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Bild: Filtrerande gammal flodpärlmussla i Mieån. Foto Andreas Skarmyr

Projektområde
Vattenförekomsten Mieån: Långasjön – Mien ligger i Mieåns avrinningsområde och klassas som ett
nationellt värdefullt vattendrag. Till största delen rinner Mieån i Blekinge län men de övre cirka 3
kilometrarna rinner genom Kronobergs län. I sjön Mien finns ett svagt bestånd av sjölevande öring
som leker i små tillrinnande bäckar och i Mieån nedströms Mien finns ett svagt stationärt
öringbestånd. Innan Mieån flottledsrensades och byggdes ut med kvarnar och kraftverk var öringen
betydligt vanligare i ån och det fanns även ett nedströmslekande öringbestånd i Mien. Likaså fanns
ett starkt bestånd av flodpärlmussla i ån. I Blekinge finns fortfarande flodpärlmussla i Mieån, men

beståndet är fragmenterat av flera definitiva vandringshinder. Det sker ingen känd föryngring av
arten och inga musslor har återfunnit i den av Mieån som rinner i Kronobergs län..
Vid de elfisken som årligen genomförs fångas låga tätheter av öring. Resultatet visar på måttlig
statusoch i den senaste statusklassningen bedöms vattenförekomstens ekologiska status vara
måttlig.

En stor del av de flodpärlmusslor som finns kvar i Mieån är fördelade mellan Natura 2000
områdena Ire, Loberget och Grimsmåla. Områdena är utpekade bland annat för mindre vattendrag
samt för flodpärlmussla. Bevarandeplanerna för Natura 2000-områdena är under revidering under
2021 bland annat för att tydliggöra vilka krav som utpekade arter och livsmiljöer ställer på
vattenmiljön.

Mieån ska prövas i den Nationella Planen 2022. Ett vandringshinder inom projektområdet ingår i den
nationella planen. Det förekommer flera andra hinder som behöver hanteras av länsstyrelsens
tillsynsverksamhet. Det pågår flera andra projekt inom vattenförekomsten för att förbättra
vattenmiljön, bland annat projekten Konnektivitet i Mieån och Biologisk återställning i Mieån som drivs
av Länsstyrelsen Blekinge samt projektet Mieån återintroduktion av Flodpärlmussla (Margaritifera
margaritifera) i Kronobergs län. Föreliggande projekt är ett samarbete mellan länsstyrelserna i
Blekinge och Kronoberg.

Orsak till åtgärder

Som en följd av flottledsrensningar och vandringshinder har flodpärlmusslan drabbats hårt i Mieån.
Beståndet är åldrande och har försvunnit från Kronobergs län. Länsstyrelsens mål är att skapa fria
vandringsvägar inom hela vattenförekomsten så att de utspridda musslorna åter bli en del av en
gemensam population. Genom utrivningen av Hakaforsdammen i Kronobergslän har ett fler
strömsträckor knutits samman, men många vandringshinder återstår inom vattenförekomsten och
det finns ett stort behov av ytterligare biotoprestaureringsinsatser..

Vad vi vill förbättra

Genom genomförda och planerade fysiska åtgärder skapas förutsättningar för att Mieån åter igenom
ska kunna hysa ett livskraftigt bestånd av flodpärlmussla, men risken är att det tar för lång tid att
genomföra alla de åtgärder som krävs och att arten hinner dö ut lokalt innan föryngringen kommer
igång i tillräcklig skala. Samordnat med länsstyrelsen i Kronoberg vill vi därför Vi vill därför fånga
öringyngel och infektera dessa med glochidielarver för att återintroducera arten i Mieån i Kronobergs
län och för att stärka den befintliga populationen i Blekinge.

Åtgärden kommer att bidra positivt till miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt
växt och djurliv. Åtgärden bedöms även vara nödvändig för att kunna uppnå gynnsam
bevarandestatus för flodpärlmussla och för minde vattendrag i Natura 2000-områdena Loberget, Ire
och Grimsmåla som Mieån rinner igenom och därmed är en del av.

Planerade åtgärder och aktiviteter

Öringyngel infångas med hjälp av elfiske placeras sedan ut tillsammans med gravida
flodpärlmusslor i burar. Efter att öringynglen infekterats med glochidielarverna återutsätts
öringynglen på de platser de infångades. Det exakta utförandet är ännu inte fastställt och eventuellt
sker detta i en kontrollerad miljö inomhus i en lämplig strömvattenbassäng. Både elfiske och fångst
av flodpärlmusslor kräver dispens från Fiskelagen.
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Öringyngel infångas genom elfiske i Mieåns avrinningsområde.
Gravida flodpärlmusslor insamlas i Blekinge län.
Öringyngel och flodpärlmusslor placeras tillsammans.
Kontroll att öringynglen blivit infekterad av glochidielarver.
Öringynglen återutsätts där de fångades
Flodpärlmusslorna återutsätts där de fångades.

Planerad uppföljning
Beståndet av flodpärlmussla i blekingedelen av Mieån följs upp regelbundet genom den regionala
miljöövervakningen. Effekten av åtgärden bör kunna ses genom uppföljningen 6 till 12 år efter
genomförandet.
Tätheterna av öring följs upp årligen genom elprovfisken som genomförs inom
kalkeffektuppföljningen och som uppföljning av vissa genomförda habitatförbättrande åtgärder.

I samverkan med
Projektet genomförs i samverkan med Länsstyrelsen i Kronoberg, Tingsryds kommun, Karlshamn
kommun och Sportfiskarna. Exakt upplägg för hur en projektorganisation ska se ut och vem som
ska vara huvudman är inte klart.

Länkar
https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA79537105
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/arter-och-naturtyper/flodparlmussla.html
http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/projektwebbplatser/grip-on-life-ip/rapportergrip-on-life/2019.03-hydromorfologiskt-atgardsprogram-for-miean-och-pakamalabacken.pdf

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2b1344c417a75f02ce0d686/1626685782101/Projekt
beskrivning%20biologisk%20rehabilitering%20i%20Mie%C3%A5n.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2b1344c417a75f02ce0d51c/1626677883546/Projekt
beskrivning%20Konnektivitet%20i%20Mie%C3%A5n.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.4a4eb7416faedec1253d084/1582643266008/Mie%C
3%A5n%20%C3%A5terintruduktion%20av%20flodp%C3%A4rlmussla.pdf
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