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Område

●8-fjordar, Miljöteknik i väst 
och IVL

●3 Kriterier:
1. Levande musslor i låga tätheter

2. Jämn djuputbredning

3. Ej för exponerat

●2 lokaler i Stigfjorden
● L1 och L2

●1 lokal i Askeröfjorden (L3)
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Försökstart 2018

FOTO: ANN.CHIRSTIN MATHIASSON, 8-FJORDAR

●November och december 

●Ramar (1x2m) med nät av kokosfiber

●3 storlekar på mussla
● Minsta musslan (27 mm ± 5)

● Mellanstor mussla (38 mm ± 8) 

● Råmussla (58 mm ± 16)

●3 substrat
● Kollektor med ben

● Kollektor utan ben

● Botten

●Totalt 9 rutor per lokal (+ kontroll)

● Sedimentprovtagning och analys
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Uppföljning 2019

● Februari och April

●Alla kollektorer fotades med 
Gopro (5 bilder/kollektor)

● SUP för att motverka grumlighet

● Foton togs även vid start

●Bildanalys 
● Täckningsgrad (%)

● Täthet (individer/m^2)

● Sensitivitetsanalys:
● Minst 5% av kollektorn analyserad
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Bildanalys
● Labförsök

● Korrigeringsfaktor för täthet

● Hur mycket ser man från 
bilderna?

●Beräkningar
● Överlevnad

● Relativ förändring av 
täckningsgrad
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Resultat - Överlevnad

● Substrat hade ingen betydelse 
för överlevnad

● Lokalberoende
● L1 har högre överlevnad är L2 och L3

● Storleksberoende
● Råmusslan har högre överlevnad än 

minsta musslan
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Resultat - Täckningsgrad

● Substrat hade ingen 
betydelse för förändring i 
täckningsgrad

● Lokalberoende
● L1 har mindre förändring än L2 och 

L3

● Storleksberoende
● Råmusslan hade mindre förändring 

än minsta musslan
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Diskussion

● Skillnader i överlevnad och täckningsgrad 
(lokal och storleksberoende)

●Orsak: Ejder?
● Födoselektion <40 mm

● Minimerar skal och saltintag

● Högre kött/skal ratio

●3 storlekar på mussla
● Minsta musslan (27 mm ± 5)

● Mellanstor mussla (38 mm ± 8) 

● Råmussla (58 mm ± 16)

●Rekommendation: Använd råmussla (>40mm)

HTTPS://WWW.JAGAREXAMENONLINE.SE/VILTUPPSLAGSVERK.PHP?DJUR=EJDER

https://www.jagarexamenonline.se/viltuppslagsverk.php?djur=ejder
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Diskussion
Påväxt

● Mest på kollektor med ben

● Mer hårdyta

● Mindre sedimentation

● Alla resultat baseras på 
skillnaden mellan december 
och april

Sediment
● Ingen signifikant skillnad

● Dock lerigare, mer sankt på L2

● Välj lokal som är lättarbetad

December 2018 Februari 2019 April 2019

Går endast att dra slutsatser 
om överlevnad/relativ 
förändring täckningsgrad över 
vintermånaderna
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Framtiden

●Uppföljning under sommarmånaderna 

● Längdmätning – påverkas tillväxten?

●Påsådd av råmussla med mycket påväxt

● Storskaligt försök pågång
● Möjlighet att kombinera beståndsförstärkning av 

musslor och ålgräs?
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Slutsats

● Lokalberoende
● Använd lättarbetade lokaler

● Tänk på var ejdern befinner sig

● Storleksberoende
● Använd musslor som är större än 40 mm

● Går ev. att använda odlarnas avfall

● Musslor med mycket påväxt
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Tack för att ni har lyssnat!

PRESENTATIONSTITEL


