
 

 
Nr C731     

Januari 2023 

 

 

Kunskapsunderlag för en enhetlig förvaltning av 
OSPAR-listade Mytilus- och Ostrea-bankar 
Del 3 – Underlag för bedömning av bevarandevärde av Mytilus- och Ostrea-bankar 

  

Malin Gustafsson, Pierre De Wit, Chloé Robert, Anna-Lisa Wrange, Ane T. Laugen, Åsa Strand  

 
I samarbete med: Universitetet i Agder (UiA) och Göteborgs Uni-
versitet (GU) 

  



Författare: Malin Gustafsson (IVL), Pierre De Wit (GU), Chloé Robert (GU), Anna-Lisa Wrange (IVL), 
Ane T. Laugen (UiA), Åsa Strand (IVL) 
Medel från: Detta projekt har mottagit finansiering från EUs Havs- och Fiskerifond via Jordbruksver-
ket och från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV). Projektet är också delvis finansierat av EU Inter-
regmedel i projektet MarGen II. Innehållet i denna rapport återspeglar författarnas åsikter och fi-
nansiärerna kan inte hållas ansvariga för innehållet eller framtida nyttjande av denna rapport. 
Fotograf: Åsa Strand 
Föreslagen citering:  Gustafsson, M., De Wit, P., Robert, C., Wrange, A.-L., Laugen, A.T., Strand, Å. 
(2023). Kunskapsunderlag för en enhetlig förvaltning av OSPAR-listade Mytilus- och Ostrea-bankar. 
Del 3 – Underlag för bedömning av bevarandevärde av Mytilus- och Ostrea-bankar. Rapport C731, 
IVL Svenska Miljöinstitutet, 49s. 
Rapportnummer C731    
ISBN 978-91-7883-464-8 
Upplaga Finns endast som PDF-fil för egen utskrift 
 
© IVL Svenska Miljöinstitutet 2023 
IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm 
Tel 010-788 65 00  //  www.ivl.se 
 
Rapporten har granskats och godkänts i enlighet med IVL:s ledningssystem 

 



 

3 
 

Förord 
Tvåskaliga blötdjur som musslor (t.ex. Mytilus edulis) och ostron (t.ex. Ostrea edulis) är viktiga 
komponenter i våra kustnära ekosystem. De bidrar till ökad biodiversitet, stabilisering av sedi-
ment, minskade övergödningseffekter och till många andra tjänster som är av största vikt för vårt 
välmående, bland annat för rekreationsaktiviteter. I tillägg utgör dessa arter värdefulla livsmedel 
och bidrar med arbetstillfällen och inkomster för många aktörer inom olika branscher, såväl turi-
sm, som fiske och vattenbruk. Tyvärr är dessa arter på nedåtgående, globalt sett har ostronbankar 
minskat med 85 procent, och både Mytilus och Ostrea finns med på OSPARs (Skydd av den marina 
miljön i Nordostatlanten) listor över särskilt skyddsvärda habitat och arter (Ostrea både som art 
och habitat och Mytilus som habitat). Att arbeta för bibehållen biodiversitet är av största vikt i dag-
ens samhälle då vi befinner oss i en period av stora förändringar både vad gäller klimat, biodivers-
itet och resurstillgångar, vilket i förlängningen kan få allvarliga effekter på vår överlevnad.  

Bakgrunden till detta projekt är det arbete som bedrivits inom bivalvgruppen på Göteborgs uni-
versitet av Mats och Susanne Lindegarth, Per Bergström, Linnea Thorngren och Åsa Strand med 
flera, samt av Ane Timenes Laugen (tidigare SLU, numera Universitetet i Agder). Under de senaste 
10-15 åren har arbetet omfattat kartering av olika bivalvarter (framför allt Mytilus och Ostrea), 
analys av deras utbredning, rekryteringsprocesser och habitatval, samt utredning av påverkan av 
det inva-siva stillahavsostronet. Under detta arbete har behovet av en omfattande kartläggning av 
kunskap-släget rörande inhemska Mytilus- och Ostrea-bankar identifierats genom nära samarbete 
med för-valtande myndigheter.  

Med detta projekt tar vi ett samlat grepp om nuläget för de svenska Mytilus- och Ostrea-popula-
tionernas utbredning och förekomst, hotbilden (med specifikt fokus på interaktioner med det 
invasiva stillahavsostronet), möjliga åtgärder för att stärka populationsutvecklingen av arterna 
samt den kunskap som är relevant för etablering av en effektiv förvaltning (t.ex. spridnings-
mönster och populationsgenetik). Målet med projektet har också varit att identifiera viktiga kun-
skapsluckor för att tydliggöra vilka behov framtida forskningsaktiviteter bör möta. Projektet redo-
visas i tre rapporter, var och en fokuserad på ett specifikt arbetspaket. Rapporterna har en liknande 
struktur som bygger på en gemensam inledning och generell bak-grund, som sedan expanderas 
mot en mer ämnesspecifik bakgrund kopplad till respektive om-råde. Efter detta presenteras det 
arbete som genomförts inom projektet, och rapporterna avslutas med en syntesdel kopplad til varje 
rapports tematiska område. 

I denna rapport presenterar vi arbetet som gjorts för att ta fram kunskap som kan bidra till att 
särskilt skyddsvärda Mytilus- och Ostrea-bankar kan identifieras. Kännedom om Mytilus- och 
Ostrea-bankarnas genetiska diversitet och populationsstruktur påverkar vilka lokaler och/eller 
områden som bör prioriteras inom förvaltning av arterna och på vilket sätt förvaltningen bör 
utformas (till exempel lokal eller regional förvaltning av bestånd). På motsvarande sätt bidrar 
kunskap om spridning av larver, exempelvis vilka områden (vilka Mytilus- och Ostrea-bankar) som 
bidrar mycket till spridning och som tar emot larver från stora områden, till att identifiera 
nyckelområden ur ett bevarandeperspektiv. Vi hoppas att denna rapport kan användas som ett 
underlag för en fortsatt konstruktiv och effektiv förvaltning av våra inhemska Mytilus- och Ostrea 
bestånd. 

Kristineberg, 9 januari 2023 

Åsa Strand och Ane Timenes Laugen  
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Om projektdeltagarna 
Projektet är i sanning ett samarbetsprojekt av stora mått. Författarna av rapporten har samman-
ställt och presenterat den information som samlats in och utvärderats under projektets gång, men 
är inte ensamma ansvariga för datainsamlingen. Viss förändring i organisationstillhörighet av del-
tagande parter har skett under projektets gång. Ane T. Laugen var vid projektstart associerad till 
SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Institutionen för ekologi, men arbetar sedan 2019 på Universi-
tetet i Agder (UiA). På motsvarande sätt deltog Kristina Svedberg i projektet först som student på 
Göteborgs universitet (GU) och sedan som anställd på Bohus Havsbruk, för att nu vara associerad 
till 8+fjordar. Nedan presenteras författarna kort varefter personer och organisationer som deltagit 
aktivt i arbetet presenteras. 
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tat i projekt där spridningsmodellering av ostronlarver in-
gått. Hon arbetar också med verktyg för kustzonsplanering. 
Inom projektet har Malin arbetat med spridningsmodelle-
ring av mussel- och ostronlarver. 

 

Pierre De Wit är docent och arbetar som forskare inom ma-
rin evolutionsbiologi på Göteborgs universitet. Han har un-
der de senaste 12 åren studerat anpassningsbarheten till 
miljöförändringar hos diverse olika marina organismer, 
bland annat ostron och musslor. De senaste åren har fokus 
legat på genetiska metoder för lokalisering av geografiska 
gränser mellan olika bestånd och hur genetiska data kan an-
vändas inom förvaltning av marina resurser. 
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Chloé Robert är doktorand vid Institutionen för Marina Ve-
tenskaper, Göteborgs universitet. Hennes forskning fokuse-
rar på geografiska gränser och fysiologiska skillnader mel-
lan bestånd av Ostrea i Skandinavien, med syfte att förstå 
ostronens respons på framtida klimatförändringar. 

 

Anna-Lisa Wrange är marinekolog och arbetar som fors-
kare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Hon arbetar med frå-
gor som rör förvaltning av marina resurser, invasiva arter 
och utveckling av vattenbruk av bivalver. I projektet har 
hon koordinerat arbetet med beståndsförstärkning och re-
staurering men även bidragit till det genetiska arbetet samt 
med samordning av fältaktiviteter, provtagningar och sam-
manställning av resultat. 

 

Ane Timenes Laugen är docent i ekologi och professor vid 
Universitetet i Agder, Kristiansand, Norge. Hon har sedan 
2009 forskat på stillahavsostron genom projekt i Frankrike, 
Sverige och Norge och är särskilt intresserad av stillahavs-
ostronens anpassningsförmåga, invasionshastighet och bi-
drag till ekosystemtjänster. I projektet har hon bidragit till 
planering av hela projektet, och haft särskilt fokus på ar-
betspaket 1 (nulägesanalys). 

 

Åsa Strand jobbar på IVL Svenska Miljöinstitutet och är do-
cent i marin ekologi. Hon har sedan 2009 bland annat arbe-
tat med förvaltning av marina resurser med fokus på blå-
musslor, inhemska ostron och det invasiva stillahavsostro-
net, med speciellt fokus på demografisk utveckling och 
spridning, ekosystemtjänster och förvaltningsmässiga åt-
gärder. I projektet har Åsa agerat projektledare och bidragit 
till genomförandet av alla aktiviteter. 
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Sammanfattning 
Tvåskaliga blötdjur (bivalver) som blåmusslor (Mytilus edulis) och ostron (Ostrea edulis) är nyckel-
arter i kustekosystem och de bidrar både till ökad biologisk mångfald genom att skapa livsmiljöer 
för andra organismer och till flera andra viktiga ekosystemtjänster. Under de senaste åren har både 
Mytilus- och Ostrea-bankar minskat i antal och omfattning i Europa, och det finns också starka indi-
kationer på en liknande situation för Mytilus i Sverige. För Ostrea saknas generellt kunskap om po-
pulationsstorlekar, vilket gör bedömningar av populationsutveckling problematiskt. Bevarandeåt-
gärder som beståndsförstärkning och -restaurering ökar därför i omfattning allt eftersom biodiver-
sitet förloras, och det finns ett växande intresse för att återställa habitat skapade av musslor och 
ostron på många platser i världen.  

Marina arter med hög spridningspotential, som till exempel Mytilus och i viss mån Ostrea, har hi-
storiskt setts som osannolika att uppvisa populationsgenetiska skillnader mellan olika geografiska 
områden. Forskning har dock på senare tid visat att spridningsbarriärer orsakade av till exempel 
strömförhållanden eller skillnader i miljö är vanliga och kan resultera i genetiskt differentierade 
subpopulationer på geografiskt sett små skalor. Detta innebär att kunskap om populationsgene-
tiska mönster kan bidra med värdefull information för etablering av effektiva förvaltningsstrate-
gier för olika arter, till exempel genom analys av populationsstrukturer och spridningsmekan-
ismer. Exempelvis är populationsgenetiska strukturer, lokala mönster i rekrytering (det vill säga 
bottenfällning av nya musslor eller ostron) och spridning av larver av stort värde för att säkerställa 
en god genetisk bas för bevarande av källpopulationer och för att bibehålla en god rekryteringsbas 
och spridning av nya individer. För både Mytilus och Ostrea saknas idag kunskapsunderlag om 
grundläggande populationsgenetiska strukturer, liksom om lokalrekryteringsmönster och larv-
spridning, varför en bedömning av olika bankars bevarandevärde inte är möjlig.  

I denna rapport presenteras det arbete som gjorts med att ta fram kunskap som kan bidra till 
identifiering av särskilt värdefulla Mytilus- och Ostrea-bankar för förvaltning av arterna (AP3 i 
projektet). Med hjälp av genetiska analyser har storskaliga mönster av utbredning av de olika ”ar-
terna” av släktena Mytilus och Ostrea i Skagerrak studerats, samt var gränserna går mellan de olika 
arterna och populationerna. Målet var att analysera genetisk diversitet, förekomst av isolerade po-
pulationer samt genflöde mellan olika områden i Skagerrak samt att identifiera möjliga barriärer 
för larvtransport längs med Sveriges och Norges kust. Vidare studerades konnektiviteten (definie-
rat som hur väl områden länkas till varandra genom havsströmmar, t.ex. larvtransport från en po-
pulation till en annan) mellan olika populationer genom att även beräkna spridningen av partiklar 
(ägg och larver) från Mytilus- och Ostrea-bankar med hjälp av en oceanografisk spridningsmodell 
(ROMS/OpenDrift), för att se i vilken utsträckning larver transporteras mellan olika lokaler. Målet 
var även att identifiera viktiga områden där larver från flera områden samlas samt viktiga källreg-
ioner. 

Resultaten från spridningsberäkningar och genetiska data var samstämmiga för Mytilus. De visade 
en generell transport av larver norrut, och att lokaler i den inre skärgården var mer isolerade än i 
den yttre delen av skärgården, särskilt området innanför Tjörn och Orust samt Oslofjorden. En bar-
riär observerades även mellan Tvedestrand och Kragerö längs den norska kusten. Den sydeurope-
iska arten M. galloprovencialis observerades också i svenska vatten för första gången, dessutom på 
flera olika platser, men i en låg andel av det totala antalet provtagna musslor. Genetisk övervak-
ning av denna främmande art är önskvärd för att studera hur förekomsten av arten utvecklas i 
framtiden och hur den interagerar med lokala bestånd av M. edulis. 
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För Ostrea var de genetiska mönstren och resultaten från modelleringen mindre samstämmiga. Mo-
delleringsresultaten visade att lokaler i den inre skärgården hade lite larvutbyte med andra områ-
den. Lokaler i den mellersta skärgården hade mest utbyte av larver både sinsemellan och med 
framförallt lokaler i ytterskärgården. Genetiska data visade dock inte på någon tydlig geografisk 
struktur, möjligen på grund av historiska förflyttningar av ostron. Gemensamt för Mytilus och 
Ostrea är att larver generellt färdas i en nordlig riktning längs med Sveriges kust, och att larver från 
många olika populationer samlas i mellersta skärgården i området kring Kosterhavet.  Här borde 
den genetiska diversiteten därför vara hög. Baserat på resultatet från modelleringen bakåt i tiden 
kan antas att viktiga källområden till larver kan finnas längre söderut mellan Öckerö och Väderö-
arna.  

Baserat på resultaten presenterade i denna rapport kan konstateras att både Mytilus- och Ostrea-
populationerna i området bör förvaltas som separata sub-enheter, då det finns omfattande gene-
tiska strukturer och spridningsbarriärer för de två arterna. Till exempel är det viktigt att bevara po-
pulationer i Göteborgsområdet samt i området runt Koster, då det ena utgör ett viktigt källområde 
och det andra ett viktigt område där stora mängder larver samlas. Det är också viktigt att bevara 
både kustnära bankar och bankar i utsjömiljöer på grund av den låga larvspridningen mellan dessa 
två områden. Bankarna i den mellersta skärgården får bidrag från både den yttre och inre skärgår-
den, så det är möjligt att dessa bankar kan agera som bryggor mellan bankarna i den yttre och den 
inre skärgården. Vissa områden, såsom området innanför Orust och Tjörn, är mer eller mindre iso-
lerade, vilket gör det viktigt att här skapa en lokal förvaltning som tar hänsyn till bristen på larv-
transport in och ut ur området. Avseende Orustområdet är det också viktigt att i framtida under-
sökningar studera hur det stora antalet musselodlingar i området påverkar de vilda population-
erna. 

Sammantaget kan konstateras att det framkommit mycket värdefull information inom detta projekt 
som kan bidra till framtagandet av konstruktiva och långsiktigt hållbara förvaltningsstrategier för 
både Mytilus och Ostrea, men att det samtidigt finns behov av ytterligare utveckling och kunskaps-
byggande kring vissa aspekter, framför allt kopplat mot spridning och populationsstrukturer för 
Ostrea samt interaktioner mellan odlade och vilda musslor. 
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Summary 
Bivalve molluscs such as mussels (Mytilus edulis) and oysters (Ostrea edulis) are keystone species in 
coastal ecosystems, and contribute to increased biodiversity by creating habitats for other organ-
isms and to several other important ecosystem services. In recent years, both Mytilus- and Ostrea-
beds have been reported to be in decline in Europe, and there are strong indications of a similar sit-
uation also for Mytilus in Sweden. For Ostrea, there is a general lack of knowledge about popula-
tion sizes, which makes assessments of population development problematic. Conservation 
measures such as stock enhancement and restoration are therefore increasing as biodiversity is lost, 
and there is a growing interest in restoring habitats created by mussels and oysters in many parts 
of the world. 

Marine species with high dispersal potential, such as Mytilus and to some extent Ostrea, have his-
torically been thought unlikely to show genetic differentiation on local scales. However, it is be-
coming increasingly acknowledged that dispersal barriers caused by, for example, current condi-
tions or lack of suitable habitats, are common and can result in genetically differentiated subpopu-
lations on geographically small scales. This means that knowledge of genetic structures can con-
tribute valuable information for the establishment of effective management strategies for different 
species, for example through analysis of genetic diversity and dispersal mechanisms. For example, 
knowledge of population structures, local recruitment patterns and dispersal of larvae are of great 
value to ensure a good genetic basis for the conservation of source- and sink populations and to 
maintain a good recruitment base and spread of new individuals. For both Mytilus and Ostrea, in-
formation about genetic structures, recruitment patterns and larval dispersal is lacking in Sweden, 
hence limiting the possibilities of assessing the conservation value of different bivalve beds. 

This report presents the work done to fill this knowledge gap and thereby support the identifica-
tion of valuable Mytilus- and Ostrea-beds for species conservation (WP3 in the project). With the 
help of genetic analyses, large-scale patterns of distribution of the different "species" of the genera 
Mytilus and Ostrea in the Skagerrak have been studied. The aim was to analyse genetic diversity 
and gene flow between different areas in the Skagerrak and to identify possible barriers to larval 
transport along the coasts of Sweden and Norway. To further study the connectivity (defined as 
how well areas are linked to each other by sea currents, eg larval transport from one population to 
another) between different populations, the spread of particles (eggs and larvae) from Mytilus- and 
Ostrea-beds was also evaluated using an oceanographic distribution model (ROMS / OpenDrift). 
The aim was also to identify important areas where larvae from several areas gather (sink areas) as 
well as important areas which contribute to a high dispersal of larvae (source regions). 

The results from both the oceanographic trajectory modelling and genetic analysis were consistent 
for Mytilus and illustrated a general transport of larvae northwards along the coast. The results 
also showed that beds located in the inner archipelago were more isolated than beds in the outer 
part of the archipelago, especially inside of the islands Tjörn and Orust, and in the Oslo Fjord. A 
barrier was also observed between Tvedestrand and Kragerö along the Norwegian coast. The 
southern European species M. galloprovencialis was also observed in Swedish waters for the first 
time, in several different places, but in a low proportion of the total number of mussels sampled. 
Genetic monitoring of this alien species is desirable to study how the occurrence of the species de-
velops in the future and how it interacts with local populations of M. edulis. 

For Ostrea, the genetic patterns and results from the oceanographic modelling were less consistent. 
The dispersal simulations showed that sites in the inner archipelago had little larval exchange with 
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other areas, while sites in the central archipelago had the most exchange of larvae both among 
themselves and, above all, with sites in the outer archipelago. The genetic data, however, did not 
show a clear geographical structure. This is attributed to historical movements of oysters. Common 
to Mytilus and Ostrea is that larvae were in general transported northwards along the coast of Swe-
den, and that larvae from many different sites seem to gather in the archipelago around the Koster 
island (sink area). Based on the back-tracking of larvae, important source areas for larvae were 
found further south between Öckerö and Väderöarna (source areas). 

Based on the results presented in this report, it is concluded that both the Mytilus and the Ostrea 
populations in different geographical areas along the Swedish west coast should be managed as 
separate sub-units as extensive genetic structures and dispersal barriers were observed for both 
species. For example, it may be important to preserve populations in the Gothenburg area and in 
the area around Koster, as one is an important source area with the potential to contribute to signif-
icant dispersal of both species, and the other was identified to be an important sink area where 
large numbers of larvae gather. It is also important to preserve both near-shore and offshore beds 
due to the low larval dispersal between these two environments. The bivalve beds in the central 
archipelago receive larvae from both the outer and the inner archipelago, so it is possible that these 
beds can act as bridges/steppingstones and connect beds in the outer and inner archipelago. Some 
areas, such as the area inside the islands of Orust and Tjörn were found to be more or less isolated, 
illustrating the importance of local management that takes into account the lack of larval transport 
in and out of the area. With regard to the Orust area, it is also important to study how the large 
number of mussel farms in the area affect the wild populations. 

All in all, the project has resulted in valuable knowledge that can support the development of con-
structive and long-term sustainable management strategies for both Mytilus and Ostrea, but that 
there is also a need for further knowledge building connected to certain aspects, especially linked 
to the dispersal and population structures for Ostrea as well as to the interactions between farmed 
and wild Mytilus. 
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1 Bakgrund och syfte 
Tvåskaliga blötdjur (bivalver) som blåmusslor 
(Mytilus edulis, hädanefter Mytilus eller musslor) 
och ostron (Ostrea edulis, hädanefter Ostrea eller 
ostron) är nyckelarter i kustekosystem, och de 
har två särskilt värdefulla egenskaper som bi-
drar till biologisk mångfald och viktiga eko-
systemtjänster. Den första egenskapen är deras 
ekosystemingenjörsförmåga (Jones m.fl. 1994). 
Genom sin blotta närvaro skapar de livsmiljöer 
för andra organismer. Skalen skapar tredimens-
ionella strukturer som fungerar som substrat för 
hårdbottenlevande arter, erbjuder skydd mot 
predation och bidrar med reproduktions-, upp-
växt- och födosöksområden för många arter 
(Arve 1960, Newell 1988, Lenihan 1999). Station-
ära fiskarter använder till exempel tomma skal 
och håligheterna mellan skalen som bohålor (Fi-
gur 1, Crabtree och Middaugh 1982, Jansson 
m.fl. 1985, Norling m.fl. 2015).  

Den andra egenskapen är deras näringsåtervin-
ningsförmåga. Bivalver filtrerar plankton från 
vattenmassan och deponerar organiskt material 
i sedimentet (Castel m.fl. 1989, Commito m.fl. 
2008), något som minskar effekterna av övergödning och ökar produktion i bentiska system 
(Grabowski och Peterson 2007). Dessa två viktiga ekosystemfunktioner gör att skaldjursbankar har 
högre biodiversitet än många andra miljöer (Van Broekhoven 2005, Hosack m.fl. 2006, Royer m.fl. 
2006, Kochmann m.fl. 2008, Troost 2010, Lejart och Hily 2011, Hollander m.fl. 2015, Norling m.fl. 
2015). De stabiliserar också sediment som kan ge skydd mot kusterosion och kan även förbättra 
vattenkvaliteten i form av ökat siktdjup (OSPAR 2009, 2015, Venier m.fl. 2018). Bivalvbankars bety-
delse för biologisk mångfald och minskad övergödning framkommer därför tydligt i internation-
ella, nationella, och regionala överenskommelser. Bankar av Mytilus och Ostrea nämns som särskilt 
skyddsvärda miljöer av OSPAR (OSPAR 2008), lyfts fram i det nationella åtgärdsprogrammet för 
havsmiljön kopplat mot marina strategin (HaV 2021), och ingår i det regionala arbetet i Västra Göt-
aland för att uppnå miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.  

Under de senaste åren har både Mytilus- och Ostrea-bankar minskat i antal och omfattning i Europa 
(OSPAR 2008, Sorte m.fl. 2017, Lienart m.fl. 2020, Baden m.fl. 2021). Statistik från FAO (Food and 
Agriculture Organisation of the United Nations) visar också på en liknande trend med nedgång av 
produktionen av både av fiskade och odlade Mytilus och Ostrea i både Europa och USA (Figur 21). 

Det finns också starka indikationer på en liknande situation för Mytilus i Sverige (Wernbo och Cal-
deron 2015, Lienart m.fl. 2020, Baden m.fl. 2021). För Ostrea saknas generellt kunskap om populat-
ionsstorlekar, vilket gör bedömningar av populationsutveckling problematisk. De bestånd som 
finns i Sverige och Norge anses vara bland de största i Europa (Thorngren m.fl. 2019) och 

 

1 Data från https://www.fao.org/fishery/statistics-query/en/aquaculture/aquaculture_quantity 

Figur 1. En tejstefisk (Pholis gunellus) som gömmer 
sig bland musslor i en Mytilus edulis-bank. 

https://www.fao.org/fishery/statistics-query/en/aquaculture/aquaculture_quantity
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bevarande av de Ostrea-bestånd som återfinns i våra nordiska vatten är därför extra viktigt. Dock 
är kunskapen om historisk och nuvarande utbredning av både Mytilus- och Ostrea-bankar begrän-
sad och eftersom det saknas tidsserier med övervakning av demografisk utveckling av existerande 
bankar så är det svårt att verifiera att Mytilus och Ostrea i Sverige faktiskt minskat samt att kvantifi-
era omfattningen av en eventuell minskning. Det är dock osannolikt att bestånden av Mytilus och 
Ostrea i Sverige skulle avvika från den generella trenden i Europa.  

 

Den hotbildsanalys som genomförts av OSPAR för Mytilus- och Ostrea-bankar har ett europeiskt 
perspektiv. Den primära orsaken till förlust av bivalvbankar i Europa är överexploatering och ha-
bitatförlust då både Mytilus och Ostrea skördats industriellt genom bottenskrapning, samt sjuk-
domsutbrott orsakade av patogener (OSPAR 2008). I ett historiskt perspektiv kan liknande trender 

Figur 2. Förändring i produktion av vilda och odlade Mytilus i Europa och i Nordamerika och för Ostrea i 
Europa över tid. Data från FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations). Observera de 
olika skalorna på y-axlarna. 
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i form av överexploatering av Ostrea ses också i Sverige, och fisket av vilda musslor har minskat 
sedan 2009. I dagsläget bedrivs inget fiske efter vilda musslor och fisket av Ostrea är mycket små-
skaligt. För mer information om detta, se rapport 1 i rapportserien (Laugen m.fl. 2023). Sverige är i 
dagens läge också fortfarande fritt från de patogener som orsakat en minskning av Mytilus och 
Ostrea i Europa (Lindegarth 2012).  

Det finns också andra faktorer som kan påverka populationsutvecklingen av Mytilus och Ostrea. 
Till exempel finns det en oro bland förvaltande myndigheter att det invasiva stillahavsostronet 
kommer att försämra förutsättningarna för livskraftiga bestånd av Mytilus och Ostrea i Sverige. In-
ternationellt har både positiva och negativa effekter av stillahavsostron på Mytilus observerats. Ex-
empelvis har Mytilus visat sig utnyttja stillahavsostron som substrat vid bottenfällning och som 
skydd mot predation (Diederich 2005, Troost 2009), men det finns också tecken på födokonkurrens 
mellan arterna (Troost 2009). Sammantaget tros samexistens vara möjligt (Reise m.fl. 2017). På mot-
svarande sätt är informationen rörande interaktioner mellan Ostrea och stillahavsostron splittrad. 
Det finns data som indikerar att det finns en risk för konkurrens mellan arterna (Laugen m.fl. 2015, 
Ezgeta-Balić m.fl. 2020, Bergström m.fl 2021), samtidigt som andra studier visar på potential för 
samexistens (Zwerschke m.fl. 2018, Christianen m.fl. 2018, Stagličić m.fl. 2020). Hur interaktionerna 
mellan stillahavsostronet, Mytilus och Ostrea i Sverige ser ut är dock inte utrett.  

Sammantaget finns flera skäl till att redan nu utforska vilka möjliga alternativ som finns för för-
stärkning av Mytilus- och Ostrea-populationerna och vilka metoder som skulle kunna användas om 
stillahavsostron visar sig vara ett hot mot våra inhemska bivalvpopulationer. Det kommer aldrig 
gå att rensa bort alla stillahavsostron, arten är permanent etablerad i svenska vatten, men rensning-
sinsatser kan möjligtvis vara värdefulla för att hålla nere bestånden i speciellt skyddsvärda habitat 
eller områden (Mortensen m.fl. 2019, 2022). Detta kräver dock metodutveckling och utvärdering 
för att fastställa påverkan och rimlighet av sådana aktiviteter. Det krävs också utveckling av meto-
der för beståndsförstärkning av Mytilus och Ostrea. Restaurering av Ostrea-populationer är en akti-
vitet som ökat alltmer i omfattning i Europa under det senaste årtiondet (Pogoda m.fl. 2019), och 
sedan 2018 finns ett nätverk etablerat (NORA – native oyster restoration alliance) med syfte att ar-
beta för ökat kunskapsutbyte och utveckling av ”best practices” kopplat till beståndsförstärkning 
av arten. Ännu kvarstår många utvecklingsområden för att visionen om livskraftiga Ostrea-popu-
lationer i Europa ska kunna realiseras. Det finns många likheter mellan Mytilus och Ostrea, och viss 
kunskap som tas fram för beståndsförstärkning av Ostrea kan tillämpas också på Mytilus. Artspeci-
fika metoder behöver dock utvecklas också för Mytilus, men i dagsläget finns ingen samordning för 
musselrestaurering motsvarande den inom NORA-nätverket. 

Förvaltning av vilda bestånd kräver också kunskap om vilka populationer/bankar som är speciellt 
värdefulla ur ett bevarandeperspektiv. Exempelvis är kunskap om populationsgenetiska struk-
turer, lokala mönster i rekrytering (det vill säga bottenfällning av nya musslor eller ostron) och 
spridning av larver av stort värde för att säkerställa en god genetisk bas för bevarande av källpo-
pulationer och för att bibehålla en god rekryteringsbas och spridning av nya individer. Tidigare 
ansågs att genetisk differentiering mellan populationer av organismer i marina miljöer var obefint-
lig, men forskning under senare år har visat att spridningsbarriärer orsakade av till exempel ström-
förhållanden är vanliga, och kan resultera i genetiskt differentierade subpopulationer på geogra-
fiskt sett små skalor (Palumbi 2003). För både Mytilus och Ostrea saknas idag kunskapsunderlag 
om grundläggande populationsgenetiska strukturer, liksom om lokalrekryteringsmönster och larv-
spridning, varför en bedömning av olika bankars bevarandevärde inte är möjlig. 

Syftet med detta projekt var att ta fram ett kunskapsunderlag för utformning av förvaltningsmo-
deller för skydd av Sveriges populationer av Mytilus och Ostrea (Figur 3). Projektet utvecklades för 
att täcka in de huvudsakliga frågeställningar som redovisats i ovanstående bakgrundsbeskrivning, 
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det vill säga 1) en sammanställning av kunskapsläget rörande historisk och nutida utbredning 
samt hotbild, 2) metoder för förstärkning av Mytilus- och Ostrea-bankar, samt 3) framtagande av 
underlag för bedömning av Mytilus- och Ostrea-bankars bevarandevärde ur ett förvaltningsper-
spektiv. Resultaten från dessa tre specifika områden kommer att redovisas i en rapportserie inne-
hållande tre delar, en del för respektive arbetspaket. Rapporterna kommer att ha en liknande struk-
tur som bygger på en gemensam inledning och generell bakgrund, som sedan expanderas mot en 
mer ämnesspecifik bakgrund kopplad mot respektive område. Efter detta presenteras det arbete 
som genomförts inom projektet, och rapporterna avslutas med en syntesdel kopplad till varje rapp-
ports tematiska område.  

I denna rapport presenterar vi arbetet som gjorts med att ta fram kunskap som kan bidra till 
identifiering av särskilt värdefulla Mytilus- och Ostrea-bankar för förvaltning av arterna (AP3). 
Endast populationsgenetik och spridningsmodellering rapporteras i denna rapport, den tredje 
aspekten, fältkartläggning av existerande bankar, har integrerats i rapport 1 (Laugen m.fl. 2023 i 
rapportserien. Dock kommer information från karteringarna att integreras i tolkning och diskuss-
ion av resultaten i denna rapport. 

 

 

Figur 3. Projektets olika arbetspaket och aktiviteter 
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2 Underlag för bedömning av beva-
randevärde av Mytilus- och 
Ostrea-bankar 

Marina arter med hög spridningspotential, som till exempel Mytilus och i viss mån Ostrea, uppvi-
sar ofta en liten geografisk differentiering i populationsstruktur. Forskning på senare tid har dock 
visat att spridningsbarriärer orsakade av till exempel strömförhållanden är vanliga och kan resul-
tera i genetiskt differentierade subpopulationer på geografiskt sett små skalor (Palumbi 2003). 
Detta innebär att kunskap om populationsgenetiska mönster kan bidra med värdefull information 
för etablering av effektiva förvaltningsstrategier, till exempel genom analys av populationsstruk-
turer och spridningsmekanismer för både inhemska och främmande arter (Balloux och Lugon-
Moulin 2002, Dlugosch och Parker 2008, Geller m.fl. 2010). Moderna genetiska metoder kan där-
med användas för att på ett kraftfullt sätt studera historiska mönster av genflöde (larvspridning) 
och biodiversitet hos marina organismer.  

Bakgrunden till detta är att i avsaknad av genflöde mellan två geografiska områden (orsakat av fy-
siska spridningsbarriärer, skillnader i abiotiska eller biotiska förhållanden, eller oceanografiska 
spridningsbarriärer) så utvecklas organismerna i dessa områden åt olika håll, och bildar med tiden 
separata populationer, eller ”bestånd”, som går att urskilja från varandra genetiskt och ibland även 
utseendemässigt. På en längre tidskala kan detta sedan leda till bildning av nya arter.  När två po-
pulationer som varit isolerade från varandra under lång tid kommer i kontakt med varandra kan 
flera olika scenarier utspela sig. Om de har divergerat under tillräckligt lång tid kan reproduktiv 
isolation ha uppstått, vilket gör att de inte längre kan bilda fertila avkommor med varandra. I detta 
fall kan man säga att populationerna nu utgör två olika arter. Om inte evolutionen har nått detta 
stadium, och fertila hybridavkommor fortfarande kan bildas, så beror utfallet på hur väl hybri-
derna överlever och reproducerar sig. Om hybriderna har svårt att överleva så kan populationerna 
finnas kvar, med mindre hybridzoner i områden där de båda samexisterar. Alternativt, om hybri-
derna klarar sig väl, så kan populationerna återigen smälta samman till en större population.  

Kunskap om hur den genetiska biodiversiteten är fördelad geografiskt är av stor vikt, eftersom di-
versitet är kopplat till resiliens (återhämtningsförmåga) mot miljöförändringar på två olika sätt. 
För det första ger mer diversitet en ökad sannolikhet att en del individer tål en ny miljö väl, vilket 
innebär att dessa skulle kunna föra sina gener vidare till nästa generation i större utsträckning. För 
det andra är kraften av det naturliga urvalet (selektion) starkare i stora populationer med högre 
diversitet, medan slumpprocesser som genetisk drift spelar en mindre roll, vilket gör att populat-
ionen kan anpassa sig fortare till en föränderlig miljö. Ur ett förvaltningsperspektiv är det med 
andra ord av yttersta vikt att populationsstrukturerna för de organismer man vill bevara är kända. 
Om genetiskt differentierade populationer av en art finns inom ett visst geografiskt område så bör 
förvaltningsmässiga beslut och strategier utformas så att dessa strukturer bibehålls. Om den gene-
tiska differentieringen inom området däremot är liten så kan de organismer som finns i området 
(ur ett genetiskt perspektiv) förvaltas som en population. 

Den passiva förflyttningen av organismer som inte är starka nog att stå emot påträffade strömmar 
(som till exempel larver av Mytilus och Ostrea) gör modellering av oceanografisk transport till ett 
kraftfullt verktyg inom olika tillämpningsområden, allt från värmetransporter på global skala till 
spridningen av mikroskopiska marina organismer i kustnära områden (Corell 2012). För att förstå 
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förekomsten av populationer, spridning av larver (definierat som den horisontella förflyttningen 
av en larv mellan två punkter) och konnektivitet (definierat som hur väl områden länkas till 
varandra genom havsströmmar t.ex. larvtransport från en population till en annan) kan transport-
modellering användas (Puckett m.fl. 2014, Goodwin m.fl. 2019). Kopplad biofysikalisk modellering 
används ofta för att förstå konnektivitet av marina organismer med frisimmande ägg och larvsta-
dier (Narváez m.fl. 2012, Zhang m.fl. 2016). Analyserna av spridning och konnektivitet inom kust-
system (Defne m.fl. 2016, Zhang m.fl. 2016, Goodwin m.fl. 2019) kan till exempel göras i Regional 
Ocean Modeling Systems (ROMS) (Shchepetkin och McWilliams 2005) tillsammans med trajektori-
emodeller (t.ex. Larval TRANSport Lagrangian model; LTRANS eller OpenDrift). OpenDrift har 
tagits fram som ett generiskt lagrangiskt verktyg med öppen källkod för att modellera trajektorier 
(banan ett objekt flyttar sig över tid) i havet och i atmosfären (Dagestad m.fl. 2018), och användes i 
detta projekt. 

Oceanografiska modeller kombinerat med spridningsmodeller kan därmed ge användbara insikter 
för bevarande av arter och populationer och för riskbedömning av påverkansfaktorer (till exempel 
oljespill), och de kan därför bidra till effektiv förvaltning och skydd av både arter och habitat. Ex-
empel på detta är marina skyddade områden (MPA), för vilka sannolikheten för uppfyllnad av för-
valtningsmål kan simuleras och användas som underlag vid framtagande av förvaltningsplaner. 
Planerna kan då byggas på analys av konnektivitet eller genom anpassning av skyddsområdens 
storlek och placering i förhållande till organismers transportmönster och rörelser (Fulton m.fl. 
2015). Oceanografiska modeller kan också användas för simulering av spridningsvägar och ur-
sprung för invasiva arter (Laugen m.fl 2015). Även om modellerna kan ge värdefulla insikter om 
övergripande spridningsmönster, bör det noteras att alla modeller har begränsningar och vissa 
osäkerheter. Avseende modellering av spridning av larver finns det brister i kunskapen om larvers 
förmåga att simma, om predation och om samspel med kustmiljön. Många bivalver har ett botten-
levande vuxet stadium, det är dock spridningen av frisimmande larver som tillsammans med före-
komsten av lämpliga habitat som avgör den potentiella utbredningen av en population och det 
möjliga genetiska utbytet mellan etablerade bankar. Att förstå spridning av larver och konnektivi-
tet mellan olika bivalvbankar är därmed en viktig del i den strategiska planeringen av restaure-
ringsprojekt samt identifiering av skyddsvärda bankar. Viktiga bankar ur ett förvaltningsperspek-
tiv är sådana som bidrar mycket till spridning av larver eller som tar emot larver från större områ-
den.  

Att kombinera olika metoder, till exempel oceanografisk modellering med molekylära verktyg, kan 
ytterligare höja värdet av de analyser som kan göras, speciellt om de underliggande genetiska 
mönstren är relativt otydliga vilket ofta är fallet för många marina arter (Selkoe m.fl. 2008). Studier 
som kombinerar molekylärgenetiska-, oceanografiska-, beteendemässiga- och modelleringsme-
toder har under de senaste 20 åren gett nya insikter rörande marina populationer, till exempel för 
larvtransport, spridningsbarriärer och sink-sourcepopulationsdynamik (källpopulations- och reci-
pientpopulationsdynamik, Selkoe m.fl. 2008). Vad gäller spridningsmodelleringar av bivalver i 
Sverige finns några få studier genomförda (Laugen m.fl. 2015, Stuckas m.fl. 2017), men för Mytilus 
och Ostrea i Skagerrak mer specifikt saknas kunskap. 
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2.1 Populationsstrukturer hos Mytilus och 
Ostrea  

2.1.1 Mytilus 
För Mytilus har redan flera genetiska studier genomförts på stor skala längs med Europas kust, där 
man har funnit att det finns flera evolutionära linjer med skild historia som nu hybridiserar med 
varandra (Riginos och Cunningham 2005). Särskilt i Skandinavien är historien komplicerad, med 
Stillahavsarten Mytilus trossulus som dominerar i Östersjön; den nordatlantiska M. edulis på väst-
kusterna; och den sydeuropeiska Mytilus galloprovencialis samt M. trossulus som återfinns då och då 
längs med den norra delen av Norges västkust (Wenne m.fl. 2020). Alla dessa hybridiserar med 
varandra i olika utsträckning (Stuckas m.fl. 2009), vilket skapar väldigt komplicerade genetiska 
mönster. Dock har aldrig en storskalig genetisk provtagning gjorts längs med den svenska västkus-
ten. Syftena med den genetiska studien av Mytilus i Skagerrak var därför flera:  

1) Att studera det storskaliga mönstret av utbredning av de olika ”arterna” av släktet Mytilus 
i studieområdet. Det är känt sedan tidigare att det finns minst tre olika arter av Mytilus i 
Skandinavien (M. edulis, M. galloprovencialis och M. trossulus) som alla ser likartade ut 
(Wenne m.fl. 2020). Dessutom har varje art flera populationer som historiskt har varit åt-
skilda från varandra och därmed har utvecklat genetiska skillnader. Var de geografiska 
gränserna i Sverige går mellan de olika arterna och populationerna är dock inte känt. 
 

2) Att analysera genetisk diversitet, förekomst av lokala populationer samt genflöde mellan 
olika områden i Skagerrak samt att identifiera möjliga barriärer till larvtransport längs 
med Sveriges eller Norges kust. Detta är kunskap som krävs för framtagande av rekom-
mendationer för förvaltning av Mytilus-bankar i området. 

2.1.1.1 Insamling av prover och sekvensering av DNA 
Femhundraåttio blåmusslor i storlek 45-55 mm samlades in från 26 olika lokaler längs med Skandi-
naviens kust (Figur 4). Lokalerna valdes ut baserat på kriterierna förekomst av lokalt bottenfällda 
Mytilus på ca 0.5-1 m djup samt god geografisk spridning inom området Bergen till Göteborg. För 
att kunna uppskatta spridningsmönster i Skagerrak, till exempel om norska och danska Mytilus är 
möjliga käll- eller recipientlokaler för larver på den svenska kusten, inkluderades även norska po-
pulationer samt en dansk population i ett samarbete mellan bivalvprojektet och InterReg-projektet 
MarGenII (projektägare DTU, Danmark). Populationer i Kattegatt, söder om Göteborg inkludera-
des inte av flera anledningar, bland annat på grund av känd förekomst av hybridisering med de 
genetiskt väldigt divergenta Östersjömusslorna (M. trossulus) i detta område, vilket starkt skulle 
påverka de mer finskaliga genetiska analyserna.  Dock så inkluderades individer från Ängsö, Fin-
land, som en referensgrupp för Östersjömusslor i den storskaliga analysen. Data från den individ 
som M. galloprovencialis genomet har producerats från inkluderades även som en referens för M. 
galloprovencialis. 
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DNA extraherades från mantelvävnadsprover med ett Qiagen DNeasy Blood and Tissue kit (stan-
dardprotokoll) och sekvenserades med 2b-RAD sekvensering (Wang m.fl. 2012). Metoden går ut på 
att många små DNA-fragment som är slumpvis utspridda längs med organismernas kromosomer 
provtas, för att skapa en överblicksbild av genetisk struktur. Dessa DNA fragment placerades se-
dan genom bioinformatiska analyser ut längs med den publicerade genomsekvensen från Mytilus 
galloprovencialis (Gerdol m.fl. 2020) och genomsöktes efter genetisk variation på enskild DNA-bas- 
nivå (så kallade SNPar – ”Single Nucleotide Polymorphisms”). SNP-variationen analyserades se-
dan på individnivå mellan musslorna. 

2.1.1.2 Storskaliga evolutionära mönster hos Mytilus 
En så kallad ”admixture”-analys genomfördes för att utreda frågeställning 1 ovan. Alla provtagna 
individer längs med Skandinaviens kust inkluderades i analysen. Admixture-analyser går ut på att 
den genetiska variationen delas upp i det antal genetiska grupper (”kluster”) som är mest sanno-
likt baserat på de genetiska likheterna och skillnaderna i data. Sedan, baserat på detta antal kluster, 
identifieras vilken genetisk bakgrund varje individ i datasetet har. Metoden utgår från att individer 
kan föröka sig med individer från andra områden och skapa hybridavkommor (”admixture”, 
därav namnet på analysmetoden). Detta har i flertalet studier visat sig stämma väl för musslor 
(t.ex. Stuckas m.fl. 2009). Analysen visar att det finns fyra genetiska linjer hos musslor längs med 
Skandinaviens kust, varav två representerar M. trossulus (grön) och M. galloprovencialis (vit), och de 
andra (orange samt mörkgrå) kan därför antas vara två olika evolutionära linjer av M. edulis (Figur 
5).  

Storleken på de genetiska skillnaderna mellan de evolutionära linjerna kan mätas med måttet FST, 
som beskriver proportionen av den totala genetiska variationen mellan linjer. M. trossulus är mest 
skild från de övriga (FST = 22 - 26 %), medan M. galloprovencialis skiljer sig från de två M. edulis 

Figur 4. Insamlingslokaler för Mytilus för populationsgenetisk analys. 
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Figur 5. Admixture-resultat för Mytilus med det optimala antalet kluster (4) identifierade genom analysen, sorterade 
geografiskt vänster till höger från nordväst till sydost. Varje kolumn är en individ, provtagningslokaler är separerade 
med svarta streck. Genom-individen från M. galloprovencialis är inkluderad som referens till vänster (vit). Östersjö 
M. trossulus från Ängsö, Finland, är inkluderade till höger (grönt). 

linjerna med FST = 10 % samt 13 %. Skillnaden mellan de två M. edulis linjerna var FST = 6 %. Man 
kan även se att det finns mycket admixture (blandning) mellan de olika linjerna (dvs. varje individ, 
representerad som en linje i Figur 5, består av en blandning av flera olika färger/genetiska linjer), 
framför allt mellan de två M. edulis linjerna, men även mellan M. trossulus och M. edulis på Norges 
västkust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geografiskt så kan observeras att de två M. edulis-linjerna uppvisar ett blandningsmönster på den 
svenska sidan i Skagerrak samt vid Färder – Kragerö på den norska sidan, men ett annat mönster 
från Tvedestrand ner till Sogne i Norge, och att Oslofjorden samt Hvaler mer liknar lokalerna väs-
ter om Kragerö (Figur 5). Skillnader består i att de senare lokalerna innehåller mer av den mörkgrå 
M. edulis linjen. Mellan Sogne och Egersund verkar det sedan finnas en geografisk brytpunkt, där 
den mörkgrå M. edulis linjen tar över. Från och med nu så kommer därför den mörkgrå linjen att 
omnämnas M. edulis (Nordsjön) och den orangea M. edulis (Skagerrak). Enskilda individer av M. 
galloprovencialis (till största delen vita kolumner i Figur 5) återfinns även vid flera lokaler i Skager-
rak (Kristiansand, Koster, Grebbestad, Bovallstrand), vilket ej har rapporterats tidigare. 

2.1.1.3 Genflöde hos Mytilus edulis i Skagerrak 
För att utreda frågeställning 2 (se sektion 2.1.1 20 Mytilus) genomfördes en admixture-analys på 
318 musslor som identifierats som M. edulis (Skagerrak) i den storskaliga analysen. Musslor från 
lokaler över hela Skagerrak, från Sogne i väster till Öckerö i sydost inkluderades. Musslor från 
Fredrikshamn, Danmark, exkluderades dock, då de visat sig innehålla en liten men betydande del 
starkt avvikande M. trossulus-DNA (Figur 5), vilket kan påverka analysen. Den genetiska variat-
ionen användes som bas för en geografisk analys av genflöde i Skagerrak med en metod som kallas 
”effektiva migrationsytor” (Petkova m.fl. 2016). Metoden jämför den genetiska variationen inom en 
provtagningslokal med variation mellan två lokaler för att beräkna hur isolerade de olika lokalerna 
är, och kan därefter geografiskt placera ut barriärer och korridorer för genflöde på en karta.  
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Resultaten av analysen (Figur 6) visade att det är fem lokaler som skiljer sig genetiskt från de öv-
riga (Öckerö, Marstrand, Koster, Svallhagen och Grebbestad, Figur 6, övre bilden), i det att Mytilus 
därifrån tenderade att ha mycket mer av den röda bakgrunden än de övriga. Det fanns också stora 
skillnader mellan lokalerna i hur lika individerna var inom varje lokal, där särskilt lokaler innanför 
Tjörn och Orust samt i och runt Gullmarsfjorden (Bovallstrand, Gårvik, Ljungskile, Stigfjorden) be-
står av musslor som är genetiskt mer lika varandra än andra lokaler. Detta kan bero på att dessa 
områden är mer oceanografiskt isolerade, där larver har svårare att röra sig in och ut ur fjordarna, 
eller möjligtvis på de storskaliga odlingsaktiviter som pågår i fjordarna. Ett intressant uppfölj-
ningsarbete skulle vara att jämföra den genetiska diversiteten hos Mytilus i odlingar jämfört med i 
vilda bestånd i omkringliggande områden. 

 
De genetiska skillnaderna visade sig även i analysen av effektiva migrationsytor (Figur 6, nedre 
bilden), där det verkar finnas barriärer mot genflöde på tre platser: Tjörn/Orust; norsk/svenska 
gränsen; samt mellan Kragerö och Tvedestrand längs med den norska kusten. De två senare av 

Figur 6. Populationsgenetiska mönster inom M. edulis-linjen i Skagerrak. Admixture plot med det optimala 
antalet kluster i data (2, översta bilden), och effektiva migrationsytor i Skagerrak (nedre bilden). Blå områden 
är barriärer för genflöde och röda områden har högt genflöde.   
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dessa kan nog förklaras med den förhöjda andelen DNA från Nordsjölinjen av M. edulis som finns 
söder om Kragerö samt inne i Oslofjorden (Figur 5), som uppfattades av analysen som en barriär 
till genflöde. Men barriären runt Tjörn/Orust (Ljungskile, Stigfjorden) syns inte i Figur 5, utan kan 
snarare förklaras med nutida hinder för larvspridning in och ut ur detta område orsakade av lokala 
strömförhållanden. 

2.1.2 Ostrea 
Hos Ostrea återfinns inte separata evolutionära linjer på samma sätt som hos Mytilus, utan hela be-
ståndet längs med Europas Atlantkust har samma ursprung (Bromley m.fl. 2016). Dessutom har 
den stora mängden av historiska förflyttningar av Ostrea över århundraden gjort att lokala gene-
tiska mönster kan ha raderats ut (Bromley m.fl. 2016). Trots detta visade en nyligen genomförd stu-
die att genetiska skillnader existerar mellan vilda populationer i Spanien, Storbritannien och Dan-
mark (Vera m.fl. 2016), vilket tyder på ett begränsat genflöde. Några studier av populationsstruk-
tur hos Ostrea-bestånd i Skandinavien har dock aldrig gjorts. Syftet med denna studie var därför att 
analysera genetisk diversitet, förekomst av lokala populationer samt genflöde mellan olika områ-
den i Skagerrak för Ostrea. 

2.1.2.1 Insamling av prover och sekvensering av DNA 
Populationstrukturen hos O. 
edulis längs med den svenska 
kusten undersöktes genom 
att 307 ostron från 19 lokaler 
längs med Sveriges kust, 
från 5 lokaler i södra Norge 
och från en lokal i östra 
Danmark samlades in (Figur 
7) och gälvävnad bevarades i 
EtOH. DNA från de 
insamplade proverna 
extraherades med Qiagen 
DNeasy Blood and Tissue kit 
(standardprotokoll) och 
sekvenserades med Illumina-
sekvenseringsteknologi. 
Hela ostronens arvsmassa 
(”genom”), sekvenserades 
med med en metod som 
kallas för ”low-coverage 
whole genome sequencing” 
(till skillnad från i Mytilus 
studien där enbart valda 
bitar av genomet 
sekvenserades, se 2.1.1.1 In-
samling av prover och sekvensering av DNA). Denna metod möjliggör finskaliga studier av 
populationstruktur, utan att för den skull känna till exakt hur varje individ ser ut. 

Figur 7. Insamlingslokaler för Ostrea för populationsgenetisk analys. 
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2.1.2.2 Populationsstrukturer hos Ostrea i Skandinavien 
Två olika metoder användes för att analysera den genetiska strukturen för Ostrea i Skandinavien. 
Som ett första steg genomfördes en komponentanalys som delar in variationen i data i olika axlar i 
en multidimensionell rymd, där axel 1 förklarar den största andelen av variation, därefter axel 2, 
och så vidare. Komponentanalysen visade att det fanns intressanta mönster i flera av de viktigaste 
dimensionerna, men att varje dimension var för sig endast förklarade en liten del (procent) av 
variationen i datasetet (Figur 8). Axel 1 förklarade endast 0.63 procent av variationen, vilket 
betyder att även om vissa individer ser ut att vara genetiskt skiljda åt så är alla Ostrea relativt lika 
varandra (Figur 8, vänstra bilden). På axel 4 och 5 kan ses att det finns genetiska mönster som inte 
förklaras av insamlingslokal (Figur 8, högra bilden). 

 
Analys två bestod av en admixture-analys (se 2.1.1.1 Insamling av prover och sekvensering av 
DNA). Analysen visade att det antal kluster som bäst förklarade den genetiska strukturen var 3, 
men till skillnad från Mytils-analysen förefaller mönstren för Ostrea inte vara relaterade till 
geografiskt ursprung (Figur 9), utan till någon annan faktor (möjligtvis åldersstruktur). 

Figur 9. Resultat av admixtureanalys av Ostrea i Skandinavien (med tre kluster vilket i analysen indikera-
des som bästa antal grupper), ordnade geografiskt från Norges västkust (vänster) till Danmark (höger). 

 
Analyserna visar att den genetiska diversiteten hos Ostrea är relativt homogen på den svenska 
västkusten och i södra Norge. Mönstren i data bör utredas närmare och resultaten bör därför 
betraktas som preliminära tills vidare analyser gjorts.  

Figur 8. Resultat av komponentanalys för Ostrea i Skandinavien, axel 1 och 2 (vänster) och axel 4 och 5 (hö-
ger). Färgerna indikerar insamlingslokal, ordnade geografiskt från Norges västkust till Danmarks skär-
gård. 
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2.2 Spridningsmodellering och konnektivitet 
mellan bivalvbankar 

Spridningen av partiklar (ägg och larver) från Mytilus- och Ostrea-bankar samt konnektiviteten 
mellan olika lokaler studerades i detta projekt. Mer specifikt studerades följande frågeställningar: 

• Hur ser konnektiviteten ut mellan de olika lokalerna, det vill säga i vilken utsträckning 
transporteras larver mellan olika lokaler? 

• Finns det några områden där larver från flera områden samlas? 
• Finns det områden som kan vara viktiga källregioner?  
• Stämmer de slutsatser vi kan dra från spridningsberäkningar överens med resultaten från 

genetikanalyserna för motsvarande populationer? 

2.2.1 Metod för spridningsmodellering 
För att simulera spridningen av larver och konnektiviteten mellan olika lokaler användes The Reg-
ional Ocean Modeling Systems (ROMS) (Shchepetkin och McWilliams 2005) tillsammans med 
trajektoriemodellen OpenDrift (Dagestad m.fl. 2018). ROMS är en havsmodell som ofta används 
inom forskarvärlden för en mängd olika tillämpningar. ROMS kan bland användas för att model-
lera hur en viss del av havet reagerar på fysiska krafter som uppvärmning eller vind. Den kan 
också användas för att modellera hur ett marint system reagerar på tillförsel av sediment, sötvat-
ten, is eller näringsämnen. I detta projekt användes ROMS för att simulera strömmar, vattentempe-
raturer, salinitet med mera i fyra dimensioner (longitud, latitud, djup och tid). OpenDrift är ett 
mjukvarupaket med öppen källkod för att modellera spridningsvägar och slutdestination för före-
mål eller ämnen som driver i havet el-
ler i atmosfären. 

Modelleringen genomfördes för år 
2017. 2017 valdes för att det var att 
betrakta som ett representativt år 
utan extrema sommar- eller vinter-
temperaturer (normala hydrologiska 
och meteorologiska förhållanden). 
Modellen kördes för Skagerrakområ-
det (Figur 10) med 160 m horisontell 
upplösning, 35 olika djup och timvis 
tidsupplösning. Strömningsdata från 
ROMS användes därefter som indata 
till OpenDrift, där ägg/larver släpptes 
från varje lokal och spårades först 
framåt i tiden för att för se vilka om-
råden och andra lokaler larverna po-
tentiellt kan spridas till. Därefter 
släpptes ägg/larver igen från samma 
lokaler men denna gång spårades de 
bakåt i tiden, detta för att se vilka po-
tentiella källregioner som kan vara 
viktiga. 

Figur 10. Utbredning av modelleringsdomän med 160 m horison-
tell upplösning. 
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2.2.2 Mytilus 
2.2.2.1 Lokalval och parametrar för modellering 
För Mytilus genomfördes beräkningar för 42 lokaler i Sverige, Norge och Danmark (Figur 11, Ap-
pendix Tabell A1). Lokalerna valdes ut genom två tillvägagångssätt. För lokaler som ingick i den 
genetiska studien (gröna markörer i Figur 11) var kriteriet förekomst av lokalt bottenfällda Mytilus 
på ca 0.5-1 m djup. 16 av de lokaler som användes inom genetikanalyserna och som återfanns inom 
modelleringsdomänen inkluderades i spridningsmodelleringen. Dessa lokaler inkluderades i mo-
delleringen för att resultaten från de genetiska analyserna skulle kunna jämföras mot potentiella 
oceanografiska spridningsbarriärer. Övriga lokaler valdes ut baserat på en bedömning av vilka lo-
kaler som projektgruppen identifierat som ”kategori 1” bankar (det vill säga bankar som i sin 
struktur (täthet och täckningsgrad av Mytilus) och storlek anses vara bland de bäst bevarade) i om-
rådet. Dessa bankar utgör med andra ord potentiellt skyddsvärda habitat och deras värde för ett 
framtida urval av skyddsvärda var därför intressant att utreda. Urvalet av dessa bankar grundades 
på inventeringsdata från tidigare projekt, lokalkännedom, den sammantagna expertisen inom pro-
jektgruppen, samt översiktsinventeringar gjorda inom projekt 2018 och 2019 (se Del 1- Nulägesana-
lys av Mytilus- och Ostrea-bankar i Sverige). 

 
För att på ett så korrekt sätt som möjligt simulera spridningen av ägg/larver sammanställdes in-
formation om parametrar som kan påverka spridningen, såsom släpptider av gameter, storlekar av 
larver och drivdjup (Tabell 1). Mytilus förökar sig genom att släppa ägg och spermier fritt i vatten-
massan där äggen sedan befruktas och en frisimmande larv utvecklas. Eftersom Mytilus kan föröka 
sig under en längre period, det vill säga larverna kan släppa under en fyra månaders period, har 
totalt 3 000 larver släppt från varje lokal för att minst en larv ska släppas i timmen under hela peri-
oden. I verkligheten släpps olika mänger larver och ofta mycket större mängder gameter/larver 
från olika populationer, men för att kunna undersöka den relativa spridningen och konnektiviteten 
släpptes samma antal larver per lokal. Då syftet inte var att bedöma det faktiska antalet larver som 

 
Figur 11. Karta över Mytilus-lokaler använda i spridningsmodelleringen. Gröna lokaler = lokaler använda 
för genetikanalyser, korallfärgade lokaler = lokaler identifierade som ”fina bankar”, det vill säga större om-
råden med hög täckningsgrad av Mytilus. 
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sprids från varje lokal har faktorer som predation och annan mortalitet hos larverna uteslutits från 
modelleringen. Kriteriet att larverna själva inte kan simma och därmed påverka var de hamnar 
(passiv drift) användes också.  

För att kunna bottenfälla sattes kriteriet att varje specifik larv måste befinna sig på en plats där vat-
tendjupet var < 10 m. Under de dagar som varje larv kunde bottenfälla (dag 27-33, Tabell 1) kunde 
varje larv uppfylla dessa krav många gånger om. Eftersom det saknas information om när under 
denna period det är mest troligt att bottenfällning sker beräknades en procentuell sannolikhet för 
var larven var mest trolig att bottenfälla. Detta gjordes genom att domänen först delades in i ett 
rutnät, därefter registrerades varje larvs position under den potentiella bottenfällningsperioden. 
Utifrån detta beräknades den procentuella tiden som varje larv befann sig inom olika rutor, där det 
fanns områden med ett djup på < 10 m. Exempelvis, om en larv befann sig 50 procent av bottenfäll-
ningsperioden inom en viss ruta och 10 procent av tiden inom en annan så tilldelades den första 
rutan en 50-procentig sannolikhet att larven kommer att bottenfälla där och den andra rutan en 10-
procentig sannolikhet. När detta genomförts för alla larver summerades den potentiella bottenfäll-
ningen för varje ruta. 

Tabell 1. Inputparametrar till OpenDrift-modellering för Mytilus baserat på abiotiska förhållanden 2017. 

Parameter Värde Referens 
Släpp av larver från lokaler för spår-
ning framåt i tiden 

2017 15/5-14/7: 75 %,  
2017 15/7-14/8: 25% 

Corell m.fl. 2012, Gabaev 
2015, egen observation 

Släpp av larver från lokaler för spår-
ning bakåt i tiden, motsvarar peri-
oden för trolig bottenfällning (larv-
släpp + 30 dagar).  

15 Juni-14 augusti: 75 %, 15 
augusti-14 september: 25 %  

 

Tid från befruktat ägg till larv ca 1-2 dagar Sprung 1984 

Storlek ägg 78-85 µm 
de Schweinitz och Lutz 
1976, Sprung 1984, Wid-
dows 1991 

Storlek larver 

100-120 µm tidigt larvstadie 
(D-stage), 285-300 µm sent 
larvstadie nära bottenfäll-
ning (Pediveliger) 

de Schweinitz och Lutz 
1976, Sprung 1984, Wid-
dows 1991 

Tid från larvsläpp till bottenfällning 30 +/- 3 dagar  

Beaumont och Budd, 
1982, Sprung 1984, Peche-
nik m.fl. 1990, Galley m.fl. 
2010, Bayne 2017 

Drivdjup* 
40 % 0-10 m, 40 % 10-20 m, 
20 % 20-30 m 

Raby m.fl. 1984, Do-
bretsov och Miron 2001, 
Corell m.fl. 2012, Gabaev 
2015 

Djup på bankar 
70 % 0.5 m, 10 % 2m, 10 % 4 
m, 10 % 6m 

Thorngren m.fl 2019 

*För att uppnå rätt drivdjup antogs att äggen/larverna hade en neutral flytkraft för den salinitet som motsva-
rade medeldrivdjupet.  

2.2.2.2 Konnektivitet mellan Mytilus-bankar 
Resultaten från modelleringen presenteras bland annat i form av en färgkodad konnektivitetsma-
tris för ingående lokaler. Dessa visar andelen (i procent) av larver som tar sig från en lokal till en 
annan. I konnektivitetsmatrisen (Tabell 2) kan ses att lokalerna Fredrikshamn, Öckerö och 
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Marstrand (Figur 11, Appendix  Tabell A1) bidrar med larver till flest lokaler, 33-36 stycken, men 
får bara en liten mängd larver från fem till åtta andra lokaler. Lokalen Inre Oslofjorden (Figur 11, 
Appendix  Tabell A1) är den lokal som är mest isolerad, med nästintill inget utbyte av larver med 
andra lokaler. Lokalerna Udan Camping, Byfjorden, Uddevallabron och Brattön innanför Orust 
(Figur 11, Appendix  Tabell A1) är också relativt isolerade. Utöver att det sker ett utbyte mellan 
dessa fyra lokaler får de enbart en liten mängd larver från Stenungssund, Marstrand och Hjältö (Fi-
gur 11, Appendix  Tabell A1). Enligt de genomförda beräkningarna håller Grebbestad (Figur 11, 
Appendix  Tabell A1) kvar en stor andel av sina larver, och bidrar därmed med få larver till andra 
lokaler. Däremot kommer det larver från flera andra lokaler till området. Eidanger/ Langesund bi-
drar bara med ytterst lite larver till en annan lokal Vrengen (Figur 11, Appendix  Tabell A1), me-
dan den tar emot larver från 14 andra lokaler. Vid lokalen Kragerö (Figur 11) sker motsatsen, loka-
len får enbart en liten mängd larver från få andra lokaler medan den bidrar med larver till ett fler-
tal.  

För att titta närmare på hur lokaliseringen av Mytilus-bankarna påverkar konnektiviteten beräkna-
des medelantal lokaler som varje lokal bidrar med larver till, och medelantal lokaler som varje lo-
kal i en kategori tog emot larver från. På motsvarande sätt beräknades det totala antalet larver som 
togs emot eller bidrogs med för varje lokal. Eventuella bidrag från den egna lokalen räknades bort. 
Lokalerna delades sedan in i kategorierna yttre, mellersta, respektive inre skärgården utefter geo-
grafisk lokalisering, och medeltalet för respektive kategori jämfördes (Figur 12). Totalt hamnade 14 
lokaler i respektive kategori.  

 

Figur 12. Medelantal lokaler varje lokal bidrar med larver till samt medelantal lokaler som varje lokal får 
bidrag från beroende på lokalisering i skärgården (vänster), och totalt antal larver som varje lokal bidrar 
till andra lokaler med samt totalt antal larver som varje lokal tar emot (höger). 
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Tabell 2. Konnektivitetsmatris för ingående lokaler i spridningsmodelleringen. Lokalerna är sorterade från söder till norr med början i Danmark, upp längs svenska 
kusten och ner längs norska sydostkusten. Horisontellt presenteras omfattningen av hur mycket larver som tas emot på varje lokal (procent). Vertikalt presenteras 
omfattningen av hur mycket larver som respektive lokal bidrar med (procent). Färgerna representerar omfattningen av utbyte av larver mellan olika lokaler. Mörkrött = 
hög konnektivitet mellan lokalerna, ljusa färger = låg konnektivitet. Genetisk analys har genomförts på de gulmarkerade lokalerna. 
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Effekten av lokalisering i skärgården (yttre, mellersta eller inre skärgården) på; 

1. antal lokaler varje lokal bidrar med larver till 
2. antal lokaler som varje lokal får larver från 
3. totalt antal larver som varje lokal bidrar till andra lokaler med 
4. totalt antal larver som varje lokal tar emot 

analyserades med Kruskal-Wallis-test då data inte uppfyllde förutsättningarna för parametriska 
tester. Visuellt kunde observeras att lokaler i den inre delen av skärgården fick i genomsnitt 
mycket larver från ett fåtal lokaler medan lokaler i ytterskärgården fick få larver från många loka-
ler. Detta mönster bekräftades av statistiska tester, vilka visade att lokaler i innerskärgård tog emot 
larver från signifikant färre lokaler jämfört med lokaler i mellersta och yttre skärgården, och att lo-
kaler i ytterskärgården tog emot signifikant färre larver än lokaler i innerskärgården (Kruskal-Wal-
lis, P<0.05, Figur 12). Motsvarande mönster observerades också för bidraget från lokalerna i de 
olika områdena, det vill säga lokaler i ytterskärgården bidrog med få larver till många lokaler och 
lokaler i innerskärgården bidrog med många larver till få lokaler. Statistiska tester bekräftade 
denna observation vad gäller antalet lokaler, med bidrag till färre lokaler från lokaler i inre skär-
gården jämfört med i mellersta och yttre skärgården (Kruskal-Wallis test, P<0.05). Dock var skillna-
derna mellan områdena inte signifikanta vad gällde antalet larver (Kruskal-Wallis test, P>0.05). 
Bankarna i den yttre skärgården fick också larver från färre lokaler än de gav till, och fick färre lar-
ver totalt än de bidrog med till andra lokaler, medan lokaler i den inre skärgården visade motsatt 
trend, de fick från fler lokaler än de gav till och fick fler larver än de bidrog med.  
 
På motsvarande sätt var det också högre 
retention av larver i inre och mellersta 
skärgården jämfört med i ytterskärgår-
den. Det vill säga andelen larver (pro-
cent) som stannade kvar på den lokal de 
kom ifrån var större i inre och mellersta 
skärgården än i ytterskärgården (Krus-
kal-Wallis, P<0.05, Figur 13), men skiljde 
sig inte åt mellan inre och mellersta skär-
gården. Att färre larver stannade kvar i 
den yttre skärgården beror på att ström-
marna är starkast och vattnet öppet och 
djupare i den yttre skärgården vilket gyn-
nar spridning. 
 
För att se hur väl konnektivitetsberäk-
ningarna stämde överens med resultaten 
från de genetiska analyserna, och om 
man kunde se liknande spridningsbarriä-
rer som i genetikdata (2.1.1.3 Genflöde hos Mytilus edulis i Skagerrak), interpolerades konnektivite-
ten mellan lokaler för hela beräkningsdomänen (Figur 14). Längst inne i Oslofjorden, innanför 
Tjörn och Orust samt området kring Kragerö i Norge var konnektiviteten låg (blåa områden i Figur 
14). Dessa lokaler varken tar emot mycket larver från, eller bidrar med mycket larver till, de andra 
områdena. Kosterhavet och området runt Grebbestad och Tjärnö hade det högsta bidraget av lar-
ver från olika platser, medan området sydväst om Tjörn bidrog med larver till flest lokaler (röda 
områden i Figur 14).  

Figur 13. Medelprocent av larver som stannade kvar nära 
sin ursprungslokal. 
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För att undersöka om det finns några områden som får bidrag av larver från många olika områden 
delades beräkningsdomänen in i ett rutnät med en upplösning på 0.02 grader. Antal lokaler som 
bidrog med larver till varje ruta beräknades sedan (Figur 15). Skillnaden mellan Figur 14 och Figur 
15 är att i Figur 15 tas inte hänsyn till var det finns Mytilus-bankar, det vill säga det är inte säkert 
att det finns musslor i de rödmarkerade områdena, simuleringen visar endast på potentialen. I Fi-
gur 14 kan observeras att det samlades larver från många olika lokaler i området kring Kosterha-
vet. Dock visade den teoretiska beräkning (Figur 15) att också Danmarks norra kust får bidrag av 
larver från flera olika platser, vilket skiljer sig från informationen i Figur 14. Skillnaden beror på att 
det inte finns några Mytilus-bankar i detta område i datasetet (Figur 11, Figur 14).  

Figur 15. Antal simulerade områden som bidrar med larver till varje ruta (vänster), och områden som po-
tentiellt bidrar med minimum 1% av larverna till minst en ruta i denna studie (höger). 

Figur 14.  Interpolerat larvbidrag (procent) till (vänster), och från (höger), de modellerade lokalerna baserat 
på konnektivitet mellan lokaler. Blått visar på lågt bidrag och rött visar på högt bidrag. 
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För att se varifrån larverna som rekryteras till Mytilus-lokalerna kom beräknades larvspridningen 
bakåt i tiden från varje lokal. Även här delades beräkningsdomänen in i ett rutnät med en upplös-
ning på 0.02 grader. Områden som bidrog med minimum 1% larver till en lokal visas i Figur 15. En 
liknande trend som i Figur 14 kunde ses, med området mellan Öckerö och Väderöarna som mest 
bidragande med larver till flest lokaler. Men även området norr om Läsö i nordöstra Danmark ver-
kar potentiellt kunna bidra starkt till larvspridning, dock finns inga bankar från detta område med 
i denna studie.  

Det modellerade datat (Figur 15) jämfördes också med den information som samlats in inom AP 1 i 
projektet (se rapport 1 i rapportserien, Laugen m.fl. 2023). Enbart lokaler med hög (≥ 5 individer 
per m2) och medium (mellan 1 och 5 individer per m2) täthet illustreras tillsammans med det mo-
dellerade datat (Figur 16). Då det modellerade området och det inventerade området inte överlap-
par fullständigt kan en komplett analys för källpopulationer inte göras (områdena utanför Göte-
borg inventerades inte under projektets gång), men baserat på inventeringar gjorda av Göteborgs 
stad så är mängden musslor i området begränsat (Miljöförvaltningen Göteborgs Stad 2019a,b,c; 
2020a,b,c; 2021). Det kan från sammanläggningen av datasetten konstateras att förekomsten av 
höga och medelhöga (enligt definitionen ovan) tätheter av Mytilus sammanfaller väl med de områ-
den som i modellen identifieras som mottagarpopulationer. Undantaget är området runt Orust, vil-
ket dock tidigare identifierats som ett relativt isolerat område med begränsat larvutbyte. Det är 
viktigt att notera att det dock inte förekommer Mytilus i alla de områden som predikteras som mot-
tagarpopulationer i modelleringen. 

 

Figur 16. Jämförelse av modellerade mottagarpopulationer (vänster) och källpopulationer (höger) samt fö-
rekomst av hög (≥ 5 individer per m2) och medium (mellan 1 och 5 individer per m2) täthet av Mytilus från 
inventeringar genomförda inom delprojekt 1. Antalet modellerade mottagar- respektive källpopulationer 
ökar från gult till rött. 
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2.2.3 Ostrea 
2.2.3.1 Lokalval och parametrar för modellering 
För Ostrea genomfördes beräk-
ningar för 39 lokaler i Sverige (Figur 
17, Appendix  Tabell A2. Översikt 
över lokaler använda för Oceano-
grafisk spridningsmodellering av 
Ostrea. Noggrannheten för lokaler-
nas position har minskats för att 
specifika bankar inte ska kunna lo-
kaliseras med hjälp av data.). Lik-
som för Mytilus valdes lokalerna ut 
genom två tillvägagångssätt. För lo-
kaler som ingick i den genetiska stu-
dien (gröna markörer i Figur 17) var 
kriteriet förekomst av lokalt botten-
fällda Ostrea på ca 1-2 m djup. Dessa 
lokaler inkluderades i modelle-
ringen för att eventuella genetiska 
mönster skulle kunna jämföras mot 
potentiella oceanografiska sprid-
ningsbarriärer. Dock inkluderades 
endast Ostrea-bankar i Bohuslän, då 
genetikdata för norska lokaler sam-
lades in senare i projektet (efter mo-
delleringens genomförande). Övriga 
lokaler valdes ut baserat på en be-
dömning av vilka lokaler som pro-
jektgruppen identifierat som ”kate-
gori 1” bankar (det vill säga bankar som i sin struktur (täthet och täckningsgrad av Ostrea) och stor-
lek anses vara bland de bäst bevarade) i området. Dessa bankar utgör med andra ord potentiellt 
skyddsvärda habitat och deras värde för ett framtida urval av skyddsvärda var därför intressant 
att utreda. Urvalet av dessa bankar grundades på inventeringsdata från tidigare projekt, lokalkän-
nedom, den sammantagna expertisen inom projektgruppen, samt översiktsinventeringar gjorda 
inom projekt 2018 och 2019 (se Del 1 i denna rapportserie, Laugen m.fl. 2023). Genetiska prover 
samlades in för 21 av dessa lokaler. För varje Ostrea-lokal släpptes totalt 1 000 larver för att minst 
en larv ska släppas i timmen under hela den period som larvsläpp skedde (Tabell 3). 

Som för Mytilus sammanställdes information om parametrar som kan påverka spridningen av lar-
ver, såsom släpptider av gameter, storlekar av larver och drivdjup (Tabell 3). Till skillnad från My-
tilus så fanns dock mer information om när larverna släpps. Hos Ostrea befruktas, till skillnad från 
Mytilus, äggen inne i honornas mantelhåla. Honan har kvar äggen medan de utvecklas till larver, 
som sedan släpps ut i vattnet. Studier har visat att tidpunkten för när leken sker (det vill säga när 
spermierna släpps och äggen är redo att bli befruktade) är temperaturberoende. Det finns två mo-
deller för beräkning av könsmognad baserat på temperatur, en predikterar att lek kan ske efter 150 
dygnsgrader (den kumulativa summan av grader över den temperatur då könsceller börjar bildas 
och mogna, i denna modell 10°C, Cole 1942, Marteil 1976) och den andra predikterar att leken sker 
efter ca 400 dygnsgrader (med en starttemperatur för gonadbildning på 6.75°C per dag, Mann 

Figur 17. Karta över Ostrea-lokaler använda i spridningsmodelle-
ringen. Gröna lokaler = lokaler använda för genetikanalyser, ko-
rallfärgade lokaler = lokaler identifierade som ”fina bankar”, det 
vill säga större områden med hög täckningsgrad av Ostrea. 
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1979). För att prediktera lekdatum på lokalerna extraherades daglig modellerad temperatur och de 
predikterade lekdatumen bestämdes med båda modellerna. Skillnaderna inom lokal för predikte-
rat lekdatum låg generellt på mellan 8-10 dagar mellan de två modellerna.  

En ekvation skapades för beräkning av antalet dagar som krävdes för larvutveckling i mantelhålan 
på honan baserat på temperatur från flera referenser. Den genomsnittliga larvutvecklingstiden låg 
på ca 8-10 dagar, vilket stämmer bra med ytterligare litteratur (Orton 1936). De predikterade lekda-
tumen kombinerades med den uppskattade utvecklingstiden i honan och resulterade i en lekpe-
riod på 9-11 dagar. Ostrea leker ofta nattetid (pers. observation, Colsul, B.), varför larver tilläts släp-
pas mellan kl. 21 och 06 i modellen med antagandet att samma antal larver släpps varje natt. På 
motsvarande sätt beräknades utvecklingstiden för de pelagiska larverna med hjälp av en utvecklad 
ekvation baserad på Korringa (1940), Marteil (1976) och Buroker (1985). Med rådande temperaturer 
på lokalerna varierade denna tidsperiod mellan 11 och 12 dygn innan larverna var redo att botten-
fälla. Antagandet i modellen sattes till bottenfällning efter dag 11 och 7 dagar framåt, då larverna 
har ett tidsfönster på ca 1 vecka innan bottenfällning måste ske. I modellen sattes också kriteriet att 
för att kunna bottenfälla så måste larverna befinna sig på en plats där vattendjupet är mindre än 10 
m. Under dessa 7 dagar kunde varje larv uppfylla detta krav många gånger om. Eftersom det sak-
nas information om när under denna period det är mest troligt att bottenfällning sker beräknades 
en procentuell sannolikhet för var larven var trolig att bottenfälla. Denna sannolikhet beräknades 
på samma sätt som för Mytilus (se 2.2.2.1 Lokalval och parametrar för modellering). 

Tabell 3. Inputparametrar till OpenDrift-modellering för Ostrea. 

Parameter Värde 
Släpp av larver från lokaler för spårning framåt i 
tiden 

2017 24/6 – 18/7, beroende på temperatur 

Släpp av larver från lokaler för spårning bakåt i 
tiden 

2017 12/7 – 7/8  

Tid från befruktat ägg till larv Ca 1 vecka, sker i honans mantelhåla  
Storlek ägg - 
Storlek larver 200 µm D-stage, 300 µm Pediveliger 
Tid från larvsläpp till bottenfällning 11-18 dagar  
Drivdjup 0-10m 
Djup på bankar: ca 3m 

 

2.2.3.2 Konnektivitet mellan Ostrea-bankar 
Resultaten från modelleringen presenteras bland annat i form av en färgkodad konnektivitetsma-
tris för ingående lokaler. Dessa visar andelen (i procent) av larver som tar sig från en lokal till en 
annan. I konnektivitetsmatrisen (Tabell 4Tabell 2) kan ses att den generella spridningen går norrut, 
vilket man kan se till exempel vid Otterön och Musön som får ett större tillskott av larver söderi-
från från Gåsön vid Hamburgsund. Det sker dock ingen transport av larver åt andra hållet. Larver 
från lokaler i den yttre skärgården, såsom Väderöarna, sprider sig till flertalet av de andra loka-
lerna längst västkusten. Halsefjord och lokalerna i Åbyfjorden är mycket isolerade. Likaså är loka-
lerna vid Trälebergskile isolerade med enbart mindre utbyte av larver med Åbyfjorden och Gåsö 
N. Lokalerna i området i och kring Kosterhavet får ett tillskott av larver från flest lokaler samt to-
talt störst mängd larver. Detta indikerar att området kring Kosterhavet borde ha goda förutsätt-
ningar för hög genetisk diversitet. Liksom för Mytilus visar de genomförda beräkningarna att lar-
verna från lokalen Grebbestad hålls kvar i närområdet, och bidrar därmed med få larver till andra 
lokaler. Däremot kommer det larver från flera andra lokaler till området.  
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För att titta närmare på hur lokaliseringen av Ostrea-bankarna påverkar konnektiviteten beräkna-
des medelantal lokaler som varje lokal bidrar med larver till, och medelantal lokaler som varje lo-
kal i en kategori tog emot larver från. På motsvarande sätt beräknades det totala antalet larver som 
togs emot eller bidrogs med för varje lokal. Eventuella bidrag från den egna lokalen räknades bort. 
Lokalerna delades sedan in i kategorierna yttre, mellersta, respektive inre skärgården utefter geo-
grafisk lokalisering, och medeltalet för respektive kategori jämfördes (Figur 18).  Totalt hamnade 4, 
21 och 7 lokaler i respektive yttre, mellan- och inre skärgården. 

 
Effekten av lokalisering i skärgården (yttre, mellersta eller inre skärgården) på; 

1. antal lokaler varje lokal bidrar med larver till 
2. antal lokaler som varje lokal får larver från 
3. totalt antal larver som varje lokal bidrar till andra lokaler med 
4. totalt antal larver som varje lokal tar emot 

analyserades med Kruskal-Wallis-test då data inte uppfyllde förutsättningarna för parametriska 
tester. Visuellt observerades att lokaler i den yttre skärgården fick en liten mängd larver från ett 
stort antal lokaler, medan lokaler i den inre skärgården fick en liten mängd larver från ett fåtal, ofta 
närliggande, lokaler, medan mellersta skärgården fick mycket larver från relativt många lokaler. 
Dock var skillnaden i det totala antalet larver som varje lokal tog emot inte statistiskt signifikant 
(Kruskal-Wallis-test, P=0.054). I motsats var antalet lokaler som varje lokal fick larver från signifi-
kant högre i yttre skärgården jämfört med i inre (Kruskal-Wallis-test, P<0.05), men skiljde sig inte 
åt mellan inre och mellersta, eller mellan yttre och mellersta, skärgården (Kruskal-Wallis-test, 
P>0.05). Motsvarande mönster observerades också för bidraget från lokalerna i de olika områdena, 
det vill säga lokaler i ytterskärgården bidrog med få larver till många lokaler och lokaler i in-
nerskärgården bidrog till få lokaler, dock inte med några omfattande mängder larver, medan mel-
lersta skärgården bidrog med mycket larver till relativt många lokaler.  Antalet lokaler som varje 
lokal bidrog med larver till, och antalet larver som varje lokal bidrog till andra lokaler med, var sig-
nifikant högre i mellersta jämfört med i inre skärgården (Kruskal-Wallis-test, P<0.05), men skiljde 
sig inte åt mellan inre och yttre, eller mellan yttre och mellersta, skärgården (Kruskal-Wallis-test, 
P>0.05). I motsats till Mytilus fick Ostrea-bankarna i den yttre skärgården larver från fler lokaler än 

Figur 18. Medelantal lokaler varje lokal bidrar med larver till samt medelantal lokaler som varje lokal 
får bidrag från beroende på lokalisering i skärgården, och totalt antal larver som varje lokal bidrar till 
andra lokaler med samt totalt antal larver som varje lokal tar emot. 
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de gav till, men de fick färre antal larver totalt än de bidrog med till andra lokaler, ingen liknande 
trend kan ses för lokalerna i den mellersta eller inre skärgården. Till skillnad från Mytilus var det 
också lokalerna i mellersta skärgården som fick störst antal larver jämfört med yttre skärgården. 
Detta beror delvis på att flera lokaler som studerats ligger relativt nära varandra geografiskt i ett 
område där larverna tenderar att hållas kvar. Detta resultat kvarstod dock även när analysen ge-
nomfördes med maximalt en lokal per närliggande område.  
 
På motsvarande sätt var det också 
högst retention av larver i innerskär-
gården, det vill säga medelantalet lar-
ver som stannade kvar på den lokal 
de kom ifrån var signifikant högre i 
innerskärgården jämfört med i yt-
terskärgården (Kruskal-Wallis, 
P<0.05, Figur 19), men skiljde sig inte 
åt mellan yttre och mellersta, eller 
mellan inre och mellersta, skärgården 
(Kruskal-Wallis, P>0.05). Detta på 
grund av att strömmarna är starkast 
och vattnet öppet och djupare i den 
yttre skärgården vilket gynnar sprid-
ning. På lokaler i den inre skärgården 
blev i medeltal ca 75 procent av lar-
verna kvar. Varför denna siffra är 
högre än för Mytilus beror förmodli-
gen delvis på att den planktoniska 
larvfasen är betydligt kortare för Ostrea, 11 dagar gentemot 30 dagar för Mytilus. 

Figur 19. Medel procent av Ostrea larver som stannade 
kvar nära sin ursprungslokal. 
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Tabell 4. Konnektivitetsmatris för ingående lokaler i spridningsmodelleringen. Lokalerna är sorterade från söder till norr med början i Danmark, upp längs svenska 
kusten och ner längs norska sydostkusten. Horisontellt presenteras omfattningen av hur mycket larver som tas emot på varje lokal (procent). Vertikalt presenteras 
omfattningen av hur mycket larver som respektive lokal bidrar med (procent). Färgerna representerar omfattningen av utbyte av larver mellan olika lokaler. Mörkrött = 
hög konnektivitet mellan lokalerna, ljusa färger = låg konnektivitet. Genetisk analys har genomförts på de gulmarkerade lokalerna.  

 

2 
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För att se hur väl konnektivitetsberäk-
ningarna stämde överens med de ge-
netiska analyserna, och om liknande 
spridningsbarriärer som i genetikdata 
för Mytilus (2.1.1.3 Genflöde hos My-
tilus edulis i Skagerrak) kunde identi-
fieras, interpolerades konnektiviteten 
mellan lokaler för hela beräkningsdo-
mänen (Figur 20). Innanför Tjörn och 
Orust samt i södra området i domä-
nen var konnektiviteten låg. Området 
kring Kosterhavet hade det högsta bi-
draget av larver från olika platser, me-
dan den yttre skärgården bidrog med 
larver till flest lokaler.  

För att undersöka om det finns några 
områden som får bidrag av larver från 
många olika områden har beräknings-
domänen delats in i ett rutnät med en 
upplösning på 0.02 grader. Antal loka-
ler som bidrar med larver till varje 
ruta har därefter beräknats (Figur 21). 
Skillnaden mellan Figur 20 och Figur 21 är att i Figur 21 tas inte hänsyn till var det finns Ostrea-
bankar, det vill säga det är inte säkert att det finns ostron i de rödmarkerade områdena, simule-
ringen visar endast på potentialen. Likt Figur 20 ser vi att det samlas larver från många olika loka-
ler i området kring Kosterhavet. Beräkning visar också att Danmarks norra kust får bidrag av lar-
ver från flera olika platser. Detta har vi dock ingen möjlighet att styrka eftersom det inte finns 
några Ostrea-bankar i detta område representerade i denna studie.  

 
För att se varifrån larverna som rekryteras till Ostrea-lokalerna kom beräknades larvspridningen 
bakåt i tiden från varje lokal. Även här delades beräkningsdomänen in i ett rutnät med en upplös-
ning på 0.02 grader. Områden som bidrar med minimum 1% larver till en lokal visas i Figur 21. En 

Figur 21. Antal lokaler som bidrar med larver till varje ruta (vänster), och områden som potentiellt bidrar 
med minimum 1% av larverna till minst en lokal i denna studie (höger). 

Figur 20. Interpolerat larvbidrag (procent) till (vänster), och 
från (höger), de modellerade lokalerna baserat på konnekti-
vitet mellan lokaler. Blått visar på lågt bidrag och rött visar 
på högt bidrag. 
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liknande trend som i Figur 20 kan ses, det vill säga. att området kring Marstrand och Öckerö bidrar 
med larver till flest lokaler.  

Det modellerade datat (Figur 21) jämfördes också med den information som samlats in inom AP1 i 
projektet (se rapport 1 i rapportserien, Laugen m.fl. 2023). Enbart lokaler med hög (≥ 5 individer 
per m2) och medium (mellan 1 och 5 individer per m2) täthet illustreras tillsammans med det mo-
dellerade datat (Figur 22). Då det modellerade området och det inventerade området inte överlap-
par fullständigt kan en komplett analys för källpopulationer inte göras (områdena utanför Göte-
borg inventerades inte under projektets gång). Det kan från sammanläggningen av datasetten kon-
stateras att förekomsten av höga och medelhöga (enligt definitionen ovan) tätheter av Ostrea sam-
manfaller relativt väl med de områden som i modellen identifierades som mottagarpopulationer. 
Dock noterades också förekomst av populationer med medelhög täthet också söder om det huvud-
sakliga området med hög frekvens av mottagarpopulationer.  

 

Figur 22. Jämförelse av modellerade mottagarpopulationer (vänster) och källpopulationer (höger) samt fö-
rekomst av hög (≥ 5 individer per m2) och medium (mellan 1 och 5 individer per m2) täthet av Ostrea från 
inventeringar genomförda inom delprojekt 1. Antalet modellerade mottagar- respektive källpopulationer 
ökar från gult till rött. 
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3 Diskussion och rekommendat-
ioner 

Som en konsekvens av hotbilden mot, och minskningen av, bivalver (se Del 1 - Nulägesanalys av 
Mytilus- och Ostrea-bankar i Sverige) har ett antal åtgärdsprogram etablerats (Gaffney 2006) med 
avseende att restaurera/rehabilitera viktiga habitat (McCay m.fl., 2003). Åtgärdsprogrammen bör 
fokusera på att återställa populationer som har hög genetisk diversitet (Lallias m.fl., 2010). Utan 
tillräcklig genetisk diversitet är det långsiktiga arbetet med att återställa populationer fortfarande i 
fara (Lallias m.fl., 2010), då populationer med lägre diversitet kommer att vara mer känsliga för 
framtida miljöförändringar. 

Resultaten från spridningsberäkningarna visar att för både Mytilus och Ostrea sker en generell 
transport av larver norrut. Populationer i den yttre skärgården bidrar med larver till många av lo-
kalerna i domänen, men mängden larver till varje lokal är dock inte så stor. Lokaler i den inre skär-
gården är mer isolerade. Deras larver sprider sig inte så långt, och många larver blir kvar i samma 
område som sin ursprungslokal. I vissa områden av den inre skärgården, till exempel innanför 
Orust och Tjörn sker ett stort utbyte av larver mellan lokalerna i närområdet, men de har mycket 
lite utbyte med andra lokaler. Detta mönster stämmer väl överens med genetiska data, framförallt 
avseende Mytilus. Även Mytilus-bestånden längst in i Oslofjorden är isolerade, vilket går att se 
både i spridningsberäkningarna och genetiska data.  

Våra data visar även en genetisk brytpunkt mellan Mytilus bestånden i Tvedestrand och Kragerö 
på den norska kusten. Delvis kan den genetiska barriären vi ser idag mellan dessa två platser för-
klaras av att M. edulis i Nordsjön och Skagerrak var fysiskt separerade under istiden, och att det nu 
pågår en sekundär kontakt mellan dem med genutbyte i just detta område. Dock visar även sprid-
ningsmodelleringen att det är en mycket begränsad konnektivitet mellan Kragerö andra lokaler, 
vilket troligen beror på strömningsförhållandena kring Kragerö, som ligger ganska isolerat innan-
för en rad med öar, samt på att den huvudsakliga strömmen viker av från sin västliga bana längs 
Norges sydkust söderut mot Danmark. 

Ytterligare en viktig observation är att i studierna av Mytilus identifieras för första gången gene-
tiskt individer av M. galloprovincialis i Skagerrak, både i Sverige (Koster, Bovallstrand och Greb-
bestad) och Norge (Kristiansand). M. galloprovincialis, som tidigare återfanns i södra Europa och 
Medelhavet, har observerats sprida sig norrut, och har nyligen funnits även på Norges västkust 
(Wenne m.fl. 2020). Vissa populationer av M. galloprovincialis är kända för att klara sig väl i hamnar 
och andra mänskliga strukturer, och kan därför spekuleras ha anlänt till Sverige med båttrafik. På 
Norges västkust bildar M. galloprovincialis hybrider med M. edulis, vilket vi dock i nuläget inte ser 
på den svenska kusten. Framtida övervakningsinsatser av denna främmande art vore lämpliga för 
att studera utbredning, hybridisering, samt om den ökar eller minskar i förekomst.  

För Ostrea var både de genetiska mönstren och resultaten från modelleringen mindre tydliga. Mo-
delleringsresultaten visar till exempel att lokaler i den inre skärgården har lite utbyte med andra 
områden. Den mellersta skärgården har mest utbyte av larver både sinsemellan och med framför-
allt lokaler i ytterskärgården. Gemensamt för Mytilus och Ostrea är att larver från många olika po-
pulationer samlas i mellersta skärgården i området kring Kosterhavet. Här borde den genetiska di-
versiteten därför kunna vara högre än i andra områden. Baserat på modelleringen bakåt i tiden kan 
viktiga källområden till larver finnas längre söder ut mellan Öckerö och Väderöarna. Våra gene-
tiska data visar dock inte på några uppenbara geografiska mönster. Då genetiska mönster speglar 
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inte bara nutida larvtransport utan även historiska förflyttningar, så kan bristen på storskaliga 
mönster bero på historiska förflyttningar av Ostrea över de senaste århundradena (Bromley m.fl. 
2016). Detta betyder dock inte att det inte finns några barriärer mellan olika områden, och vår slut-
sats är att mer geografiskt finskaliga genetiska analyser, tillsammans med en kartläggning av histo-
riska förflyttningar, måste genomföras för att kunna identifiera naturliga populationsgenetiska 
barriärer mot denna komplicerade bakgrund. 

3.1 Väg framåt och rekommendationer  
Resultaten från denna studie utgör en bra grund för att vidare studera konnektivitetmönster och 
utvärdera olika områden mer ingående. En potentiell förbättring av konnektivitetsberäkningarna 
kan vara att utöka kriterierna för bottenfällning med till exempel nischmodellering, salinitetsdata, 
temperatur med mera.  Trots detta finns tydliga mönster i spridning och populationsstrukturer för 
Mytilus och Ostrea. Baserat på resultaten presenterade i denna rapport kan konstateras att både 
Mytilus- och Ostrea-populationerna i området bör förvaltas som separata sub-enheter då det finns 
omfattande genetiska strukturer och spridningsbarriärer för de två arterna. Till exempel är det vik-
tigt att bevara populationer i Göteborgsområdet samt i området runt Koster, då det ena utgör ett 
viktigt källområde och det andra ett viktigt område där stora mängder larver samlas. Det är också 
viktigt att bevara både kustnära bankar och bankar i utsjömiljöer på grund av den begränsade kon-
nektivteten mellan områdena. Bankarna i den mellersta skärgården får bidrag från båda den yttre 
och inre skärgården, så det är möjligt att dessa bankar kan agera som bryggor mellan bankarna i 
den yttre och den inre skärgården. Vissa områden, såsom området innanför Orust och Tjörn, är 
mer eller mindre isolerade, detta gör att det är viktigt att skapa en lokal förvaltning som tar hänsyn 
till de isolerade bestånden.  
 
Avseende Orustområdet är det också viktigt att ta i beaktning hur det stora antalet musselodlingar 
i området kan påverka de vilda populationerna. Det har konstaterats att det i området idag finns 
lika mycket musslor i odling som i vilda bestånd (Lindegarth m.fl. 2020), och det har på senare tid 
framkommit att vattenbruk kan bidra med rekrytering av yngel, och därmed återetablering, av 
vilda bivalvbestånd (Delago, 2021). Om detta är fallet också för vilda musselbestånd i Orustområ-
det bör utredas vidare, liksom om, och i så fall hur, den stora mängden odlade musslor påverkar 
de vilda beståndens genetiska sammansättning. Detta blir en speciellt aktuell fråga med tanke på 
det stora intresse som finns för beståndsförstärkning baserad på utläggning av musslor från vatten-
bruksproduktionen i området. 
 
Sammantaget kan konstateras att det framkommit mycket värdefull information inom detta projekt 
som kan bidra till framtagandet av konstruktiva och långsiktigt hållbara förvaltningsstrategier för 
både Mytilus och Ostrea, men att det samtidigt finns behov av ytterligare utveckling och kunskaps-
byggande kring vissa aspekter, framför allt kopplat mot spridning och populationsstrukturer för 
Ostrea samt interaktioner mellan odlade och vilda musslor. 
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Appendix 
Tabell A1. Översikt över lokaler använda för Oceanografisk spridningsmodellering av Mytilus. 

Lokal Latitud Longitude Country Del av skärgården Genetiska prover 

Tvedestrand 58.6143 9.0231 Sverige Mellersta Genetik 
Kragerø 58.9073 9.4708 Norge Inre Genetik 
Eidanger/Langesund 59.0700 9.7940 Norge Mellersta Genetik 
Vrengen 59.1600 10.3700 Norge Mellersta Genetik 
Skrøslingen 59.1500 10.4800 Norge Yttre Genetik 
Mostein 59.1300 10.4700 Norge Yttre Genetik 
Indre Oslofjord 59.8521 10.7113 Norge Inre Genetik 
Strömstad 58.9460 11.1705 Sverige Mellersta Fina 
Öddö 58.9085 11.1638 Sverige Inre Fina 
Nyckelbyviken 58.8866 11.1643 Sverige Mellersta Fina 
Nappstadsundet 58.8722 11.1958 Sverige Inre Fina 
Koster 58.8948 11.0140 Sverige Yttre Genetik 
Svallhagen 58.8700 11.1530 Sverige Mellersta Genetik 
Grebbestad 58.7000 11.2200 Sverige Mellersta Genetik 
Bovallstrand 58.4888 11.2959 Sverige Mellersta Genetik 
Valöns Naturreservat 58.4888 11.2958 Sverige Mellersta Fina 
F123 58.4485 11.4494 Sverige Inre Fina 
Åbyfjorden 58.4485 11.4494 Sverige Inre Fina 
Gårvik 58.4064 11.6178 Sverige Inre Genetik 
Tån 58.2958 11.3259 Sverige Yttre Fina 
Berggylteskär 58.2722 11.3731 Sverige Yttre Fina 
Trillingarna 58.2721 11.3328 Sverige Yttre Fina 
Guleskären 58.2796 11.3899 Sverige Yttre Fina 
Stånge 58.2703 11.4141 Sverige Yttre Fina 
Flatholmen 58.2578 11.3998 Sverige Yttre Fina 
Usholmen 58.2546 11.4007 Sverige Yttre Fina 
Underwater rock  58.2446 11.3562 Sverige Yttre Fina 
Stora Harpö 58.2499 11.3559 Sverige Yttre Fina 
Stora Testholmen 58.2292 11.3722 Sverige Yttre Fina 
Jonsborg 58.1950 11.4118 Sverige Yttre Fina 
Skaftö 58.2165 11.4749 Sverige Mellersta Fina 
Hjältön 58.2475 11.5989 Sverige Inre Fina 
Brattön 58.3031 11.7719 Sverige Inre Fina 
Unda Camping 58.3276 11.8264 Sverige Inre Fina 
Uddevallabron 58.3244 11.8474 Sverige Inre Fina 
Byfjorden 58.3412 11.8747 Sverige Inre Fina 
Ljungskile 58.2261 11.9070 Sverige Inre Genetik 
Stenungsund 58.0802 11.8025 Sverige Mellersta Fina 
Stigfjorden 58.0700 11.5400 Sverige Mellersta Genetik 
Marstrand 57.8936 11.6327 Sverige Mellersta Genetik 
Öckerö 57.7247 11.6509 Sverige Mellersta Genetik 
Fredrikshavn 57.4700 10.5500 Danmark Yttre Genetik 
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Tabell A2. Översikt över lokaler använda för Oceanografisk spridningsmodellering av Ostrea. Noggrann-
heten för lokalernas position har minskats för att specifika bankar inte ska kunna lokaliseras med hjälp av 
data. 

Lokal Latitud Longitude Land Del av skärgården Genetiska prover 
Sydkoster 58.89 11.04 Sverige Yttre Genetik 
Lilla Tenholmen 58.88 10.99 Sverige Yttre Genetik 
Koster  58.85 11.05 Sverige Yttre Fina 
Ramsholmen 58.85 11.05 Sverige Yttre Genetik 
Svallhagen (Tjärnö) 58.86 11.15 Sverige Mellersta Genetik 
Rossö 58.83 11.15 Sverige Mellersta Fina 
Resö 1 58.79 11.17 Sverige Mellersta Fina 
Resö 2  58.80 11.16 Sverige Mellersta Fina 
Resö fastlandet 58.79 11.21 Sverige Inre Fina 
Kalvö 58.76 11.14 Sverige Mellersta Genetik 
Havstensund 58.76 11.16 Sverige Mellersta Genetik 
Hälso bogen 58.75 11.16 Sverige Mellersta Fina 
Grebbestad 58.69 11.21 Sverige Inre Fina 
Otterön 1 58.65 11.24 Sverige Mellersta Fina 
Otterön 2 58.64 11.23 Sverige Mellersta Fina 
Otterön 3 58.65 11.21 Sverige Mellersta Fina 
Musön 1 58.63 11.24 Sverige Mellersta Fina 
Musön 2 58.63 11.23 Sverige Mellersta Fina 
Musön 4 58.63 11.23 Sverige Mellersta Fina 
Musön 3 58.62 11.23 Sverige Mellersta Fina 
Väderöarna 58.58 11.06 Sverige Yttre Genetik 
Gåsön Hamburgsund 58.56 11.22 Sverige Mellersta Fina 
Bovallstrand 58.48 11.31 Sverige Inre Genetik 
F123 58.44 11.44 Sverige Inre Fina 
Åbyfjorden  58.40 11.40 Sverige Inre Fina 
Örnevik 58.38 11.31 Sverige Inre Genetik 
Klevkilen 58.37 11.28 Sverige Inre Genetik 
Trälebergskile 2 58.30 11.44 Sverige Mellersta Fina 
Trälebergskile 1 58.30 11.43 Sverige Mellersta Fina 
Gåsö Norr 58.24 11.40 Sverige Mellersta Genetik 
Halsefjord 58.12 11.77 Sverige Inre Genetik 
Hyppeln 57.76 11.61 Sverige Mellersta Genetik 
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