Inför kommande detaljplan vid Säfstaholms slottspark har Ekologigruppen fått i
uppdrag att inventera tjockskalig målarmussla (Unio crassus). Arten har tidigare hittats
strax uppströms den aktuella sträckan. Den tjockskaliga målarmusslan är idag hotad och
klassas som EN (starkt hotad) i den senaste rödlistan.
Då det planeras att byggas i närheten av Vingåkersån (bostäder, broar och
promenadstråk) inventerades musslan för att få en uppfattning om den finns på den
aktuella sträckan, i vilka tätheter samt för att kunna ge förslag på eventuella
skyddsåtgärder för att förhindra att musslan påverkas negativt.
Under inventeringen noterades tjockskalig målarmussla utmed i stort sett hela den
inventerade sträckan. Utbredningen av musslan var likvärdig för de olika delarna av ån
som undersöktes. Storleken på musslorna varierade mellan 4 till 9 centimeter, de flesta
individer låg i intervallet 6–8 centimeter. Inga små musslor hittades, detta betyder dock
inte att dessa inte finns eller att det inte sker rekrytering i området. Småmusslor är svåra
att hitta och fokus var att få en uppfattning om arten fanns och en ungefärlig storlek.
Då arten påträffades utmed hela sträckan (antalet minskade dock i slutet av sträckan vid
jordbruksmarken) är det viktigt att detta beaktas vid kommande byggplaner utmed ån.
Musslor är känsliga mot kraftig grumling (exempel från grävarbeten och erosion),
rensningar och olika typer av vandringshinder i vattendragen då musslan är beroende av
värdfisk (musslan har ett parasitiskt stadium på fisk) för rekrytering och spridning.
Om man går vidare med åtgärder som kräver arbeten i själva ån eller i dess direkta
närhet behöver man således detaljinventera de aktuella platserna och vid behov flytta
musslor innan åtgärder genomförs. Om musslor ska inventeras vid ytterligare tillfällen
eller flyttas behöver man söka dispens från artskyddsförordningen hos länsstyrelsen, på
liknande sätt som gjordes inför denna inventering.

Vingåkers kommun planerar en utveckling av miljöerna kring Vingåkersån i anslutning
till Säfstaholms slottspark i centrala Vingåker inför en detaljplan. Detaljplanen omfattar
slottsparken i Vingåker (Sävstaholm 13:6), samt ytterligare intilliggande områden (figur
1). I och med den planerade utvecklingen kan områden kring ån påverkas av exempelvis
anläggningsarbeten. Direkt uppströms det aktuella området påträffades vid en tidigare
inventering den starkt hotade arten tjockskalig målarmussla (Unio crassus)
(Ekologigruppen 2018). Ekologigruppen har därför fått i uppdrag att inventera
bottnarna i Vingåkersån vid slottsparken för att avgöra om den tjockskaliga
målarmusslan även finns på denna sträcka och därefter föreslå eventuella skyddsåtgärder
för att inte musslan ska påverkas negativt i samband med arbeten vid ån. Det undersökta
området ligger vid Sävstaholms slott i Vingåker (figur 1)
Uppdraget syftar till att
1. Undersöka förekomst av tjockskalig målarmussla längs den aktuella sträckan.
2. Beskriva vilka åtgärder som kan vara aktuella för att skydda eventuella musslor i
samband med arbeten vid vattnet.

Den tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) kan nå en längd upp till 11 cm, normalt4–7
cm. Skalet är oftast mindre än dubbelt så långt som högt. Formen på musslan varierar
men har oftast en elliptiskt till svagt äggformat utseende. Underkanten på den
tjockskaliga målarmusslan är vanligtvis rak i mittpartiet och är ungefär likartat rundad i
bak- och framänden. Bakänden är svagt nedåtböjd (ArtDatabanken, 2019). Skalet är
mycket tjockt och tungt och ger ibland ett trubbigt utseende. Färgerna är i nyanserna

mörkt grön-brun-svart, större individer är ofta mörka. Ibland kan musslans yta bestå av
lager av kalkkrustor eller järn/manganbeläggningar (ArtDatabanken, 2019, Lundberg, S.
& Österling, M. (red.) 2016).

Den tjockskaliga målarmusslans utbredning omfattar, med stora luckor, i stort sett hela
Europa med undantag av Italien, Iberiska halvön, brittiska öarna och nordligaste
Skandinavien (ArtDatabanken, 2019). I Sverige har arten varit vanligare och förekommer
idag endast i sydöstra delarna av landet. Musslan är idag strakt hotad och har försvunnit
på många håll. Numera är den endast känd från Södermanlands och Örebro län i norr
ner till Skåne i söder (ArtDatabanken, 2019, Lundberg, S. & Österling, M. (red.) 2016).
Utbredningsområdet är uppsplittrat i fyra mindre områden: Skåne, nordöstra SmålandÖstergötland, östra Södermanland - södra Närke och nordvästra Uppland - sydöstra
Dalarna där den dock kan anses ha försvunnit. Under senare år har dock nya lokaler
hittats, bland annat i Södermanland, Närke och nordöstra Småland – Östergötland. Ute i
Mellaneuropa har den minskat katastrofalt sedan 1950 talet (ArtDatabanken, 2019).

Den tjockskaliga målarmusslan förekommer främst i rinnande vattendrag. Helst vill den
ha sand och grusbottnar men den finns även på lerbottnar (Lundberg, S. & Österling, M.
(red.) 2016). Arten är skildkönad och reproducerar sig genom att hanen sprider
spermierna i vattnet som honmusslan sedan får i sig genom filtreringen. När äggen inne i
musslan har kläckts släpper honan ifrån sig så kallade glochidielarver. Larver intar sedan
ett parasitiskt stadium (ungefär 4–5 veckor) genom att fästa sig på gälarna hos en
värdfisk. När den sedan släpper från fiskens gälar gräver den ned sig i bottensedimentet.
Där lever den i ett par år som en liten mussla (ArtDatabanken 2019). Med hjälp av en
liten fot kan musslorna vid behov förflytta sig upp till ett par meter på ett dygn
(Lundberg, S. & Österling, M. (red.) 2016). Musslan födosöker med hjälp av en sifon
genom att filtrera partiklar direkt ur vattnet. En enda tjockskalig målarmussla kan filtrera
flera tiotals liter vatten per dygn. Om täta bankar med stora mängder musslor
förekommer i ett vattendrag kan de ha stor betydelse genom att de rensar vattnet från
fina partiklar och bidrar till ett klarare och renare vatten (Lundberg, S. & Österling, M.
(red.) 2016). Musslorna kan bli gamla, upp till 90 år med en median på 50–60 år
(Lundberg, S. & Österling, M. (red.) 2016).

Den tjockskaliga målarmusslan är sedan 2001 fridlyst i Sverige och klassas i dag som
starkt hotad (EN) i den svenska rödlistan (Artdatabanken 2019). Under århundraden har
våra vattendrag påverkats negativt av olika typer av mänsklig aktivitet. Det kan vara
alltifrån kanalisering, torrläggning, rensning, samt olika typer av hinder som dammar och
trummor (Havs och vattenmyndigheten 2017). Vid rätningar och resningar av vattendrag
har både musslor och bottensubstrat grävts bort. Rensningar och rätningar av vattendrag
orsakar även en ökad halt av partiklar och näringsämnen i vattnet som även påverkar
musslornas värdfiskar negativt och således musslorna då dessa är beroende av fisk. Ett
annat problem är en ökad fragmentering av populationer, bland annat på grund av
hinder. I och med att musslorna behöver fisk både för rekrytering och spridning
påverkas de negativt av dämmen och dåligt lagda trummor (Lundberg, S. & Österling,
M. (red.) 2016).

Utdrag har gjorts från artportalen och musselportalen för att få en uppfattning om var
arten tidigare rapporterats. Vid en naturvärdesinventering 2018 hittade Ekologigruppen
tjockskalig målarmussla strax uppströms den aktuella sträckan (Ekologigruppen 2018).
Ekologigruppen har fått dispens från länsstyrelsen i Södermanlands län att inventera den
tjockskaliga målarmusslan på den aktuella sträckan.

Bottnarna i Vingåkersån inventerades genom snorkling av Fredrik Engdahl och Björn
Averhed den 30 augusti 2019. Hela den aktuella sträckan inventerades genom snorkling
med kontinuerliga neddyk (vart 5–10 meter). Förekomst av tjockskalig målarmussla och
andra arter av stormusslor noterades, och ett urval av musslorna mättes. Åns ringa djup
och bredd möjliggjorde att stora delar av botten kunde undersökas och vattnet var
relativt klart. Några platser med grusiga/sandiga bottnar provtogs med bottenfaunahåv
med sil för att försöka hitta unga individer av musslor som ligger nedgrävda i
bottensubstratet. Alla musslor hanterades varsamt och återsattes på samma ställe som de
påträffades.

Det aktuella inventeringsområdet är en cirka 430 meter lång sträcka i Vingåkersån i
centrala Vingåker, Södermanland (figur 2). Ån är cirka 10–15 meter bred med ett
medeldjup på cirka 1,5 meter, djupet varierande något utmed hela sträckan. Vattennivån
var vid tillfället normal och vattnet var lugnflytande och svagt grumligt. Kantzonen
dominerades av lövträd, bland annat al, björk och buskage. Den dominerande
vegetationen i ån var bladvass med enstaka inslag av gul näckros, säv och hornsärv. Den
inventerade sträckan rinner igenom framförallt glacial lera men bitvis även genom
isälvssediment. Botten längs den aktuella sträckan består främst av lera med inslag av
sten, grus, sand, och finsediment samt fin- och grovdetritus. Det mest vanliga
bottensubstratet var lera med överlagring av grus och sand.

Tjockskalig målarmussla påträffades längs hela den inventerade sträckan, från bron vid
Henalavägen ner till den öppna jordbruksmarken. Tätheten av arten varierade något men
var ganska likvärdig längs sträckan. Varje dyk längs botten var ungefär 5–10 meter långt
där tjockskalig målarmussla påträffades vid nästan varje dyk. Sista 100 metrarna längst
nedströms på sträckan tunnades dock beståndet ut. Den största individen som mättes
var ungefär 9 cm lång och den minsta var 4 cm. De flesta varierade dock mellan 6–8 cm
i längd. Under inventeringen noterades ca 70 individer av tjockskalig målarmussla på den
inventerade sträckan, men bedömningen är att det finns betydligt fler. Inga småmusslor
kunde hittas vid eftersök med bottenfaunahåv. Man kan dock inte avfärda att det rör sig
om ett reproducerande bestånd. Förutom tjockskalig målarmussla påträffades även
spetsig målarmussla (Unio tumidus) längs hela den aktuella sträckan.

Förutom det tidigare fyndet som gjordes direkt uppströms det aktuella området 2018, är
fynden av tjockskalig målarmussla som presenteras i föreliggande rapport de enda som
finns inrapporterade i artportalen i Vingåkers kommun. Den tjockskaliga målarmusslan
förekommer på flera andra platser i Södermanlands län, bland annat i Nyköpingsån,
Vedaån, Kilaån och Ålbergaån (Länsstyrelsen i Södermanlands län 2019).

För att säkra att den tjockskaliga målarmusslan inte påverkas negativt vid framtida
exploateringar behöver skyddsåtgärder vidtas.
•
•

•

•

Ingen form av rensning av ån får ske då det direkt utgör ett hot mot musslan
och kan påverka bottensubstratet.
Kraftig grumling kan hota arten både direkt och indirekt då även värdfisk kan
påverkas. Det innebär att muddring i vattendraget eller schakt i dess direkta
närhet helst ska undvikas. Om det ändå blir aktuellt med någon form av
grävning i ån måste det ske med stor försiktighet och förslagsvis med skärmar
som kan fånga upp partiklar. Om det planeras att byggas till exempel broar över
ån för att öka tillgängligheten bör man konstruera bron så fundamenten byggs
på fast mark på land, det vill säga med minimal påverkan på ån.
Idag omges stora delar av sträckan av en kantzon med träd och buskar.
Vegetationen skuggar vattendraget vilket håller nere temperaturen vid hög
solinstrålning under sommarhalvåret, förhindrar igenväxning av fåran, tillför
strukturer i form av död ved och tillhandahåller småkryp till näringsväven.
Träden och buskarna förhindrar även erosion av strandkanten. Med andra ord
behöver kantzonen bibehållas.
Ingen som helst hinder får skapas i ån, både för att säkerställa att själva
musslorna kan röra sig fritt, men även eftersom musslorna är beroende av att
fisk ska kunna ta sig upp och nedströms.

•

Promenadstråk bör inte anläggas alltför nära ån för att begränsa risken för
erosion av strandbrinken. Dock är det fullt möjligt att skapa små instick från
promenadstråket där man kan komma intill ån och på så sätt tillgängliggöra ån
för allmänheten.

Den tjockskaliga målarmusslan är en hotad art där man behöver säkra varje enskilt
bestånd för att arten ska kunna fortleva. Därför är det av största vikt att man inte slår ut
de musslor som finns i det aktuella området. Om man går vidare med åtgärder som
kräver arbeten i själva ån eller i dess direkta närhet behöver man således detaljinventera
de aktuella platserna och vid behov flytta musslor innan åtgärder genomförs. Om
musslor ska inventeras vid ytterligare tillfällen eller flyttas behöver man söka dispens från
artskyddsförordningen hos länsstyrelsen, på liknande sätt som gjordes inför denna
inventering.

