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Sammanfattning 
Mörrumsån har de förutsättningar som krävs för att Tjockskalig målarmussla (Unio 
crassus) skall kunna leva och föröka sig, men detta sker inte i samma utsträckning som 
tidigare. Ett samband mellan vattnets riktning söderut mot utloppet till Östersjön och 
minskad föryngring av Tjockskalig målarmusslas inventerade bestånd i Mörrumsån 
finns. Föryngringen uteblir samtidigt som man hittat fler döda musslor ju närmre 
åmynningen man kommer. Orsakerna till detta kan vara flera då denna mussla är 
beroende av specifika förhållanden under flera faser i sin utveckling och fortplantning. 
Ett av hoten är grumling av bottnar. Grumling kan bero på att sträckor utmed 
Mörrumsåns sluttningar och stränder beträds frekvent av besökare. Vegetation slits bort 
längs med stigar och vandringsleder vilket leder till erosion av stränder och sluttningar. 
Organiskt och oorganiskt material av olika storlekar följer med åns vatten i 
strömriktningen och sedimenterar. En grupp som oftast använder stränderna är 
sportfiskare och de sliter mer på vegetation och stränder i perioder då fisket är intensivt. 
En av de mer intensiva perioderna är vid premiären av laxfisket på våren. Under denna 
tid syns ett bibehållet slitage på vissa sträckor vid ån samt även utökat slitage i form av 
bredare stigar och även parallella stigar på andra sträckor. De platser som uppvisade att 
erosion ägde rum innan fiskepremiären hade eroderat mer vid utvärdering två veckor 
efter premiären. Man skulle kunna skydda vegetation genom att anlägga spänger längs 
med känsliga och utsatta stigar och stränder. Detta skulle dock inte förhindra den 
erosion som sker längs med stränder där sportfiskare kliver i och ur ån samt går längs 
med stranden under fiskeaktiviteten. Det är svårt att förutspå var en fiskare tänker stå 
och därför kan det inte uteslutas att en fiskare väljer att stå på någon annan plats än den 
som man byggt en spång på. Spångbygge kan kombineras med information om syftet 
och att det finns skyddsvärda starkt hotade arter som Tjockskalig målarmussla vilka 
utsätts för färre risker om man använder spänger, stigar och rekommenderade platser. 
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Abstract 
Mörrumsån have the conditions required for the Thick-shelled river mussel (Unio 
crassus) to live and reproduce, but not to the same extent as before. There is a 
connection between the rivers direction towards the outlet to the Baltic sea and reduced 
regeneration of Unio crassus inventoried stocks in Mörrumsån. The number of dead 
mussels found in inventoried locations also shows this relationship, that the closer to the 
outlet you get more dead mussels are found and at the same time reduced regeneration. 
This could depend on several reasons since this mussel depends on specific conditions 
in several stages of development and reproduction. One of the reasons for the declining 
mussel stock is silting of the bottoms. Silt depends partly on visitor’s frequent use of 
tracks and trails along Mörrumsåns slopes and riversides. Along tracks and trails 
vegetation are damaged, this further on leads to erosion of riversides and hillsides. 
Organic and inorganic materials of different sizes erode with the water in the flow 
direction and sediment further down the stream. One group which uses the riversides 
more than others are anglers. This sport fishing activity are more intensely damaging 
the vegetation in the riparian zone during certain periods. One of these more intensive 
periods is around the premiere of salmon fishing in the spring. During this time there is 
a sustained wear to the sides of the river and even some extended wear in form of wider 
footpaths and also parallel paths on other routes. Some sites that showed that erosion 
took place before the premiere fishing has eroded even more during the evaluation 
period. There could be some protection to the vegetation by building footbridges along 
the vulnerable and exposed trails and riversides. This could prevent some erosion but 
not the ones that takes place along the riparian zones where anglers climb into and out 
of the river, or walks along the river during the fishing activity. It is difficult to predict 
were an angler will perform its activity. It can not be excluded that a angler choose to 
stand at any place other than the one you built a footbridge on. Footbridge constructions 
may be combined with information about the purpose and that there is endangered 
species such as Unio crassus worth protecting. And by using footbridges, recommended 
sites and tracks you expose some endangered species to fewer risks. 
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1 Inledning 
Mitt första projekt som jag kom att göra under min miljöanalytikerutbildning handlade 
om blåmusslors bidrag till att rena bort övernäring i Östersjön. Mitt intresse och min 
fascination för musslor tog fart och flera arbeten under programmets gång involverade 
olika typer av musslor, zebramusslan som komplement till reningsverk i Mälaren,  
flodpärlmusslan som bioindikator och miljöarkiv samt tillståndsprocedurer och 
miljölagstiftning runt musselodling. Det kändes spännande att återigen få chansen att 
lära mig något nytt om musslor men denna gång rör det sig tyvärr om en mussla som 
man måste kämpa för att få behålla då den är starkt utrotningshotad, Tjockskalig 
målarmussla.  
 I samband med att jag sökte information om musslor i ett annat arbete så kom jag över 
en artikel om ett projekt, Unio Crassus 4 LIFE, som bedrivs av Länsstyrelserna i 
Blekinge, Östergötland, Södermanland samt Karlstad Universitet finansierat delvis av 
EU och som går ut på att sätta in resurser för att just rädda tjockskalig målarmussla. Jag 
vände mig till Länsstyrelsen i Blekinge och fick ett entusiastiskt svar med förslag på 
vad ett Examensarbete skulle kunna innehålla och jag har utgått från detta i viss mån. 
Förslaget innebar tyvärr inte att jag praktiskt på något sätt skulle hantera musslor, utan 
det rör mer deras omständigheter som skyddsvärd art i Mörrumsån. 
 I förarbetet till denna rapport har jag nu besökt Mörrumsån många gånger och märkt att 
vi är många som förstår att uppskatta denna fantastiska å med sina stränder, sitt ständiga 
brus och sin mångfald. Alla som väljer att uppehålla sig här en stund finner sin egen ro 
eller nytta med Mörrumsån. Vi blir fler som vill hit, inte bara för att vara här och 
uppehålla sig en kort stund utan att få återkomma och uppleva igen, se nya sidor vid 
olika årstider, kanske fånga den där fisken som inte ville ge sig förra gången, fånga en 
större eller träffa andra likasinnade från andra länder som också hittat hit eller bara ha 
en kontemplativ stund. Titta, uppleva, höra, lukta och känna. För att behålla detta måste 
vi också tänka, respektera och bevara. Jag skriver denna rapport för att alla som vill 
besöka ett vattendrag skall kunna förstå vilken påverkan våra tramp har och vilka 
konsekvenser det kan få. 
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2 Syfte 
Mångfald. 
Det finns en tanke med att dela och samverka för att också gynna fler. Fler arter och fler 
viljor. Då finns det också ett ansvar att inte utarma eller att missa den nytta som var och 
en av de arter som finns på en plats gör. Om Mörrumsån har de rätta förutsättningarna 
för att tjockskalig målarmussla skall kunna leva och föröka sig så innebär det att 
åtskilliga andra arter också kommer att trivas där. En bioindikator är en levande 
organism som berättar hur omgivningen mår bara genom att finnas, vilket tjockskalig 
målarmussla gör. Detta tack vare att den är känslig för en mängd förhållanden vilka 
också har gjort att den är starkt hotad som art. Tjockskalig målarmussla finns i 
Mörrumsån, men i en blygsam skala på några fåtal platser. I denna rapport så kommer 
ett av de möjliga hoten mot musslan att utredas lite närmare. Det är när vår vilja att 
komma så nära naturen som möjligt gör att vi inkräktar på den. Vi sliter på 
förutsättningar för andra arter.  
 
I denna rapport beskrivs hur sportfisket som en aktivitet i Mörrumsån kan påverka 
Målarmusslan. De potentiella skador som detta medför på stränders vegetation, vilket, 
om det leder till erosion, kan ha effekter på Tjockskalig målarmusslas känsliga 
utveckling och förökning. Kan det möjligen gå att undvika eller minska denna påverkan 
på Tjockskalig målarmussla genom att minska slitage som uppkommer vid sportfisket 
med hjälp av spänger? En spång är en slags träbrygga som ligger på eller ovan mark. 
 
Hypotes:  
 
Att anlägga spänger längs Mörrumsåns stigar och vandringsleder kommer att minska 
tramp och slitage från sportfiskare på, ur Tjockskalig målarmusslans perspektiv, 
känsliga platser och därmed skydda känsliga strandpartier från erosion.  
 
Arbetets frågeställningar för att söka svar på om hypotesen kan tänkas trovärdig: 
 

• På vilka platser i Mörrumsån finns Tjockskalig målarmussla? 
• Vilka platser i området är att betrakta som känsliga ur perspektivet Tjockskalig 

målarmusslas tillväxt? 
• På vilka platser utefter Mörrumsåns stränder är belastningen från sportfiskare i 

området som störst?  
• Hur påverkas musslorna av sportfiskarens tramp på stränderna? 
• Kan man med spänger styra hur sportfiskare rör sig i området i närheten till 

stränderna och därmed skydda utsatta och känsliga platser från onödigt tramp 
och erosion? 
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3 Bakgrund 
3.1 Mörrumsån 
 
3.1.1 Beskrivning 
Mörrumsån tar sin geografiska början i Småland och rinner genom varierande landskap. 
Den passerar jordbruk, skog och samhällen på sin väg. Den samlar på sig kraft och mer 
vatten i ett avrinningsområde som är 3369 km2 stort utmed med sin vandring söderut 
och faller åtskilliga meter på sin färd mot havet. På 18 mil är nivåskillnaden till 
utloppet, från begynnande Vrången, 280 m (Erlandson-Hammargren, 1998). De sista tre 
milen, då ån rinner genom Blekinge, faller den 110 m. Dessa fallmetrar har utnyttjats 
genom åren till kvarnar, sågar och för att frakta timmer. Idag utvinner sju kraftverk 
energi från detta vattnets rörelse.  
 Mörrumsån innehåller inte bara kraft och vatten utan den är en livgivare åt åtskilligt 
både i sin fåra och i sin närhet. Artvariationen är stor. Laxleden, en vandringsled längs 
med ån visar skiftande landskap. Träd som växer år efter år på svindlande sluttningar 
vilka ser ut att störta mot ån dock ostörda av annan mekanisk påverkan än väder och 
vind. Kontrasten av detta till mader som sankt breder ut sig på flera ställen och hyser 
utbredda buskage av vide (Salix). Frodigt gröna och svala områden av safsa (Osmunda 
regalis) utefter med åns stränder. Grönskande öar, forsande partier med näckmossa 
(Fontinalis dalecarlica), stråkande ställen som kan gömma en ståndplats för en lax. 
 Där vattnet stillar sig ser man hårslinga (Myriophyllom alterniflorum). Så smalnar ån 
återigen av och strömmen tilltar och vegetationen växlar, fram och tillbaka ändrar ån 
karaktär liksom landskap och terräng. Här trivs därför inte bara olika arter av växter 
utan det finns ett rikt utbud av fiskarter, däribland Salmo Salar (lax) som här har ett 
uppväxtområde och lekplats vilket gör att det är hit den vänder hem när den är redo att 
leka. Bidraget av lax till Östersjön är stort från Mörrumsån, en femtedel kommer 
härifrån.(Wallsten, 2005). Att det är rikt på lax här lockar många fiskare och 
sportfiskenäringen i Mörrum är betydande.  
 
3.1.2 Skydd 
Mörrumsån utgör en av Sveriges 51 platser som ingår i våtmarkskonvention Ramsar där 
totalt 165 länder ingår i ett nätverk med uppgiften att bevara våtmarker som värdefulla 
ekosystem. Övriga skydd som finns här i olika områden och som lyder under 
Miljöbalken (1998:808) är naturreservat, strandskydd, artskydd och 
vattenkraftsutbyggnadsskydd. Specifika arter som finns representerade i Mörrumsån 
som t.ex. utter skyddas i jaktlagen. Under förordningen om fisket, vattenbruket och 
fiskenäringen (1994:1716) finns artskydd och fredning som innefattar musselarterna 
Unio Crassus (Tjockskalig målarmussla) och Margaritifera margaritifera 
(Flodpärlmussla). Flera arter som finns här, såväl inom flora som inom fauna, är 
rödlistade varför områdesskyddet Natura 2000 är viktigt för bevarandet av habitaten för 
dessa arter (Cederberg & Löfroth, 2000). Mörrumsån omfattas enligt dessa 
områdesskydd och nätverk, därmed finns det krav på hur bevarandet går till och detta 
har upprättats i en plan av länsstyrelsen i Blekinge. Där ingår även skydd av de 
naturtyper som Mörrumsån och dess utlopp kategoriseras enligt - naturliga större 
vattendrag av fennoskandisk typ och estuarier. 
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3.2 Tjockskalig målarmussla (Unio Crassus) 
 
3.2.1 Allmänt 
Tjockskalig målarmussla, Unio Crassus (Philipsson 1788), har som alla andra en 
livscykel, preferenser och hot.  
Tjockskalig målarmussla tillhör klassen Bivalvia, vilket innebär att den har två 
skalhalvor, en vänster och en höger, ett upp och ett ner samt ett fram och ett bak. 
Tjockskalig målarmussla tillhör en av totalt åtta olika arter av stormusslor i Sverige som 
lever i sötvatten. En annan av arterna räknade till stormusslorna har liknande livscykel 
och preferenser och skalutseende som Tjockskalig målarmussla, denna är Flodpärl-
musslan, Margaritifera margaritifera (Philipsson, 1788) och det är sannolikt att dessa 
har förväxlats genom åren på grund av att de har stora likheter gällande skalens ut-
seende vilket kan ha påverkat inventeringsresultat genom åren. Dock skiljer sig de båda 
musselarterna åt utseendemässigt i låsmekanismens tänder, men detta är svårt att se på 
levande exemplar. Tjockskalig målarmussla är mera välvd över Umbrio, mer konvex än 
flodpärlmusslan. Utöver det att dessa musslor tillhör olika arter så präglas de även inom 
arten av de förhållanden som de lever under. Utseende på skalen formas under ut-
vecklingen, beroende på strömstyrka i vattnet. Färg samt struktur på skalet kan komma 
att bero på olika halter av ämnen, som t.ex. järn, i vattnet (Naturhistoriska riksmuseet, 
2013). Det har förekommit fler studier på Flodpärlmusslan än på Tjockskalig målar-
mussla där mycket ännu återstår att undersöka. Vissa stadier av musslans utveckling är 
svåra att studera  då musslan är nedgrävd i sedimentet. 

 

 
  
 
 
 
3.2.2 Reproduktion och föryngring 
En tjockskalig målarmussla blir 50-90 år (Artdatabanken, 2013; Naturhistoriska 
riksmuseet, 2012) och är ungefär 4-7 cm (Artdatabanken, 2013), när den är fullvuxen, 
vissa exemplar har nått 11 cm (Nilsson, 2009). Könsmogen blir den när den är tre till 
fyra år (Lundberg m.fl., 2006). Tjockskalig målarmussla är strikt skildkönad och äggen 
befruktas genom att de sätter sig vid honans gälar (marsupierna) och i och med att 
hanens spermier släpps ut i vattnet kan de komma att passera genom honan 
filtreringssystem tillsammans med inströmmande vatten. Detta kan ske under ett flertal 
tillfällen under befruktningsperioden maj-juli (Lundberg m fl., 2006). Efter 

2. Tjockskalig målarmussla från höger 

Foton 1-2  från Naturhistoriska 
Riksmuseet med tillstånd från Stefan 
Lundberg, intendent NRM 
 

1. Tjockskalig målarmussla ovanifrån 
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honmusslans graviditet, som varar i tre-fyra veckor, släpper eller sprutar honan ut de 
färdiga glochidierna, larverna, som var och en är ungefär 145-230 µm långa och mellan 
20 000 – 300 000 stycken (Wengström, 2009).  Detta glochidiesläpp sker i vattnet eller 
genom att honan rör sig till strandkanten och grundare vatten och där sprids 
glochidiestrålen över vattenytan och kan därigenom locka till sig värdfisk, som kan tro 
att det rör sig om föda. Chanserna för att en värdfisk infekteras ökar genom att 
glochidierna på detta sätt färdas ner genom hela vattenpelaren (Taeubert m.fl., 2006, 
Vicentini, 2005). Det av vikt att det finns lämpliga värdfiskar i närheten då glochidierna 
endast klarar sig en till tre dagar i fritt tillstånd (Lundberg m.fl., 2006). 
Ektoparasitstadiet råder från det att glochidien hakar fast i en gäl hos värdfisken för att 
där reta immunförsvaret hos fisken som då utvecklar en inkapsling runt glochidien. I 
denna kapsel eller cysta parasiterar glochidien under metamorfosen till en liten mussla 
vilken tar ungefär en månad (Wengström, 2009).  
  
Ett flertal studier har gjorts på lämpligheten hos olika fiskarter. Vilka arter som lämpar 
sig som värdfiskar beror bl.a. på om de utvecklat en immunitet eller inte mot just denna 
parasit. Elritsa (Phoxinus phoxinus)och färna (Squalius cephalus) har visat sig väl 
lämpade som värdfiskar för Tjockskalig målarmussla, enligt en tysk studie utförd av 
Taeubert m fl., (2011). Samtidigt konstaterade Taeubert m fl., (2011) att detta inte är två 
arter som skattas särskilt högt av förvaltningar och har överfiskats i bl.a.Tyskland för att 
inte konkurrera med lax. Inga direkta belägg för att detta förekommit i Sverige men ur 
ett historiskt perspektiv från 1911 fram till 1996 så har 73% av elritsan försvunnit från 
100 övervakade vatten i sydöstra Sverige och anledningen till detta kan vara en ökad 
försurning och uppförande av vattenhinder enligt en rapport från Havs-och 

vattenmyndigeten (Schreiber m fl., 2003) som visar 
att elritsa och färna till skillnad från flera andra 
arter inte alls återutsatts i samma grad för ökande 
av bestånd. Rapporten menar att elritsan kan ha 
spridits trots det bl. a. för att den använts som en 
betesfisk.  
Löja (Alburnus alburnus), mört (Rutilus rutilus) 
och lake (Lota lota) har fungerat som värdfisk i in 
situ-studie (Wengström, 2009). 
Potentiella arter av värdfisk enligt Artdatabanken 
(2000) är sarv (Leuciscus erythrophthalmus), färna, 
stensimpa (Cottus gobio) och elritsa. Av dessa arter 
återfinns färna och elritsa i Mörrumsån som är ett 
av Sveriges artrikaste vatten när det gäller 
sötvattenfisk då nära hälften av de kända svenska 

arterna finns representerade här (Wallsten, 2005).  
 
Omständigheter som temperatur och syretillgång 
påverkar när honmusslan släpper glochidierna och 
hur längde parasitismen på värdfisken varar 
(Wengström, 2009). När metamorfosen till mussla är 
färdig släpper den från värdfisken och färdas 

nedströms. Musslan bärs med strömmen och kommer att nå botten med samma princip 
som andra sedimenterande material beroende på storlek, densitet, djup, flödet på vatten. 
Högre hastighet på vattnet krymper potentiella nedslagsplatser (Morales m.fl. 2006).  
 Avgörande för överlevnad är om den kan gräva ner sig i gynnsamt material. Det som är 
viktigt i detta skede är att det inte är för fint material och att det är rent eller slamfritt. 

Bild på reproduktionscykel efter 
förlaga Lundberg, Berggren & von 
Proschwitz (2006) här är en Färna 
representerad som värdfisk.  
 Illustratör R.B.Blanc 
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Musslan som gräver ner sig är beroende av att det är en lagom och kontinuerlig ström i 
vattnet som bär med sig syre och föda, organiska partiklar, som infiltrerar bottnen vilket 
inte kan ske om det inte finns mellanrum mellan kornen (Morales m fl., 2006). I den 
bentiska zonen nedborrad på okänt djup kommer den lilla musslan att växa till sig under 
två till tre år och därefter när den nått en storlek på ca 10-12 mm bli en filtrerare i 
adultstadium fäst vid bottensubstratet och redo att reproducera sig. (Taeubert m fl., 
2011; Lundström m fl. 2006).  
  
 
3.2.3 Hot och preferenser 
Tjockskalig målarmussla är en kräsen art som vill ha speciella förhållanden. Många och 
snäva preferenser, för att kunna leva och föröka sig. 
 Ett hinder för musslans känsliga reproduktion är försurning. Försurning i Mörrumsåns 
avrinningsområde beror dels på nederbörd och avrinning från skogsmark och dels på att 
bergrunden består av vittrande gnejs och granit. Detta regleras med kalkning. Begränsat 
antal värdfiskar är ett annat hot. Värdfiskarna i sig är känsliga mot försurning men 
begränsas också geografiskt genom vattenhinder, kraftverk och dammar, som bidrar till 
ytterligare ett hot med små begränsade och isolerade bestånd av Tjockskalig 
målarmussla. Detta kan leda till inavelsproblem (Lundberg m.fl., 2006). Vattenhinder 
leder även till minskad variation i strömningar beroende på vattenreglering. Minskad 
eller ökad ström ger andra förhållanden för musslan. Minskade variationer i omgiv-
ningarna ger färre möjliga habitat. Förändrat bottensubstrat till följd av muddring, igen-
slammade bottnar eller andra fysiska förändringar som uträtning av vattendrag utgör hot 
då de leder till förändrade flöden, temperaturer, ljusförhållanden som ökad turbiditet1 
eller minskad beskuggning (vilket leder till högre temperaturer) vilka är ytterligare 
orsaker som begränsar Tjockskalig målarmusslas tillväxt. Utöver det påverkas musslan 
av utsläpp från industrier och av jordbrukens nitratrika utsläpp (Nilsson, 2009). Kort 
sagt så finns det mycket som kan gå fel när Tjockskalig målarmussla skall föröka sig 
och överleva. Vilket i gengäld betyder att om Tjockskalig målarmussla finns, trivs och 
dessutom ökar i omfattning (alltså har en föryngring inom populationen) indikerar det 
ett vatten som är gynnsamt för många andra arter, ett vatten som visar stabila 
förhållanden. Denna starkt hotade musslan har tillsammans med de andra stormusslorna 
en komplex hotbild och fungerar därför som biomarkörer och miljöindikatorer 
(Lundberg & Bergengren, 2008).  
Musslan kräver rena sandiga eller grusiga bottnar men kan vara tolerant mot finare korn. 
(Artdatabanken, 2013; Morales m.fl., 2006) 
 
Föryngringen är alltså det som är relevant för om arten skall finnas kvar i Mörrumsån. 
En mussla som nått vuxen ålder kan klara sig och det kan se ut som att det finns ett 
stabilt bestånd med många musslor. Men de kritiska stadierna är under 
utvecklingsfaserna som glochidie, som parasit samt när musslan är utvecklad men lever 
nere i den bentiska zonen och kan vara känslig för sedimentering vilken kan föra med 
sig andra substrat än de som är naturliga för den rena sand/grusbottnen och gör att 
botten slammar igen vilket hindrar infiltration av syre till bentiska zonen där juvenila 
musslan är nedgrävd (Lundberg & Bergengren, 2008). Tämligen lite information finns 
om detta stadium men när man inventerar storlekar på musslor så kan man identifiera 
om det är luckor i generationer eller om det helt saknas föryngring. Man anser att en 
föryngring sker om man hittar individer på <20 mm.(Lundberg m. fl., 2006)  

                                                
1 turbiditet= grumlighet i vattnet 
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Men det finns även hot mot en tillväxande vuxen mussla då man vid åldersbestämning 
av Flodpärlmussla som har liknande preferenser som Tjockskalig målarmussla, sett att 
det finns tydlig störning av tillväxt på vissa årsringar i skalen som sammanfaller i tid 
med stark försurning med efterföljande kalkningsåtgärd. (Dunca & Mutvei, 2009) 
 
3.2.4 Fortsatta förekomster i Mörrumsån och ytterligare hot 
De inventeringar som gjorts beskriver också miljöfaktorer som temperatur, 
beskuggning, bottensubstrat och djup. Förutom dessa fysiska faktorer är sannolikt också 
vattenkemin viktig för om musslan skall kunna etablera sig. Eftersom det finns 
Tjockskalig målarmussla i Mörrumsån har förhållandena av vattenkemin och de 
fysikaliska förhållandena varit tillräckliga. Förutsättningen för att musslan skall fortsätta 
finnas är att föryngring sker och då bör vattenkemin vara stabil, bottensubstraten inte 
grumlas eller förändras. Det finns dock bara vaga uppgifter om hur musslan påverkas av 
variationer i dessa variabler som i vilken omfattning deposition och slam i relation till 
musslan börjar utgöra en risk eller om det någon gång utgör en tillgång i form av näring. 
Det finns jämförande studier mellan andra typer av musslor och om de konkurrerar om 
föda men få studier behandlar Tjockskalig målarmussla, dennes interstitiella stadie (det 
nedgrävda) eller vad den tillgodogör sig vid filtrering. 
 
Som kuriosa kan nämnas ett gammalt dokument om flodpärlmusslan (med liknande 
preferenser och som återfunnits på samma platser som tjockskalig målarmussla) vilken 
inventerades 1980 av Länsstyrelsen Blekinge i flertalet av de blekingska åarna, Persson 
(1981). Denna inventering skulle jämföras med en tidigare inventering från 1959-1960, 
som ingick i en studie av Björk S (Investigations on Margaritifera margaritifera and 
Unio crassus, Limnologic Studies in Rivers in South of Sweden, publicerad i Acta 
Limn. nr 4, Lund 1962). Inventeringen 1980 (Persson, 1981) visade att på tre av de 
undersökta lokalerna i åarna var musslan helt försvunnen och på övriga fanns det 
bestånd. Man framhöll att 20 år, som förflutit mellan inventeringarna var för lite tid för 
att kunna avgöra om det fanns någon fungerande rekrytering. Svårigheten hänför sig till 
musslornas långa livslängd, här cirka 280 år.  
 Musslan behöver inte ha lyckad rekrytering mer än några få gånger under sin livstid för 
att skapa ett livskraftigt bestånd. Men det man kunde se var att det inte fanns musslor 
som var mindre än 40 mm och att föryngringen därmed inte kunde konstateras.  
Persson (1981) ser att det kan finns ett samband mellan att flodpärlmusslan försvinner 
och försurningen men vet inte direkta mekanismen och kan därför inte konstatera 
orsaken men att då det pekar på att lågt pH kan ha haft inverkan på ett eller flera stadier 
i utvecklingen. I detta meddelande har man även rapporterat att det återfanns en stor 
mängd döda musslor av storleken 40-60 mm på stranden vid pool 4 i Mörrumsån. I 
denna inventering finns det beskrivet att det förekom att musslor fastnade på 
sportfiskarnas krokar i pool 4 , Persson (1981).  
  
Vid den inventering man refererar till i denna rapport återfanns efter fiskepremiären tre 
döda skalpar av tjockskalig målarmussla vid pool tre nära gränsen mot pool fyra som 
var just 40, 50 och 55 mm. 
 
3.3 Här finns musslorna 
Musselförekomsterna i Mörrumsån beskrivs i tabell 2.1. Tabellen visar att de pooler, 
inom avgränsningen, där det förekommer levande tjockskalig målarmussla är  28, 25, 
20, 19 och 4. Det finns döda musslor i 19 och 4 samt att det inte förekommer någon 
föryngring i 19 och 4. Se bild 3.1 i metodavsnitt där mussellokalerna är utmärkta som 
röda punkter. 
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Tabell 2.1  Exakta positioner för lokaler med musselförekomster i Mörrumsån (inom avgränsning) 

 
 
3.4 Sportfisket 
 
3.4.1 Historik 
Fiske i Mörrumsån har varit en naturlig verksamhet för innevånare i trakten under en 
lång tid och det finns muntliga historier som skrivits ned långt senare än de uppkom och 
där berättas det om en man, Johan Nilsson från strax norr om Mörrum, som utövade 
sportfiske redan under 1890-talet i Mörrumsån. Redan under medeltiden fiskades det 
med fluga i England. Dokumenterat sportfisket i Mörrumsån har funnits sedan 1939 och 
verkar ständigt utvecklas. (Erlandsson-Hammargren & Pedersen, 1998; Lidman, 1962). 

 
3.4.2 Tekniker  
Nu för tiden anammas främst två olika tekniker av sportfiske i Mörrumsån och det är 
flugfiske (F) och spinnfiske (S). Det råder skillnad i utrustning och teknik även inom de 
olika grenarna men det som är det mest väsentliga i denna studie är att flugfiske sker 
med vadning i vattnet och spinnfiske sker från strand och vattenbryn varför dessa sliter 
olika på strandbankarna. Här är kopplingen från slitage på vegetationen på stränderna 
till att de eroderar och kan utgöra ett hot mot musslorna. 
 
Totalt inom Sveaskogs regi är Mörrumsån indelad i 32 + 3 pooler. Från samhället 
Mörrum och söder ut pool 1 till 16 och från samhället och norr ut pool 17-32 (+ 
ytterligare tre större områden, Vittsjö, Härrnäs och Kärringhejan).  
Denna rapport behandlar inte alla pooler utan de som man vet är mest besökta (muntlig 
information Sveaskog) och som har bäst statistik när det gäller fångster. Följande pooler 
hamnar inom avgränsningen i denna rapport, 1-4 och 17-32. 
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3.4.3 Pooler i Mörrumsån 
Numer är både spinn- och flugfiske tillåtet i alla pooler förutom i pool 1. 
Pool 1-4: (pool 1 endast flugfiske) De pooler som är lätt tillgängliga är i första hand de 
som ligger utmed med samhället. Vid varje inventeringsbesök, under fiskesäsong, så har 
det alltid stått någon vid pool 4 på västra stranden. Pool 1 till 4:s västra strand är det 
mest tillrättalagda området och det ser mer ut som ett promenad- och parkområde än ett 
naturområde, karaktären på östra stranden är helt annorlunda, men även denna strand är 
lätt tillgänglig med broar över ån och det är också anlagt spänger över vissa sankare 
områden dock inte alla. 
 

Pool 17-19  Består i bebyggelse nära ån, på 
västra sidan ett väldigt sankt parti med en 
hel del träd medan den östra sidan är 
sluttande, ibland stupande och bitvis inte 
tillgänglig om det inte vore för spänger 
byggda längs med stranden.  

 
 
 

 
Pool 20-22 Stor variation mellan sluttande och flacka partier av skog. Ån meandrar och 
flödet varierar. Naturskönt område. Pool 22 avslutas vid campingen. 
 
Pool 23-25  Varierande natur, 23 
börjar i Åkroken vid Campingen 
men förövrigt så är det inte någon 
direkt bebyggelse vid ån. Stränder 
varierar från sanka områden till 
starkt sluttande, sandrika och 
eroderande. 
 

Pool 26-28 Detta område är obebyggt med bitvis låg 
vegetation nära ån. Tydliga och många stigar, 
nedhuggna träd och bitvis sanka partier. Västra stranden blir brantare med tätare skog 
längre norrut. 
 
Pool 29-32  Skog på västra stranden övergår i flackare strandängar längre norrut. Östra 
stranden fortsätter att vara skogsbeklädd och ganska brant mellan ån och golfbanan. 
 
3.4.4 Ekonomi och Ekoturism 
Sportfisket är av stor betydelse när det kommer till inkomster för turistnäringen, vilket 
har undersökts av Havs- och vattenmyndigheten. Statistik som myndigheten tog fram 
2006 visar att fisketurister lägger ungefär 800 miljoner kronor på olika näringar i 
samband med fisket som utrustning, kost och logi, hyra av båtar, guider, fiskekort och 
på andra relaterade verksamheter. Då denna statistik endast gäller svenska fisketurister 
så tror myndigheten att man troligen underskattat verksamhetens bredd när man gjort 
undersökningen. Av ungefär en miljon fiskande svenskar under 2006 beräknades 190 
000 ha fiskat i regionen Södra Ostkusten, där Mörrum ingår (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2013). Dessutom kommer det väldigt många utländska 
sportfisketurister, vilket märks tydligt i Mörrum när man promenerar utmed ån, 

 Pool 25 norrut Foto: R.Blanc 

Pool 2 västra stranden norrut 
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campingen eller tittar i den statistik genom åren där man även dokumenterat nationalitet 
på den som fått fångst (Erlandsson-Hammargren & Pedersen, 1998). Enligt 
Fiskeriverkets och SCB:s statistik visar det sig att 40 % av de svenskar som fiskar gör 
detta så ofta som i snitt 31 dagar per år och övriga utövar sportfiske ca två dagar per år. 
Om man tittat på antal fiskedagar fördelat per län så kommer Blekinge på fjärde plats 
efter Jämtlands-, Västra Götalands- och Norrbottens län. med nära 125 000 dagar 
(Havs- och vattenmyndigheten, 2013). 
Det är relevant att förstå det ekonomiska intresset i sportfiskerinäringen för de som 
lever av att det kommer turister till denna relativt lilla ort och som har sin inkomst i 
detta har naturligtvis ett stort intresse i hur verksamheten runt fisket bedrivs. De vill inte 
ha begränsningar i tillgänglighet men likaväl vill de att besökare skall fortsätta att 
komma och finna området attraktivt. Så två typer av intressenter är identifierade vilka 
kan tänkas luta åt samma håll när det gäller hur ett område skall bevaras, men det kan 
fortfarande finnas nyanser i uppfattning då den ena intressenten är beroende av orten 
och den andra kan välja att åka någon annanstans. Ytterligare intressen finns naturligtvis 
hos bofasta som själva utnyttjar området för rekreation och kan ha en helt annan syn på 
vilka ingrepp som kan göras på ett naturområde. Det kan därför finnas svårigheter i att 
begränsa i tillgänglighet. En undersökning som Denstadli  m.fl. (2010) har utfört om hur 
olika intressenter ställer sig till just slitage av stigar och förvaltning av dessa så visar 
undersöknngen att bland tre olika grupper av intressenter, turister, bofasta, med 
inkomstkälla beroende av turism och bofasta utan beroende men som begagnar 
naturområdet, så är dessa tre grupper ungefär lika toleranta för slitage men att turister är 
mer för åtgärder för att förhindra slitage.  
 
Även om man skulle slå fast att sportfisket skulle vara en betydande orsak till att 
erosion av stränder sker och att det kan vara en anledning till att Målarmusslan inte 
föryngras eller att andra skyddsvärda arter och miljöer hotas så är restriktioner svåra att 
väga mot enskilda intressen och därför inte populära att genomföra. Det finns i dag en 
uppmaning om att i största möjliga mån använda redan upptrampade stigar, detta 
presenteras på hemsidan för kronlaxfiske vilka också tillhandahåller fiskekort och vett 
och etikett-regler. Denstadli m.fl. visade i sin undersökning att av just de 
förvaltningsåtgärder som skulle kunna genomföras så var infomation den som fick högst 
rating (6.0 resp 5.7 på en 7-gradig betygskala) bland både turister och bofasta medan 
anlägga spänger fick något högre rating av turister (5.3) än av bofasta (4.9) men ungefär 
samma rating som att stänga skadade områden. Sämst betyg fick åtgärderna om avgifter 
och restriktioner. 
Fiskare betalar på sätt och vis redan en avgift för att begagna området. 
 

Flugfiske pool 1. Foto: R Blanc 
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3.5 Erosion 
 
3.5.1 Erosion allmänt 
Sammanlänkningen i denna studie handlar om den erosion som kommer av att det under 
vissa tider på året uppehåller sig många människor på koncentrerade ytor runt 
Mörrumsån och dess stränder till hur denna erosion möjligen påverkar musslorna. 
Erosion sker dels naturligt genom kemisk vittring samt att vind och vatten sliter på 
bland annat berg, mark och jordmån. Människor sliter mekaniskt med tramp och det 
naturliga skydd i form av vegetation som håller jordmånen på plats slits bort.  
 
Vegetationen har utvecklats olika på olika platser beroende på vilka omständigheter 
som gällt. Tillgång till solljus och vatten, utsatthet för vind och översvämningar präglar 
vilken typ av vegetation som etablerat sig på olika platser och även samspelet mellan 
olika arter av växter. Naturen har en förmåga att anpassa sig efter sina egna förändringar 
sakta och successivt men de snabba aktiviteter som sker under antropogen inverkan tar 
längre tid att naturligt balansera och ibland är effekterna oåterkalleliga under 
överskådlig tid. Tjockskalig målarmussla är starkt hotad av utrotning och de 
förhållanden som bör råda i dess habitat skall vara stabila för att föryngring skall kunna 
ske. Ur detta perspektiv kan bortsliten vegetation leda till att strand, med tillhörande 
skuggande vegetation, eroderar. Detta innebär både ökad turbiditet, näringstillförsel, 
temperaturförändring, ökad syreförbrukning och risk för igenslamning av botten. Det är 
därför viktigt att se över vilka platser som är mer utsatta samt var dessa ligger i 
förhållande till kända musselförekomster. Om avsikten är att musselbeståndet skall öka 
så krävs det att flera områden skyddas. Men det finns även en anledning att vara 
försiktig då områden skall skyddas då underhåll, byggande och anläggande av tex 
spänger eller bankskydd kan orsaka erosion och material kan hamna på känsliga 
musselbäddar (Cooksley m.fl., 2012). 
 
3.5.2 Erosion Mörrum 
 
Ett upphov till slitage på vegetation är att marken på stränderna, bankerna och vid vat-
tenlinjen kontinuerligt beträds av sportfiskare som dels går utmed med stränderna, vid 
främst spinnfiske, och dels går i och ur ån för vadning vid flugfiske. I området längs 
med Mörrumsån råder stora höjdskillnader och jordarternas fraktioner är av stor be-
tydelse för hur erosionskänsligt ett område är. Enligt en inventering som SGI (Sveriges 

Geologiska Institut) gjort 2010 består delarna i 
denna studie av omväxlande svämsediment, silt 
och det dominerande grovsand-finsand. (se bilaga I). Finsand tenderar att vara det mer 
erosions-känsliga jordmaterialet beroende på kornstorlek och homogenitet, sämre 
bindningskraft mellan kornen än ett finare material (Andersson m fl., 2008). 

Bild.  Eroderad stig på sluttning pool 22. foto. R.Blanc 
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Vattenhastigheten i Mörrumsån har på flera ställen uppmätts, i samband med att man 
rekognoserat inför restaureringar på potentiella lekplatser för olika fiskar, och ligger där 
mellan 0,3-0,6 m/s vilket är tillräkligt för att erodera kornstorlekar inom fragmenten 
sand. (Johansson & Nilsson, 2012; Andersson m fl., 2008, fig. 5-1.; Liddle, 1997) Men 
även de finare materialen kan erodera då kohesionskraften2 minskar vid torka vilket sker 
om det är minskad eller utebliven vegetation vilken bundit vatten i markskiktet eller vid 
vinter/vår då tjälen sätter in eller går ur.  
 
Med tramp på mark blir jorden mer kompakt och den mister sin porositet vilket betyder 
att det blir mindre utrymme för syre och det blir svårare för vatten att penetrera ner i 
marken. Jorden packas i lager och även befintliga rötter får det svårt. Eftersom jorden 
eroderar bort med regn och ytterligare tramp blir rötter synliga och om stigen löper över 
rötterna kommer även dessa att utsättas för tramp vilket skadar barken och veden 
kommer i dagen. Detta gör att trädet blir minde motståndskraftigt mot angrepp av olika 
slag och flera svampar och parasiter kan den vägen attackera och bryta ner trädet. Ju 
större såren är på träd och rötter desto större är risken för att trädet skall drabbas av 
svamp och röta (Hultberg, 2006). Träden fyller en viktig funktion ur erosionssynpunkt 
för att stabilisera strandbankar. Dock utsätts inte dessa bara för trampskador utan av 
strömmande vattens mekaniska kraft att ta med sig markpartiklar runt trädet rötter om 
det står nära vattnet eller utsätts för högre vattenstånd vid t.ex. vårflöden. Detta ger ett 
perspektiv på att strandbankar som skall skyddas från framtida erosion blir svåra att 
skydda med enbart vegetation då det ligger i vattnets meandrande effekter att gröpa ur 
och ändra form (Vandenberghe m. fl., 2011). Det kan alltså finnas en mer bevarande 
funktion att stabilisera strandbankarna med andra tekniker som komplement, vilket har 
gjorts bitvis med stenblock.  
Stigar och leder som löper längs med ån är nästan uteslutande tydliga och lätta att välja. 
Men det finns platser som är mer utsatta än andra för att stigarna breddas som vid 
sankare partier eller att man väljer flera olika vägar än en enda och det är när man skall 
ta sig upp eller nedför sluttningar. Utsatta platser är förövrig där fler samlas eller utgår 
ifrån som parkeringsplatser och campingplatser. Andrés-Abellán m fl beskriver i sin 
studie (2005) hur vegetationen förändras ju närmre man kommer frekvent besökta 
platser som parkeringsmöjligheter och att diversiteten i vegetationen minskar och att 
barmark ökar samt att marken blir mer kompakt. Deras studie visar att träig vegetaion är 
den som minskar närmast höganvända platser och vidare högre örtväxter för att lämna 
plats för de mer tramptoleranta och motståndskraftiga växter som tränger undan 
ursprungsarterna. En studie som Kutiel m.fl. (2000) har gjort visar att stigar som 
används mindre sporadiskt har en större negativ påverkan på området än stigar som 
används högfrekvent eftersom den påverkade arealen är större av de stigar som används 
mindre ofta. Flera av de sluttningar som leder mot ån har diffusa stigar kors och tvärs. 
 
 På de mest använda delarna av Mörrumsån är det tydligt var vegetationen helt eller 
delvis försvunnit. Pool 1-4 har på västra stranden en mer parklik karaktär med bred 
anlagd väg. Mellan denna väg och strandkanten, det rör sig om 1-2 m, är det på vissa 
ställen tät gräsbevuxen mark och träd men på många ställen så är det stora bitar mark 
som rasat och förstärkning har skett med klippblock för att stranden inte skall driva 
iväg. (Bild 1. Bilaga II) Men på utmärkta platser så ligger marken öppen och det skulle 
räcka med ett kraftigt regn och den ytavrinning som följer med nederbörden för att dra 
med sig material ner i ån.(Bild 2, Bilaga II) Inte bara ytavrinningen drar med sig 
material utan kraften av att vattendropparna i sig studsar på den bara marken sätter 

                                                
2 Kohesion= bindningskraft mellan sandkorn 
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sanden i rörelse. Vegetationen fyller flera skyddande funktioner. Dels dämpar den 
påverkan från yttre omständigheter som regn och tramp och dels gör den marken mer 
genomtränglig och porös så att vatten kan tränga ner och hållas kvar i jorden. Det är 
synnerligen viktigt på sluttande mark att det finns ett skyddande skikt av gräs eller 
andra marknära växter då erosionsrisken minskar avsevärt med detta. (Liddle, 1997) . 
 Den västra stranden är ett flackt område med inslag av sanka partier och då den 
grusbelagda vägen är blöt är det tilltalande att gå i gräset vilket breddar vägen och sliter 
ner den befintliga vegetationen ytterligare.  
 Den östra stranden är av mer sluttande karaktär och med sanka partier bitvis, där har 
det anlagts spänger över diken, på vissa stigar som löper över sluttande partier och en 
del platser som tenderar att översvämmas oftare, dock inte alla och bitvis är stigarna 
leriga med väldigt breda. 
 
Det finns en beskrivning i en bok (Mörrums Fiskeriförvaltning, 1989) om mörrums 
pooler ett förslag på hur man kan kana nerför en slänt och hålla i trädgrenar för att det är 
svårt att komma åt en viss plats men, förklarar bokens författare samtidigt, att detta är 
för den orädde då stigen undan för undan rasar (se bild ovan i avsnitt 2.5.2, pool 22 på 
hur den stigen ser ut idag). 
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4 Metod och Material 
4.1 Avgränsning 
Avgränsningen på arbetet avgjordes tidigt för att inte få för stor geografisk yta att 
bearbeta. De faktorer som kom att avgöra avgränsningen var följande: Var finns 
musselbestånden? Var finns det mesta fisket = förmodat slitage från fiskare? 
Musselbestånden som jag utgick ifrån, skulle vara så aktuella som möjligt. Dessa söktes 

i Musselportalen på begreppen; Mörrumsån, 
Karlshamns kommun och Tjockskalig målarmussla.   
Musselportalen är en databas som drivs av Svenska 
Lantbruks Universitetet (SLU) och den fungerar 
som ett rapporteringssystem som är öppet för 
registrering av inventeringar av stormusslor. De 
senaste registrerade inventeringarna som är gjorda är 
utgångspunkten i detta arbete. Musselportalens 
databas är utvecklad i ett samarbete mellan 
Artdatabanken, Länsstyrelserna och Natur-
vårdsverket och det är Länsstyrelsen i Blekinge som 
gjort de inventeringar som är aktuella i denna studie.  
Mörrumsåns musselbestånd finns platsangivna med 
koordinater i Musselportalen och därigenom har 
dess lokaler identifierats och markerats ut på karta. 
(Karta från Google och koordinaterna kontrollerades 
i ytterligare ett kartprogram från Lantmäteriet.)  
Genom telefonkontakt och E-postkontakt med Hans 
Olsson, Sveaskogs Kronlaxfiske i Mörrum, via 
litteratur och statistik om sportfiske i Mörrumsån 
samt intervjuer med sportfiskare på plats har de mest 
frekventerade stränderna och områdena för sport-
fiske i/vid ån identifierats. Stränder som är söder om 
den sydligaste musselförekomsten är utanför av-
gränsningen då detta ligger i strömriktningen och 
inte påverkar musslorna på något sätt som denna 
studie behandlar. Därför är inte musselförekomster 
som finns norr om de mest besökta områdena 
(poolerna) med. Jag började inventera området via 
bl.a. flygbilder, kartor och mussel-förekomster för 
att få en översikt och delade in ån i sekvenser. 
Avgränsningen utgör ungefär 4,5 km av ån. 
 
 
 
Bild. 3.1 Kartan visar avgränsningen av studien som består av 
området från Pool 4 i söder till Pool 32 i norr. 

Musselförekomster är röda punkter. Pooler (där fiskare uppehåller sig) avdelade med mörkblå streck. 
(Kartan hämtad från Länsstyrelsen Blekinges GIS-tjänst). ©Lantmäteriet I2014/00593
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4.2 Litteraturstudie 
För bakgrundsbeskrivning och för samband mellan Mörrumsån, Tjockskalig 
målarmussla, sportfiske och erosion har jag sökt i litteratur, vetenskapliga artiklar och 
rapporter. 
 
Sökord: Unio crassus, Angling, Fishing, Ecoturism, Erosion, Trail Impacts, Impact on 
soil, Trampling, Recreational Impact, Boardwalks. 
 
4.3 Jämförelse av stränder och slitage vid olika perioder (visuell) 
 
Inventeringen av höganvända stränder bestod i fotografering och visuell dokumentation 
på plats innan laxfiskepremiär samt fotografering och inventering av stränder  två 
veckor efter premiären då den mest intensiva perioden av fiske under våren pågått. En 
visuell jämförelse både på plats och med hjälp av fotoresultaten från dessa tillfällen för 
att kunna se var det finns intensifierat slitage och var erosion på redan slitet område 
ökar. Om möjligt försökt att skilja på naturlig erosion och erosion orsakat av slitage från 
besökare.  En ytterligare inventering av slitna områden är gjord när vegetation börjat 
spira för att  urskilja återhämtning eller var vegetationen är helt bortsliten. 
Jag har sökt i litteratur och vetenskapliga studier på undersökningar gjorda av hur 
intressenter ställer sig till att man anlägger spänger på skyddade områden som används 
för bl.a. ekoturism.  
En svaghet i denna dokumentation består i att vintern var väldigt utdragen. Is och snö 
täckte delar av stränderna vilket gjorde att det var svårt att få ett underlag för 
jämförande av vissa delar från tillfället innan fiskepremiären.  
 
Tabell 3.1 Varje tillfälle när fotoinventeringar för denna rapport har utförts på stränderna i Mörrum 
samt antalet bilder som tagits vid varje tillfälle. 
12/3-13 56 bilder 
28/3-13 60 bilder 
29/3-13 2013 års premiär för laxfiske äger rum 
15/4-13 41 bilder 
27/4-13 44 bilder 
15/5-13 44 bilder 
 
Ytterligare svårigheter under inventeringen var att ta sig fram till fots då broar över ån 
inte var användbara vid alla inventeringstillfällena. Vid intervjutillfället och vid två av 
inventeringarna var antingen den ena eller båda broarna som låg norr om samhället och 
inom avgränsningen avstängda. Detta begränsade intrycken vid observationerna och 
antal intervjuobjekt vid enkätundersökningen.  
 
4.4 Enkät och observation av fiskare längs med ån 
Enkät gällande var sportfiskare i området rör sig, samt hur de ställer sig till olika typer 
av stigar/spänger och om/hur de använder dem. Enkäten utformades enkelt för att inte ta 
onödig tid i anspråk från fiskare som är angelägna om att komma igång med sitt fiske. 
Vid initieringen av intervju/enkät har inget nämnts om spänger, endast som sista fråga 
dyker begreppet upp för att inte påverka respondenten.  
 

1 
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Först visas sex olika fotografier (A-F) som alla är tagna i området runt Mörrumsån. De 
innehåller olika typer av stigar i strandmiljö, ån syns på alla bilder. Motiven är foton 
från de delar av Mörrumsån som används och inte från områden som är opåverkade. På 
bild B och F är områdena väldigt tillrättalagda och arrangerade, på bild A och C så är 
det sliten mark på förövrigt orört område och på bild D och E så finns det spänger 
anlagda.  

Bild A är en lerig stig som har 
breddat sig avsevärt från 
ursprunglig stigfåra. Bild B 
visade en anlagd ganska bred 
grusväg med gräsvegetation på 
båda sidor och stubbar efter 
avverkade träd. Bild C visar en 
ganska torr strandskog utan 
direkt markvegetation och med 
synlig jordmån och blottlagda 
rötter från träd. Bild D visar en 
spång som går vid sidan om en 
lerig strandkant, direkt runt 
spången syns gräs. Bild E visar 
en spång som går genom ett 
område med osliten vegetation. 
Bild F visar en sliten 
strandbank som förstärkts med 
stenblock och extra grus och 
något tilltagande vegetation 
längre in från stranden.  
 
 
 
 

Bilder 3.2: Övre raden vänster A, höger B 
Mitten ränster C, höger D 
Nedre raden vänster E, höger F 
 
De tillfrågade sportfiskarna fick sätta bilderna på stigar i rangordning med den som 
tilltalade dem mest först, och så vidare placera fotona i fallande ordning. De fick gärna 
resonera och berätta hur de tänkte under tiden de rangordnade bilderna.  Rangordningen 
är viktad med +3 på första platsen och sedan +2, +1, -1, -2, -3 på den bild som hamnar 
på plats sex.  
 
Enkäten behandlar även vilka poler man har för avsikt att fiska i under vistelsen. Om 
man ägnar sig åt flug- eller spinnfiske, hur många säsonger man fiskat här tidigare samt 
om man använder spång eller trappa när det finns. Bilder, litteratur och observationer 
har utförts på fiskare på väg mot och på plats vid kastplats (platsen för utförandet av 
fisket). 
 
 
Enkäten finns som bilaga III 
Sammanställning av svar på enkät finns som bilaga IV 
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5 Resultat 
För att bringa reda i relationerna mellan hur sportfiskaren rör sig, hur detta påverkar åns 
stränder till hur det i sin tur påverkar musslorna så visar resultaten i första hand var 
fiskaren väljer att vara. Hur det ser ut när fiskaren varit där, på vilka platser har slitaget 
ökat och hur detta i sin tur har påverkat musslorna. (mussellokalerna enligt tabell 2.1 
pool 4,19, 20, 25, 28).  
 
 
5.1 Här finns sportfiskaren 
Tabeller 4.2-4.3 visar att flest fiskfångster sker i poolerna 1-4 samt 17-19 och att dessa 
sker under mars/april, maj samt sept/okt. 
Tabell 4.4 visar vilka pooler tillfrågade fiskare har för avsikt att fiska i/vid under sin 
nuvarande fiskevistelse. De pooler som, enligt enkäten och inom avgränsningen, skulle  
besökas av flest fiskare var 20-28 samt 30-32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POOL A) Snitt/år 1992-1997  B) Fångst 2010  
4 245 223 
3 65 39 
2 232 183 
1 137 126 
17 179 180 
18 66 59 
19 52 70 
20 26 26 
21 36 43 
22 30 17 
23 23 40 
24 27 42 
25 20 21 
26 40 38 
27 43 31 
28 14 15 
29 23 17 
30 23 42 
31 29 60 
32 33 61 

 mars/april maj juni juli augusti sept/okt 
Lax+Öring 1264 275 34 20 89 350 

Tabell 4.2 Kolumn A visar medeltal/år av fångst lax + öring 
under åren 1992-1997. Kolumn B visar fångst lax + öring år 2010 

Tabell 4.3 Fångst per månad pool 1-32 under 2010.  
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Av 22 tillfrågade fiskare (tabell 4.4 ) har 19 svarat i vilka pooler de har för avsikt att 
fiska i under dagen/vistelsen och 15 av dessa har svart att de fiskar i pooler som ligger 
inom avgränsningen och därmed i musselpåverkande vatten. 
Högst fångststatistik i en pool betyder inte att det är ett självklart val, det finns andra 
saker som avgör var fiskaren ställer sig. Avskildhet, omgivningar, utmaningar, andras 
rekommendationer, tillgänglighet eller om det är ledigt kan vara olika anledningar till 
varför man väljer en plats.  
 
 

pool 
/ 

5-
16 

1 2 3 4 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 V-
H 

1:S 
(2) 

 x                 x x x  

2:F 
(4) 

x x   x                  

3:F 
(3) 

xx
x 

                     

4:S 
(6+) 

xx             x         

5:F 
(1) 

xx
xx 

                     

6:F 
(1) 

xx
xx 

                     

7:S 
(6+) 

xx
xx 

                     

8:F 
(6+) 

xx
xx 

                    xx 

9:S 
(6+) 

x  x x x                  

10:S 
(6+) 

x  x x x                  

11:S,F
(3) 

       x x  x x           

12:S 
(1) 

x  x x x                  

13:S,F
(6+) 

xx
xx 

       x x x x x x x x x      

14:F 
(3) 

     x x x x x x x x x x x x x x x x  

15:F 
(6+) 

     x x x x x x x x x x x x x x x x  

16:F 
(6+) 

     x x x x x x x x x x x x x x x x xx 

17:F 
(6+) 

                     x 

18:F 
(6+) 

5-
16 

    x x x x x x x x x x x x x x x x  

19:F 
(5) 

 x                 x x x  

tot.  3 3 3 4 4 4 5 6 5 6 6 5 6 5 5 5 4 6 6 6  

Tabell 4.4 Vilka pooler har du för avsikt att fiska i under din vistelse här? (Lodrät) Intervjupersoner 1-19: med S=spinn och F=fluga. 
Siffror inom parentes anger antal säsonger som personen fiskat i Mörrumsån. (Vågrät) Pool 5-16  ligger söder om avgränsningen, 
pool 1-4,17-32 inom avgränsningen och V(Vittsjövle) samt H(Herrnäs) ligger norr om avgränsningen 
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5.2 Här finns det utökade slitaget 
Alla pooler inom avgränsningen har inventerats. Urskiljning av bibehållet slitage finns 
vid varje pool där observation kunnat göras. Det syns tydligt att stigar utmed med ån 
används och att det är utökat slitage på flera stränder efter att första intensiva perioden 
av fiskesäsongen varat i två veckor. Skillnad från referenstillfälle 1, innan premiär, till 
andra observationstillfället eller till tredje tillfället (endast pooler med förändring 
redovisas här, totala utvärderingen av inventeringarna finns som bilaga V): 
 
pool 2:  
Västra stranden, där ett par av de delar som inte är förstärkta med block har eroderat. 
Östra stranden, något mer nedtrampat efter premiär med breddade stigar. 
 
Pool 3: 
Östra stranden, stig mellan spänger breddad. 
 
Pool 4: 
Östra stranden, stig breddad och vegetation nedtrampad, parallellstig har blivit tydligare 
och inte återhämtat sig till sista inventeringen. 
 
Pool 22: 
Östra stranden, sandrik sluttning, söder om bro eroderar synbart mellan inventeringarna.  
 
Pool 23: 
Östra stranden, sluttning mot stranden eroderar. 
 
Pool 25: 
På senaste inventeringen ser stigen på västra stranden bredare ut. Breddningen av stigen 
i riktning mot vattnet. 
 
Pool 27: Östra stranden, ökat slitage på vissa punkter mellan andra och tredje tillfället 
(ingen observation vid första p.g.a. is och snö). 
 
5.3 Vilken stig föredrar fiskaren?  
Bilder på stigar ses i metod och material (bild 3.2) 
Tabell 4.5 Vid en viktning där högsta rang (1:a plats) ger 3+ och i fallande ordning (2,1,-1,-2,-3) till 
lägsta rang(6, sista plats ger -3.)Antal gånger en bild placerats på en rangordningsplats har 
multiplicerats med poängviktningen . (3 gånger på första plats ger 3*3=9) 
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6 Diskussion 
Förekomsten av Tjockskalig målarmussla är spridd i Mörrumsån. De lokaler där man 
funnit exemplar av levande, döda och en förhoppning om föryngring är inte de samma. 
Där man ser att det inte förekommer någon föryngring i musselbeståndet är i 
förekomsterna söderut, i strömriktningen, efter och i de mest intensivt besökta poolerna. 
Enligt musselportalen finns inte några mussellokaler längre söderut i Mörrumsån. Dessa 
lokaler har förändrade förhållanden då det dels inte finns någon föryngring och dels är 
de enda två lokalerna där det rapporterats döda musslor ifrån. Det går inte att utesluta 
orsaker, som t ex. tramp och att musslor fastnar på kroken. Inventeringarna på dessa 
platser talar inte om vilken typ av bottensubstrat som finns.   
 
Fångststatistiken kan i viss mån förklara varför vissa pooler borde vara mer besökta av 
fiskare men andra pooler kan vara mer fiskade än vad denna statistik vill påvisa 
beroende på syftet med varför fisket bedrivs. För att få en naturupplevelse, få fångst 
eller en utmaning?  
 
Fångst per månad visar att den säkraste tiden på året är i april om man vill få napp. De 
pooler där man håvar in flest fångster är 1, 2, 4 och 17.  
 
Enkäten visar att, av de personer som tillfrågats har de flesta, i synnerhet ju fler 
säsonger de fiskat i Mörrum, med undantag från två stycken, valt de flesta pooler 
förutom just 1-4. Få väljer hela spektrumet, preferenser ligger antingen längre norrut 
eller söder ut. Någon (6+-säsongare) betonade att denne fiskade var som helst förutom 
pool 1-4. Detta utrycker även Erlandsson-Hammargren och Pedersen i sin bok om 
Mörrum (1998) att pool 4 är åns bästa pool och för lättfiskad, en turistpool, och att 
veteraner undviker den.  
 
Det är 15 av 19 tillfrågade personer som kommer att fiska norr om den sydligaste 
musselförekomsten. 11 av 19 kommer att fiska norr om de två sydligaste lokalerna. 
Dessa skall ta sig till sin fiskeplats och det påverkar lokalerna nedströms. Dessa två 
sydligaste lokaler med Tjockskalig målarmussla är de två platserna där det återfanns en 
mängd döda musslor (30 respektive 40 stycken). Det är också dessa två av de 
inventerade lokalerna där ingen föryngring förekommer och det finns inte någon 
mussellokal inventerad söder om dessa. Det utesluter inte att det skulle kunna finnas 
musslor längre söder ut i ån, men om det finns ett mönster i att förutsättningarna blir 
sämre i strömriktningen så hittar man inte någon föryngring närmare utloppet i 
Mörrumsån. En möjlig anledningen till att det inte förekommit inventeringar längre 
söderut är att det strömt och bitvis är djupt . Faktum kvarstår att av de inventeringar som 
finns är de två sydligaste påverkade negativt. Eftersom det tidigare funnits musslor som 
förökats sig men inte gör det längre så är detta ett tecken på att någon negativ förändring 
ägt rum för Tjockskaliga målarmusslans del.  
 
När jag tittar på flertalet av resultaten av observationerna så har slitaget inte tilltagit 
visuellt under den period som studien pågått men resultaten bekräftar att slitaget 
bibehålls på samma platser. Med undantag av redan eroderade zoner där jag på denna 
relativt korta tid som det rör sig om mellan första och sista observationen, drygt två 
månader, kan urskilja att mark har eroderat ytterligare. Tiden mellan första två 
observationerna, två veckor ungefär, utgjordes av en lerig och blöt period, tramp och 
avtryck syntes. Processen att slita ner vegetationen tar tid då den delvis återhämtar sig. 
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Men när den väl är borta så går det snabbt för vatten och vind att erodera bort jord och 
sand. Eftersom samma områden kontinuerligt slits så kommer det med stor sannolikhet 
att drabba fler områden då det är rikt med sluttningar ner mot ån och dessa redan idag är 
väldigt slitna. De idag eroderade zonerna finns i poolerna 29/28, 25, 23, 22 och 2. Det 
som ån bär med sig av dessa eroderade material riskerar alltså att hamna nedströms i de 
pooler där mussellokalerna finns. Alla de lokaler där musslor finns är pooler där 
vattenhastigheten betecknas som lugn. Det innebär att fina partiklar sjunker lättare till 
botten där. Det krävs ytterligare studier för att klargöra om detta är en risk eller tillgång 
på respektive plats. 
 
I intervjun där fiskarna fick rangordna bilderna på olika typer av stigar så verkade det 
som att man visste mer vad man inte gillade än vad man föredrog. Stig med lera 
hamnade på mindre uppskattad rang och under resonerandet var det flera som påtalade 
just att det var halt med lera. En risk där stigen går längs med sluttning då glider foten i 
sidled och med det sprids slitaget på vegetation ytterligare och det är i riktning mot ån. 
Nät på spängerna påtalades i positiva ordalag av motsatt anledning, just att det blev 
mindre halt. Tillrättalagda området med bred gångväg i grus fick sämst resultat i 
undersökningen. De flesta svarar att de väljer att gå på en spång om det finns någon 
men detta rör sig om när de är på väg mot sin destination, anledningen till att välja 
spången var att man slapp leran. Någon valde bort spänger i alla lägen. Men min 
uppfattning var att de flesta väljer spång när det gör det lättare att ta sig fram och inte 
för att skydda miljön från utslitning. 
 
Slitage från människan är återkommande på samma ställen. Via fotografier har  
stränder, bankar och stigar nära ån jämförts. Samma ställen slits ytterligare varpå 
gränsen mellan det slitna området och vegetation flyttas på flera ställen ytterligare utåt 
och vegetationslösa partier, både utmed stigar och stränder, breddas. På åtskilliga ställen 
är trädrötter blottade och skadade vilket utsätter dem för svampangrepp lättare då de 
inte längre har samma naturliga skydd. Alar längs pool 18-19 har dött på grund av 
svampangrepp och detta är två pooler där slitaget är stort från sportfiskare. 
 
Det är tydligt att slitaget är störst där det ligger en camping, en parkeringsplats eller en 
väg som gör tillgängligheten bekvämare. Vid studerandet av alla pooler från 4 till 25 
längs med båda stränderna märktes tydligt att det största slitaget på just stränder är där 
det är nära till bilvägar eller bilparkeringar. De som begagnar stigar och vandringsleder i 
första hand är inte folk med spö utan andra naturtillbringare eller folk som promenerar 
med hunden. Sportfiskarna håller sig nära vattnet och tenderar att inte bry sig så mycket 
om vilket skick stigarna är i bara det är framkomligt. Några tycker att det är trevligt med 
spänger och att de är nätklädda vilket minskar halkrisken avsevärt. En del tilltalas av att 
det är fullständigt naturligt och andra av att det är framkomligt, en del vill ha det av ren 
bekvämlighet. Många använder spänger men en del poängterar att det är endast för att 
undvika lera. Jakten på fiskelycka är att nå den rätta ståndsplatsen och det är målet. 
Vägen dit är bara ”vägen dit” och för många kan den säkert framstå som naturlig och 
behändig på samma gång men för några verkar inte naturupplevelsen som det största 
utan det är att få fångst och sedan råder det nog olika uppfattning om under vilka 
omständigheter som detta skall ske. Det är åtskilliga som hittar hit för första gången och 
har med sig en guide och det är då denna guide som bestämt eller föreslagit var man 
skall börja. 
  Det förhåller sig inte heller så utifrån mina observationer som att flugfiskare strikt 
vadar eller att spinnfiskare inte kliver ner i ån vid strandkanten. Att styra hur fiskare 
skall röra sig från stigen, utmed stranden och i vattenbrynet för att skydda vegetation 
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och stranden från erosion kan bli en väldigt komplex historia. Men med information och 
spänger skulle man kunna komma en bit på väg. Så länge det inte rör sig om att 
begränsa eller inskränka en frihet förknippad med den näring som en byggd är bitvis 
beroende av så måste man lita på att var och en tar sitt ansvar. Det verkar inte vara en 
helt enkel historia att få människor att ta ansvar när man har helt olika uppfattning som 
vad som överhuvudtaget är ett hot och var man i detta själv bidrar. Vill man ha en 
upplevelse, en inkomst, en vardag eller en vara?  
 
Flera sanka platser utefter Mörrumsån skulle göras mer tillgängliga och mindre slitna 
om man anlade spänger och det är i enlighet med vad som faktiskt redan finns idag på 
flera sanka platser. Men även på flera av de sluttningar där stigar skär kors och tvärs 
skulle slitaget på vegetationen minska om man anlade en enda tydlig väg istället. Stigar 
som löper över trädrötter vilket sker på en mängd ställen och detta ofta i närheten av 
möjligheter till bilparkerkering skulle gynnas av spänger för att skydda vegetation 
allmänt. Inte bara den vegetation som direkt skuggar mussellokalerna påverkas av tramp 
på rötter utan också de trädrötter som ligger längs   med sluttningarna och det är flera 
som är hårt åtgångna. Dessa är viktiga för att hålla fast jordmånen på sluttningar och 
med kontinuerligt slitage så etableras inte någon ny vegetation och sluttningen kommer 
att erodera.  
  
En ytterligare anledning att se över de redan sanka partier som finns utefter de flackare 
partierna av ån är den kommande ökningen av nederbörd som kommer med ändrade 
klimatförhållanden vilket ytterligare befästs av IPCC:s senaste rapport (IPCC, 2013). 
Detta kan vara en idé till en studie om hur det i sin tur kommer att påverka flöde och 
erosion av stränder längs med ån.  
 
Att undersöka bottnarna där musselförekomsterna finns för att se om det är i 
vattenkemin eller om det kan förekomma att det trampas på musslorna eller att det är 
igenslammning genom sedimentering som är orsak till minskad rekrytering kan vara 
värt att utreda. De två pooler där det återfinns döda musslor och där man kunnat se att 
föryngring inte sker är två av de mest besökta poolerna. Här beträds inte bara stränderna 
utan det sker även flugfiske. Om de tramp som sker på botten här påverkar musslorna 
negativt har inte blivit utrett i denna rapport  
Lundberg och Berggren (2008)  anger flera olika kategorier hot mot stormusslorna som 
till exempel jordbruk och skogsbruk och industriutsläpp. Till undergrupper av hot anger 
de flera typer av påverkan såsom kalkning, dikning, grumling och kotramp. Sportfiske 
nämns dock inte i sammanhanget. Det kanske inte är ett generellt problem utan lokalt 
men det borde undersökas närmare, i synnerhet som flugfiske med direkta tramp på 
botten numer är tillåtet i nästan alla pooler i Mörrumsån.  
 
Om man skall anlägga spänger vilket jag anser är nödvändigt på flera platser för att det 
förekommer en breddning av stigar, bildande av parallella stigar, slitage på trädrötter 
och eroderande strandzoner där skyddande vegetation undan för undan slits bort skall 
man titta närmare på tranporter till och från parkeringsplatser och camping, för det är 
runt och i närheten av dessa platser som störst slitage syns. Det finns regler om vett och 
etikett för fiskare på platsen och det skulle kunna vara en god gärning att i samband 
med att man säljer fiskekort kunna upplysa om vitsen med att skydda vegetation om det 
nu byggs spänger och trappor. Det finns informationsskyltar runt om. Denna 
information kan kompletteras, isynnerhet på platser där erosion redan skett. Då man kan 
se verkan av slitaget, även om inte hela konsekvensen presenteras i sammanhanget. 
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7 Slutsats 
I jakten på att få min hypotes besannad sökte jag svar på följande frågor: 
 

• På vilka platser i Mörrumsån finns Tjockskalig målarmussla? 
• Vilka platser i området är att betrakta som känsliga ur perspektivet Tjockskaliga 

målarmusslans tillväxt? 
• På vilka platser utefter Mörrumsåns stränder är belastningen från fritidsfiskare i 

området som störst?  
• Hur påverkar sportfiskarnas tramp på stränderna musslorna? 
• Kan man med spänger styra hur sportfiskare rör sig i området i närheten till 

stränderna och därmed skydda utsatta och känsliga platser från onödigt tramp 
och erosion? 

 
 
 
Frågorna om var utsatta musslor finns eller har funnits är besvarade genom 
lokaliserande av musselinventeringar gjorda av länsstyrelsen samt genom fynd av 
musselskal på samma eller andra platser och relaterat detta till var fiskare befunnit sig. 
Det kan dock finnas fler platser, inga platser är uteslutna där det inte skulle kunna finnas 
musslor. Vilka platser som är känsliga för tjockskalig målarmussla är svårare att svara 
på då de förutom de direkta platser där de lever är beroende och påverkade av vattnet 
som strömmar förbi, vattnets kvalitet samt vad det för med sig och vad av det medförda 
som sedimenterar. Så i princip allt som är uppströms med hänsyn till naturlig 
meandring, erosion, utsläpp, naturliga orsaker eller annan påverkan, av stränder och 
sluttningar, som bär med sig ämnen, material eller partiklar som kan sedimentera, där de 
små, efter metamorfos utvecklade, musslorna en gång landat för att gräva ner sig. 
Vad som kan påverka var musslorna skall ta botten för att tillbringa sitt liv är oklart. Det 
som framkommer är att av de musselinventeringar som gjorts och som denna studie 
baserats på har de mussellokaler som är nerströms inom avgränsningen uppvisat döda 
musslor samt att ingen föryngring förekommer. Om detta beror på att det sker en 
anrikning nedströms av allt som strömmen för med sig eller för de är de mest besökta 
och fiskade poolerna är osäkert. Om det är den ena, andra eller båda orsakena eller 
ytterligare kan inte klargöras men heller inte uteslutas. 
 
De platser utmed med Mörrumsåns stränder som är mest belastade av sportfiskare är de 
som ligger i närheten till samhälle, parkeringsplats, väg eller campingplats.  
Man kan inte bara med spänger styra hur sportfiskare rör sig i området, de har redan sett 
ut en plats och är det behändigt att gå på en spång på vägen dit så gör de det men de 
väljer inte spången om det finns en närmare väg. Man kanske skulle kunna förebygga 
genom att göra platser som man vill komma åt mer tillgängliga. Laxleden och övriga 
stigar utefter ån brukas av många fler än bara fiskare och därför skulle det på flera 
ställen kunna vara gynnsamt om de gjordes tydligare och mer gångbara med hjälp av 
trappor och spänger.  
Men att skydda musslorna med hjälp av endast spänger gällande det faktum att just 
sportfiskare sliter på känsliga strandzoner finner jag inte något direkt belägg för då de 
inte på något sätt rör sig konsekvent i/ur eller vid vattnet. 
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Tyvärr så finns inget stöd för hypotesen om att anlägga spänger längs Mörrumsåns 
stigar och vandringsleder skulle komma att minska tramp och slitage från sportfiskare 
på, ur tjockskalig målarmusslans perspektiv, känsliga platser och därmed skydda 
känsliga strandpartier från erosion. Då skulle man vara tvungen att klä hela strandlinjen 
med spänger eller införa restriktioner om var man får stå och gå i och ur. Begränsningar 
var inte ett utgångsläge här utan frihet. 
 
Jag finner dock att spänger skulle göra nytta, även för Tjockskalig målarmussla, då 
stränder och sluttningar eroderar p.g.a. av nedtrampad vegetation runt Mörrumsån men 
att man koncentrerar detta till befintliga stigar och leder för alla som begagnar detta 
naturområde också för andra syften än att fiska. Det finns en anledning att betänka detta 
då det är ett större område som påverkas av alla som besöker platsen inkluderat 
sportfiskarens väg till fiskeplatsen. Att anlägga spänger och trappor skulle skydda från 
framtida erosion genom att bindningen av mark och jordmån i sluttningar och vid 
strandzonen med vegetation både marknära och träd bibehålls. Bredden på 
vegetationsremsan i strandzonen varierar och när en stig skär av vegetationen i närheten 
av stranden och slitaget fortlöper så utökas och breddas den slitna zonen och 
strandremsan blir mindre och mindre skyddad. Men detta händer även om stigen löper 
en bra bit ifrån stranden och på en sluttning som de vilka omger Mörrumsån och det 
finns tydliga exempel på att till slut så finns inte någon vegetation kvar som håller det 
övre skiktet på plats och det rasar, som i pool 22, ner i ån. Det som rasar innehåller olika 
material och detta består av olika storlekar på fragmenten vilket betyder att det färdas 
olika långt innan de sjunker till botten. I detta fall ligger musselbäddarna i riskzonen då 
de juvenila musslorna en gång landat genom samma princip som gäller allt annat som 
skall sjunka i takt med att strömmen avtar.  
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Bilaga II  
Bild 1 Bankförstärkning med stenblock pool 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bild 2 Erosionskänsligt område pool 2 
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Bilaga III  
Enkät till till undersökning, bilder till stigarna finns i Metodavsnittet 
 
1. Vilken stig föredrar du? Rangordna stigarna på bilderna. (bästa stigen i första rutan) 
 
      

 
2. Spinnfiske?  Ja Nej 
 
3. Flugfiske?   Ja Nej 
 
4. Hur många säsonger har du fiskat här? 
 

1 2 3 4 5 6< 
 
5. Vilka pooler kommer du att fiska i/vid? (1-32)  
 
 
 
6. Använder du anlagd spång eller trappa?  
 

Ja Nej Ibland Vet inte 
 
 
7. Nationalitet: 
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Bilaga IV 
Svarsammanställning på enkäten. 
 
Tillfrågade: 24  Svar: 19 
Kvinna: 1 Man: 18 (+5 som inte förstod eller kunde svara)  Övrigt: 0 
 
Nationalitet? Sverige:10 (+2 som inte kunde svara)  
Danmark: 7 Polen: 1 Österrike: 1 (+3 som inte förstod svenska eller engelska) 
 
Teknik? Flugfiske: 11/19 Spinnfiske: 6/19 Spinn/flug: 2/19 
 
Tabell visar hur många gånger en bild med stig/väg fått en viss placering i rangordning 
av de tillfrågade fiskarna (bilder som bilaga).  
Rangordning Bild A Bild B Bild C Bild D Bild E Bild F 
1 (högst) 3 4 2 3 5 2 
2 4 1 6 2 2 4 
3 1 1 1 4 7 5 
4 1 2 6 6 1 3 
5 3 6 1 4 1 4 
6 (lägst) 7 5 3 0 3 1 
 
Tabell Vid en viktning där högsta rang (1) ger 3+ och i fallande ordning (2,1,-1,-2,-3) 
till lägsta rang(6). 

Använder du anlagd spång eller trappa? 
Ja: 13/19 Ja (om lerigt)*: 2/19  Ja (och broar)*: 2/19  
Ibland: 1/19 Nej: 1/19 Vet inte: 0/19 * (svarandens egen kommentar) 
 
Hur många säsonger har du fiskat här? 
1:a säsongen: 3/19 
2 säsonger: 1/19 
3 säsonger: 3/19 
4 säsonger: 1/19 
5 säsonger: 1/19 
6 säsonger eller fler: 10/19 (en angav 57 år, en angav 30 år och två 17 år) 
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Bilaga V 
Resultat visuella inventeringen. 6 sidor 
 
1:a inventering innan sportfiskepremiär som ägde rum 29 mars 2013 
2:a inventering två-tre veckor efter fiskepremiären 
3:e inventeringen när vegetationsperioden kommit igång ca 1 månad efter andra 
inventeringen. 
 
Skala för påverkan på vegetation och mark. 
0 = tillsynes opåverkad mark och vegetation 
1 = tramp på vegetation 
2 = sliten vegetation 
3 = utglesad vegetation 
4 = ingen vegetation 
5 = eroderar (O =organiskt materiel, OO= oorganiskt materiel) 
 
Pool 1: Första inventering: Västra stranden vilken är tämligen anlagd visar på att de 
platser som inte är förstärkta av block eller stenkross är bitvis eroderade, enligt skalan 
till (3-4) och bitvis (5). Samma resultat på inventeringar efter premiär som innan. När 
vegetationen skiftar från brunt till grönt vid tredje inventeringen ser man skillnaden 
tydligare mellan partier som saknar marktäckare och det som gror. Ingen skillnad i 
utbredning av slitage mellan observationstillfällena och det mesta slitaget rör stigar 
mellan första och andra observationstillfället när marken är blötare men ingen skillnad 
mellan andra och tredje observationen i ökat slitage. När gräset börjar bli grönt ser man 
istället ändring från (3-4) till (2-3) längs stranden.  
Östra stranden: Har inte kunnat urskilja ökad eller intensifierad slitning. Här är bitvis 
(4) i södra delen av östra stranden där en remsa längs med stora delar av stranden är helt 
vegetationslös, annars pendlar det mellan (0) vid vassbälte och mellan vissa träd och 
block och enstaka punkter betecknas som (4) där stigen går ner till vattenbrynet eller 
vassbältet. Öarna i poolen är (4) där vadningsvägar utgår, vilka är koncentrerade och har 
inte förändrat sig mellan observationerna (4).  
 
Pool 2: Viss skillnad i slitage på västra stranden, slitage syns tydligare mot 
vegetationen vid tredje tillfället, förutom på ställen där vass växer till, där syns inte 
fotavtryck och tramp i lera som observerats vid andra tillfället. Västra stranden var lerig, 
blöt och till synes vegetationslös innan premiären (4), vid sista inventeringen täcker 
markvegetation största delarna av stränderna, om dock en smal remsa. Ett par partier 
som inte är förstärkta och som är vegetationslösa har eroderat (5, OO) mellan 
inventeringarna då de består mest i grus- och sten och finns på sluttande yta mot ån. 
Bland annat så går sjöfågel som änder i och ur vattnet här.  
Östra stranden: Flacka leriga partier (3-4) mellan befintliga spänger. Sluttande partier 
med träd vars rötter ligger blottade på stigar (4). Lerigt och mer nedtrampat efter 
premiären, (4+), breddade stigar. 
 
Pool 3: Västra stranden ingen skillnad i slitage (2-3).  
Östra stranden (2-3) lerigt och upptrampat mellan spänger och mellan strand och spång 
från första till andra observationen (3-4). Fynd på strand vid tredje observationstillfället: 
tre döda skalpar från tjockskalig målarmussla. Vasstillväxt återhämtad (0), stigen 
mellan spängerna dock breddad (4). (se bilder) 
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Pool 4: (Mussellokal) Västra stranden förstärkt förutom i norra delen där den är 
nedtrampad och vegetationslös(3-4) ingen förändring mellan tillfällen.  
Östra stranden har ett väldigt lerigt parti strax norr om musselförekomst där stigen 
breddats och vegetation nedtrampad mellan första (2) och andra tillfället (4). Till tredje 
tillfället har vass börjat växa (0) längs strandlinjen. Parallellstig har bildats från första 
(1) till andra tillfället (3), har ej återhämtat sig till tredje observationen (3). Detta är ett 
flackt parti som är sankt. Ett parti i början av östra stranden, norrut, där det sluttar 
ganska brant och trädrötter blottas (4) helt dock ingen förändring mellan 
inventeringarna.  
 
Pool 17: Västra stranden istäckt vid första observationen. (-) 
Östra stranden enda stället där det faktiskt var grönt redan vid första inventeringen, 
vintergrön murgröna. Ingen förändring i slitage mellan inventeringarna (2-3), men vissa 
partier (4) där trädrötter ligger blottade direkt på jorden. Andra (0), där spänger går över 
vattnet. Ingen förändring. 
 
Pool 18: Västra stranden: Bitvis skyddad av block (0). Snö, is (-)och gyttja (3-4) vid 
första inventeringen men förhållandevis återhämtat och grönt vid maj-inventeringen. 
Kan inte se något intensifierat slitage, dock slitet vid stigar från bebyggelse ner till 
strand (4) omgivningar (1-2). 
Östra stranden: Snötäckt vid första inventeringen. (-) 
 
Pool 19: (Mussellokaler) 
Västra stranden: flackt område vissa delar täckta av snö och is vid första inventeringen 
(-) och lerigt lätt översvämmat vid den andra inventeringen. Kan inte utvärdera om 
slitaget är större efter premiären än innan (3), men det tycks vara stort sedan tidigare 
med mycket döda svampangripna träd längs västra stranden(3-4), risk att dessa faller. 
Skarp sluttning i norra delen av poolen som ser erosionskänslig (4) ut. Vass har växt 
upp till tredje tillfället (0) 
Östra stranden: Kan inte urskilja ökat slitage mellan perioderna (1) där det inte är 
snötäckt, och slitna sluttningar i mittendelen av poolen med stigar kors och tvärs (4). 
 
Pool 20: (Mussellokal)  
Västra stranden: Sluttande mot ån, skyddad av block bitvis sandiga områden (4). 
Bokskog, skugga, berg i dagen, gles markvegetation (0) och (4) Ingen skillnad i slitage. 
Det har inte tillkommit någon vegetation längs stora delar av stränderna (0) (4)  
Östra stranden: Snö och istäckt, kan inte utröna skillnad i slitage, men samma karaktär 
som västra stranden och lite vegetation (0), (4). 
 
Pool 21: Fynd: En död mussla(kunde inte avgöra om flodpärlmussla eller målarmussla) 
lokaliserad i vattnet mellan land och östra ön intill vadställe. 
Västra stranden: Kan inte urskilja någon skillnad i slitage mellan inventeringstillfällena. 
Stigar och befintligt slitage är dock tydligt när vegetationen är grön. I den södra delen 
av poolen, markanta stigar kors och tvärs över sluttning mot västra stranden, som är 
tydligt urgröpta som terrasser på sluttningarna (4). Täta lövkronor, lite markvegetation, 
blottade trädrötter, tydliga stigar på sluttande bankar rakt över rötterna och ner i ån (4-
5). Där solen tränger ner växer det men glest (3). 
Östra Stranden: Snö bitvis under första inventeringen. Skarp sluttning (södra delen av 
poolen) har eroderat(5) i en sväng. Norr om denna en udde som med sliten vegetation(2) 
Stigar syns där fjolårslöv inte ligger kvar, ingen direkt markvegetation för övrigt. På den 
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flackare delen norrut vid de små öarna är stigarna tydligare då gränser syns skarpare 
mot vegetationen. Lite slitage vid sidan om stigarna (0-1) gräset relativt högt. 
 
Pool 22: Västra stranden ingen förändring. Slitet redan innan premiär runt campingen, 
grässlänt ner mot ån i södra delen av poolen (1-2), men ingen visuell utbredning eller 
fördjupning efter premiär. En udde nedanför campingen strax innan långa gränsslänten 
är väldigt sliten (4) träd med blottade rötter. Även sluttningen ovanför är sliten (4) 
Västra strandens bankar är på flera ställen skyddade av blockbyggnation och stenblock 
bitvis nere vid strandlinjen 
Östra stranden har en skarp sluttning där block och sand redan rasat i en krök strax 
söder om en gång/cykelbro och det märks att denna sandrika sluttning eroderar snabbt 
på kort tid(5). Stenblock urskiljs lättare på foton från de senaste observationerna vilket 
visar att sand runnit förbi och ner mot ån. Erosion har skett redan innan premiär och har 
klart påverkats av att stigen skär av vegetation i det övre brottet. (bilder bilaga). Finns 
även en kommentar om detta med hänvisning till litteratur från tiden innan denna 
sluttning eroderat om att den vågade fiskaren kan kana nerför sluttningen genom att 
hålla i grenar från träd och buskar och därigenom komma åt en attraktiv fiskeplats i ån. 
Nu finns det väldigt begränsat med vegetation här. 
 
 
 

Pool 23: Västra stranden. Slitna stränder med blottlagda rötter och mycket lite 
vegetation(3-4), dock inte någon större skillnad innan premiär och efter.  
Östra stranden är ett mycket sankt område redan skyddat av spänger, där området är 
flackt. Mycket erosionskänsligt (5) område då sluttande branter med sand/grus och höga 
träd med blottade rötter där marken har eroderat bort under rötterna. Svårt att se om 
påverkan kommer från endast avrinning eller avrinning och tramp dock skillnad mellan 
inventeringarna. Det går stigar kors och tvärs över sluttning. 
 



  
 

 

IX 

IX 

Pool 24: Västra och östra stranden bitvis är vegetationslösa och ganska sandiga(3-4). 
Breda stigar. Östra stranden: Har bildats en stig över ett sankt område (3) vid mitten av 
poolen p.g.a. att ett träd ligger fällt över en spång. Kan inte avgöra om stigen fanns vid 
första tillfället då detta område var is och snötäckt(-). Här även sliten strandkant vilken 
syns tydligt när gräs och vass börjar växa då vegetation saknas i partier (3) och det gräs 
som finns är nedtryckt mot kanten. (se bild) 
 
Pool 25: (Mussellokal)  
Homogent parti. Västra och 
Östra Båda stränderna flacka 
och med välanvända stigar 
nära strandlinjen. Parallella 
stigar på vissa partier (3). 
Stigarna ser bredare ut på den 
sista inventeringen, 
breddningen har skett från 
stigen och ner mot vattnet med 
(3-4). Vegetationen har 
kommit upp runt omkring men 
väldigt glest nära stigen. 
 
Pool 26: Västra stranden: (-) 
Östra stranden(-) 
 
Pool 27: Västra stranden: har 
inte observerat ökat slitage, 
Buskage, sanka områden har 
vuxit till med vass vid tredje 
tillfället, stig som går ner till 
vattnet är koncentrad. Stigar 
nära stranden på flacka 
områden bredvid stigarna (2-3). 
Östra stranden. Första observationen snö och is (-) Observerat ökat slitage på vissa 
punkter mellan tillfälle två och tre. Slitet från parkeringsplatsen och ner till stranden, 
trattar som sluttar ner i ån (5), intensivt använd remsa, slitna områden ökar i omkrets, 
slits neråt sluttningar(3-5), gräsgräns glesas ut (4-3). (se bild) 
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Pool 28: (Mussellokal)  
Västra stranden: Slitaget bibehållet, kan inte se att det är förändrat från första tillfället 
det har tilltagit i grönska markant men mellan buskagen syns stigar ner mot vattnet i 
något mindre utbredning men med större kontrast mot det gröna (0)stigen dippar ner 
som en tratt i ån (4-5). Ett dött träd har fallit och ligger ut i ån. precis i norra delen 
brantare slänter och eroderade (5) bitar. 
Östra stranden är flitigt använd och det syns stort slitage (4) där vegetation helt saknas 
från stigen och ner i vattnet på flera ställen ser man även att gräset ligger nertrampat och 
slätt längs med kanten ner mot vattnet. Parallella stigar (4-3). 
 
Pool 29:  
Västra stranden: Precis vid poolens södra början går en bro och vid ena fästet har västra 
sluttningen mot stranden rasat (5) och ett par träd har fallit över bron, tydligt slitage på 
stig, spång.  Urgröpta strandkanter, blockrikt, brant sluttning med mycket träd vars 
rötter är väl synliga jorden borteroderad (5), landskapet planar ut och övergår i en 
grässlätt ner mot stranden (2) ingen skillnad mellan inventeringarna förutom att det är 
grönare på den sista. 
Östra stranden: Endast observation innan premiär (-) 
 
Pool 30: Endast observation innan premiär (-) 
Pool 31: Endast observation innan premiär (-) 
Pool 32: Endast observation innan premiär (-) 
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