, Ovanåkers kommun.  

Provruta  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Djup, cm 0   189 195 176 198 120 167 138 169 176 168 235 188 189 202 175 227 

5  182 189 188 199 141 163 139 173 171 152 245 186 168 198 176 225 

10  186 194 190 201 123 160 136 170 176 157 248 189 162 194 178 222 

15  195 194 191 206 129 156 137 169 175 172 246 190 140 187 176 214 
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Figur 11. Flodpärlmusslornas medellängd (mm +/- sd) vid respektive provruta. Lillån, Ovanåkers 
kommun.  
 
 
Tabell 3. Täthet och längd (mm) av flodpärlmusslor i Lillån, Ovanåkers kommun 
Provruta  Medellängd Min. längd Max. längd n Täthet/m 2 

1  91 77 115 11 275 
2  - - - 0 0 
3  97 96 97 2 50 
4  - - - 0 0 
5  98 83 108 4 100 
6  91 - - 1 25 
7  80 66 88 3 75 
8  89 56 112 19 475 
9  89 85 95 7 175 

10  93 82 102 11 275 
11  75 28 114 15 375 
12  86 55 104 9 225 
13  75 17 106 15 375 
14  87 35 109 6 150 
15  89 88 100 6 150 
16  97 78 107 11 275 

11     0      2      0       4      1      3     19      7     11   15      9     15     6       6     11    (n) 
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Tabell 4. Storlek (mm) av flodpärlmusslor i Lillån, Ovanåkers kommun. 
 

Nr Datum Ruta  Längd  Bredd  Tjockl. 
1 05-11-02 1 87 41 27 
2 05-11-02 1 84 39 22 
3 05-11-02 1 96 44 27 
4 05-11-02 1 84 42 25 
5 05-11-02 1 85 41 24 
6 05-11-02 1 77 37 21 
7 05-11-02 1 115 46 28 
8 05-11-02 1 96 41 24 
9 05-11-02 1 90 41 24 

10 05-11-02 1 100 46 28 
11 05-11-02 1 84 41 23 
12 05-11-03 3 97 45 30 
13 05-11-03 3 96 45 30 
14 05-11-03 5 97 44 26 
15 05-11-03 5 83 38 23 
16 05-11-03 5 108 46 31 
17 05-11-03 5 103 47 31 
18 05-11-03 6 91 43 24 
19 05-11-03 7 88 40 22 
20 05-11-03 7 66 34 18 
21 05-11-03 7 86 39 23 
22 05-11-03 8 109 50 30 
23 05-11-03 8 110 49 30 
24 05-11-03 8 91 46 26 
25 05-11-03 8 112 50 29 
26 05-11-03 8 110 46 27 
27 05-11-03 8 105 48 27 
28 05-11-03 8 109 46 27 
29 05-11-03 8 91 41 23 
30 05-11-03 8 91 42 24 
31 05-11-03 8 87 39 24 
32 05-11-03 8 89 42 26 
33 05-11-03 8 85 38 22 
34 05-11-03 8 86 40 22 
35 05-11-03 8 87 39 23 
36 05-11-03 8 81 38 23 
37 05-11-03 8 79 36 19 
38 05-11-03 8 65 32 18 
39 05-11-03 8 56 26 15 
40 05-11-03 8 57 26 14 
41 05-11-04 9 89 41 24 
42 05-11-04 9 90 42 25 
43 05-11-04 9 89 41 24 
44 05-11-04 9 85 39 22 
45 05-11-04 9 95 48 27 
46 05-11-04 9 86 42 24 
47 05-11-04 9 91 40 24 
48 05-11-04 10 82 40 22 
49 05-11-04 10 92 44 24 
50 05-11-04 10 102 46 28 
51 05-11-04 10 91 45 25 
52 05-11-04 10 89 42 24 
53 05-11-04 10 98 47 26 
54 05-11-04 10 90 43 24 
55 05-11-04 10 93 41 23 
56 05-11-04 10 88 42 24 
57 05-11-04 10 83 41 25 
58 05-11-04 10 111 50 30 
59 05-11-04 11 61 33 19 
60 05-11-04 11 28 15 8 

 

Nr Datum Ruta  Längd  Bredd  Tjockl. 
61 05-11-04 11 29 15 8 
62 05-11-04 11 39 21 12 
63 05-11-04 11 114 46 29 
64 05-11-04 11 74 37 21 
65 05-11-04 11 94 44 25 
66 05-11-04 11 101 47 31 
67 05-11-04 11 86 40 25 
68 05-11-04 11 78 37 23 
69 05-11-04 11 90 42 22 
70 05-11-04 11 75 36 21 
71 05-11-04 11 72 36 20 
72 05-11-04 11 84 40 22 
73 05-11-04 11 97 44 26 
74 05-11-04 12 104 48 31 
75 05-11-04 12 84 39 24 
76 05-11-04 12 94 42 25 
77 05-11-04 12 98 44 28 
78 05-11-04 12 86 40 24 
79 05-11-04 12 55 28 15 
80 05-11-04 12 96 42 26 
81 05-11-04 12 99 42 25 
82 05-11-04 12 62 32 17 
83 05-11-04 13 17 10 5 
84 05-11-04 13 44 23 12 
85 05-11-04 13 58 30 17 
86 05-11-04 13 76 38 21 
87 05-11-04 13 49 25 14 
88 05-11-04 13 62 31 18 
89 05-11-04 13 95 44 26 
90 05-11-04 13 106 49 30 
91 05-11-04 13 95 45 27 
92 05-11-04 13 91 44 25 
93 05-11-04 13 88 42 24 
94 05-11-04 13 86 40 24 
95 05-11-04 13 88 40 25 
96 05-11-04 13 78 35 21 
97 05-11-04 13 92 42 24 
98 05-11-04 14 94 44 24 
99 05-11-04 14 109 48 30 

100 05-11-04 14 98 45 28 
101 05-11-04 14 86 39 25 
102 05-11-04 14 98 43 26 
103 05-11-04 14 35 18 11 
104 05-11-04 15 90 42 24 
105 05-11-04 15 100 45 29 
106 05-11-04 15 100 46 29 
107 05-11-04 15 88 43 23 
108 05-11-04 15 79 38 22 
109 05-11-04 15 74 37 21 
110 05-11-04 16 96 44 26 
111 05-11-04 16 90 40 24 
112 05-11-04 16 98 96 28 
113 05-11-04 16 94 43 24 
114 05-11-04 16 105 48 30 
115 05-11-04 16 94 41 28 
116 05-11-04 16 104 44 28 
117 05-11-04 16 78 39 22 
118 05-11-04 16 107 43 29 
119 05-11-04 16 105 48 30 
120 05-11-04 16 91 40 24 

 


