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FORORD
LFI, Vitenskapsmuseet fikk i februar 1995 vite om en elvemuslingkoloni i Tevla mellom Turifossdammen og Stordalsvegen i Meråker. I forbindelse med Meråkerutbygginga (Meråker
kraftverk) ble det planlagt bygd en terskel midt i elveavsnittet hvor muslingkolonien skulle
være, og dette var den eneste kjente elvemuslinglokaliteten i området. Etter møter med utbygger og naturforvaltning ble det bestemt å utsette videre terskelbygging i dette området inntil en
hadde nærmere klarlagt forekomsten og utbredelsen til elvemusling i Tevla. LFI fikk høsten
1996 i oppdrag å utføre en registrering av elvemusling i Tevla, og arbeidet ble utført i 1996 og
1997, og rapporteres her. Samtidig gis en vurdering av forekomst og eventuelle tiltak.
Foruten forfatteren, har feltundersøkelsen vært foretatt av Arne Haug, Terje Bongard og Lars
Rønning, alle LFI. Oddvar Rian NTE deltok i befaring av bunnområdene i Turifossdammen
høsten 1996.
Undersøkelsen ble bekostet av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Direktoratet for naturforvaltning.
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1 INNLEDNING
LFI, Vitenskapsmuseet, NTNU, ble i februar 1995 gjort oppmerksom på at det fantes en koloni av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Tevla mellom Turifossdammen og
vegbrua til Stordalsvegen (brev fra Arne Tidemann, Meråker). Lokaliteten er på det stedet
hvor det i forbindelse med Meråkerutbygginga er planlagt en terskel (NTB, Terskel- og tiltaksplan . Utbygger ble orientert av LFI om funnet i brev av 25.09.95. Forundersøkelsene og
de konsesjonsbetingede etterundersøkelsene i forbindelse med kraftutbyggingen hadde ikke
avdekket denne forekomsten, og arbeidsgruppen som har utarbeidet terskelplanene visste
heller ikke om elvemusling i Tevla. Muslingforekomsten kunne allerede ha blitt påvirket av
kraftutbyggingen, og ville videre bli berørt av terskelbyggingen. Det var bl.a. uklart om slippingen av Turifossdammen i 1994 med påfølgende massetransport nedover vassdraget hadde
påvirket kolonien. Etter et møte mellom NTB, Direktoratet for naturforvaltning og LFI våren
1996, bestemte utbygger å utsette videre terskelbygging i området til en hadde en bedre oversikt over elvemuslingen i dette elveavsnittet. LFI ble bedt om å legge fram et forslag til en
registrering. Forslaget forelå den 04.07.96, og LFI ble i brev av 20.9.96 fra DN, og i brev av
30.09.96 fra NTE bedt om å utføre undersøkelsen. Undersøkelsen ble utført seinhøsten 1996
og i 1997, og rapporteres her.
Elvemuslingen har en særegen biologi. I Skandinaviske bestander kan enkeltindivider bli
opptil 150 år gamle, den har et parasittisk larvestadium på fisk, den er en effektiv vannrenser,
og den lagrer miljøinformasjon i skallet. Elvemuslingen lever hovedsakelig i rennende vann,
og finnes vanlig i elvestryk, på sandbanker og i høler med god vanngjennomstrømning. Bunnforholdene kan variere fra stein og grus til sand eller mudder, og noen ganger leire. Normalt
vil den forekomme på 0,5 - 2 m dyp, men kan unntaksvis forekomme dypere. Elvemuslingen
finnes normalt i områder med vannhastighet 0, 1-0,8 mis, men kan tolerere opp til 2 mis
(Dolmen & Kleiven 1997, Larsen 1997). Den unngår lokaliteter med høyt partikkelinnhold, og
er følsom for forsuring og overgjødsling. Kartlegging av status for elvemusling har vist at arten er i kraftig tilbakegang i hele utbredelsesområdet, og i Mellom-Europa er det antatt at bestanden er redusert med 95 % siden begynnelsen av 1900-tallet. Mangel på unge individer er
observert i de fleste europeiske bestandene, og i mange tilfelle har rekrutteringen stanset opp
for 50-60 år siden. I Sverige, som sannsynligvis direkte kan sammenlignes med Norge, er arten fortsatt tilstede i hele utbredelsesområdet, men bestanden er tynnet ut, og rekruttering
forekommer bare i omlag en tredel av de v<issdrag der den fortsatt finnes. Livskraftige bestander finnes bare i vassdrag som er lite påvirket av menneskelig aktivitet (Larsen 1997). I Norge
er elvemuslingen utbredt i vassdrag hovedsakelig langs kysten, men den finnes i alle landets
fylker. Det er kjent 340-350 muslinglokaliteter, inkludert en del lokaliteter der arten er forsvunnet. Hovedtyngden av utbredelsen er i Midt-Norge. På Østlandet og i Rogaland tyder mye
på at arten er i ferd med å miste reproduksjonsevnen eller oppvekstmulighetene, og i Agderfylkene er elvemuslingen nær utryddet (Dolmen & Kleiven J 997). Årsakene til tilbakegangen
i Norge tilskrives en negativ påvirkning av flere faktorer: ulike inngrep i vassdragene, habitatødeleggelse, perlefangst, jordbruksavrenning, forurensning og sur nedbør. Tilbakegangen i
hele utbredelsesområdet har medført at elvemuslingen er oppført på Bern-konvensjonens liste
Ill som en sårbar art, og den er ført opp på den norske rødlista over sjeldne/truete arter. Elvemuslingen er i Norge fredet ifølge !akse- og innlandsfiskeloven, men det er behov for en egen
for val tnin ocrsplan •ocr
for til tak ocre bevarin ecr for å kunne sikre fortsatt levedykti ocre beo stratecrier
o
stander.
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2 METODER
Voksne elvemuslinger er som oftest bra synlig der de står halvveis nedgravd i substratet, men
på mørk elvebunn slik en har i Tevla, kan de være vanskelig å oppdage. Døde skall kan finnes
i sedimenter og i bakevjer dit de kan bli ført med strømmen. For å registrere voksne (levende
og døde) muslinger saumfarte vi elva til fots. Mens Turifossdammen enda var nedtappet
undersøkte vi den tørrlagte sona og sanddyner/mudder i inntaksdammen. På strykstrekninger
søkte vi elva ved hjelp av vannkikkert og godt lys (undervannslykter). I dypere områder av
elva ble det brukt overlevelsesdrakt og vannkikkert kombinert med kunstig lys. Det var da
mulig å se ned til ca. 1m dyp. I hølene brukte vi dykkerdrakt, snorkelutstyr og kunstig lys, og
kunne undersøke elvebunnen ned til ca. 2 m dyp. På grunn av terskelbygging og arbeider lenger opp i Tevla og dermed dårlig sikt i vannet i slutten av september og oktober, kom ikke
undersøkelsen i gang før månedsskiftet oktober/november 1996, og ble videreført sommer/høst 1997.
Elvernuslingen har et parasittisk stadium hvor larvene (kalt glochidielarver) fester seg til
fiskens gjeller i 7-11 måneder. Elvemuslingen gyter vanligvis i juni/juli, og i august/september
slippes larvene og fester seg til gjellene på bl.a laks- og ørretunger, helst de yngste årsklassene
(0+ og I+) (Dolmen & Kleiven 1997). De danner da en cyste og kan sees som små hvite kuler
mindre enn et knappnålshode på gjellene i perioden oktober - juni (Larsen 1997). Er det først
elvemusling i et vassdrag, kan ungfisk være tett besatt med glochidielarver på gjellene, og
dette kan brukes som en metode for å påvise elvemusling på våren eller seinhøsten (B.M.
Larsen pers. medd.). Vi undersøkte derfor ungfisk, fortrinnsvis O+ og I+ laks og ørret i Tevla
og Kopperåa i siste halvdel av oktober 1997. Fiskene ble tatt inn på lab og gjellene analysert i
fersk tilstand under stereolupe. Vi forsøkte også å elfiske i mai/juni, men fikk ikke inn materiale på grunn av høy vassføring. Det er videre mulig å undersøke et større fiskemateriale som
tidligere er innsamlet fra Tevla, men det er sannsynligvis vanskelig å kunne påvise glochidielarver på spritfiksert materiale.
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3 UNDERSØKTE OMRADER
Etter at vi fikk opplysninger om forekomst av elvemusling i Skjelhølen i Tevla, ble hølen
undersøkt høsten 1995. På høsten året etter foretok vi en omfattende leting i Tevla fra samløp
Dalåa og opp til Grønbergdammen (fig. 1). Ikke alle områder ble like grundig undersøkt; områder med fast fjell og strie stryk ble gått lett over, mens det ble lett grundig i områder med
gunstig habitat for elvemusling. I tillegg ble et strykparti nedenfor to terskler ovafor Grønbergdamrnen undersøkt, og et område i Kopperåa mellom jernbanen og skytebanen.
Innsamling av fisk for å undersøke gjellene for parasittiske glochidielarver ble foretatt i Tevla
på tre steder:
st. 1
Skjelhølen
st. 5

- rett ovafor samløp Dalåa
- strykparti og utløp av hølen
- ovafor Grønbergdammen

I tillegg ble det fisket i Kopperåa i området ved skytebanen.
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Figur I. O\·ersikt over undersøkelsesområdet.

4 RESULTATER
4.1 Tidligere opplysninger
I forbindelse med en landsomfattende kartlegging av elvemusling i regi av DN (se Dolmen &
Kleiven 1997), ble det i juni 1989 innlevert opplysninger om elvemuslinglokaliteten i Tevla
av Kjell Lundemo. Det foreligger muntlig bekreftelse på at det var levende elve musling på
lokali te ten i 1980 (Kjell Lundemo pers. medd.) og i 1989 (Arne Tidemann pers. medd.) . Lokaliteten er kjent fra gammelt av i Meråker og går under navnet «Skjelhølen». Rundt 1930 var
ko lonien stor. og unger som benyttet Skjelhølen som badeplass kunne plukke opp en he l sink hl1tte med muslinger (N.N Meråker, pers. medd .). Antallet muslinger skal ha blitt mindre ck
siste ti -tj ue årene (A. Tidemann pers. medd.) .
Vi har ikke opplysninger om at det skal finnes elvemusling på andre steder i Tevla utenom
Skjelholen og Turifossdammen. I strandsona i Turifossdammen ble det funnet et par døde
skjell på 1980-tallet (Kjell Lundemo pers. medd).

4.2 Elvemuslingens status i Tevla
Våre undersøkelser i 1995-1997 har ikke kunnet påvise levende eksemplarer av elvemusling i
Tevla, men vi har funnet en rekke døde, til dels sterkt forvitrede skjell. Resultatene av registreringene av voksne muslinger er vist i tabell 1, mens tabell 2 gir oversikt over undersøkte
lisk for eventuelt påvisning av glochidielarver.
Hosten 1995 fant vi ti l sammen 3 nesten helt opptærte enkeltskall (døde muslinger fra mange
år tilbake) skjult i sandbankene i hølene ved de to befaringene. Det var til dels betydelig løsmasse (sand og slam) avsatt i holene. Dette må være kommet de helt siste år, sannsynligvis i
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forbindelse med slipping av Turifossdammen. Elvemose stakk her og der fram fra sedimentene, og når en sparket vekk løsmassene kom hele elvemosen til syne. To av de tomme
skallene ble funnet i nederste hølen, og det ene skallet i den øvre hølen. I 1996/97 ble det ikke
gjort nye funn i Skjelhølen. Det var fortsatt betydelige mengder sand i hølen, men mindre
elvemose stakk opp. Det ble ikke foretatt noen oppgraving/utspyling av de sedimenterte massene, men vi sparket unna litt sand her og der uten å finne flere skjell. Det er mulig at det fortsatt skjuler seg muslinger under sanda, men disse er i tilfelle døde.
I august 1996 fant vi til sammen 10 tomme skall av el vemusling i sedimentene i Turi fossdammen da vi lette i bassengområdet mens dammen fortsatt var nedtappet. Fire av skallene
ble funnet i en sandbanke som var lagt opp der elva eroderte i den gamle bunnen, mens vi fant
seks skall mer spredt i slam/sandlag ofte mellom steiner fordelt i hele bassenget. Det hadde
sannsynligvis vært bakevje/dødvann der skjellene ble funnet, og mye tyder på at i hvert fall
noen av skjellene kan være tilført med elvevatnet. Alle skallene var mye forvitret, og på noen
var alt kalkskall tært bort. Dette tyder på at det er mange tiår siden muslingene var levende.
Det ene skallet som ble funnet 31. oktober lå mellom store steiner i elva ved innløpet til
dammen, og er den øverste lokaliteten vi har påvist døde elvemuslingskall i Tevla.
Tabell 1. Registrerte skjell av elvemusling i Tevla 1995-97
Dato

Lokalitet

UTM ref.

06.09.95
22.09.95
15.08.96
15.08.96
31.10.96

Skjel hølen
Skjel hølen
Turi fossdammen
Turi fossdammen
Innløp Turifossd.

PR 399329
"
PR 407331
PR 405331
PR 408331

Døde
skjell
1
2
4
6
I

Levende Habitat
skjell
funnet
0
0
0
0
0

I sandbanke
I sandbanke
I sandbanke, elveleie
Mudder mellom stein
Mellom store steiner

Vi undersøkte gjellene på til sammen 64 ungfisk av ørret og laks for om mulig å påvise glochidielarver (tabell 2). Vi fant ingen larver.
Selv om glochidielarvene er litt større på våren enn om høsten, skulle det være fullt mulig å
påvise larver s~1 seint som medio oktober. Metoden har med hell vært benyttet i andre vassdrag
for påvisning av muslingen (B.M. Larsen pers. medd.), men det er usikkert om antallet fisk
undersøkt, og antallet fiskete lokaliteter er stort nok til å finne larver, dersom det bare skulle
være en liten, konsentrert koloni ett sted i Tevla.
Totalt sett har re gistrerin gen vist at elvemusling tidligere har vært ti l stede i området Skjelhølen - Turifos sdammen, men at elvemuslingen nl1 sannsynligvis ikke finnes i Tevla nedstrøms Grønbergdammen eller nedre del av KopperEia .
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Tabell 2. Undersøkte ungfisk fra Tevla og Kopperåa for eventuell påvisning av
glochidielarver
Dato

Lokalitet

UTM ref.

15.I0.97

Tevla st. l

17.10.97

Art

Antall/
Alder

Antall
glochidielarver

PR 397329

Ørret

Skjelhølen ru/stryk

PR 399329

Laks
Ørret

15.10.97

Tevla st. 5

PR 471304

Ørret

15.10.97

Kopper åa

PR 421336

Ørret

17.10.97

Koppe råa

PR 422338

Ørret

5 I O+
7 I 1+
21>=2+
5 I l+
210+
11 I 1+
5 I >=2+
12 I O+
9 I >=l+
4 I O+
51>= 1+
110+
4 I>= I+

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5 KOMMENTARER OG FORSLAG TIL TILTAK
Alle muslingskjellene vi fant var til dels sterkt opptæret, og det må være flere tiår siden muslingene levde. For funnene i Turifossdammen kan det være tre forklaringer: Skjellene kan
stamme fra en koloni lenger opp i Tevla eller de kan stamme fra en koloni i elva her før Turifossdammen ble bygget (i 1909). De kan også stamme fra en yngre koloni i eller ved innløpet
til dammen. Vi har ikke opplysninger som kan gi svar på dette, men siden vi ikke fant døde
skjell ovafor Turifossdammen, er det lite trolig at det har vært noen koloni lenger opp i Tevla,
i hvert fall opp til Grønbergdammen.
For Skjelhølen er det godtgjort at dette har vært en muslinglokalitet hvor det er påvist levende
muslinger fram til 1989. Det er ikke mulig å si noe sikkert om hva som er årsaken til at elvemuslingkolonien i «Skjelhølen» har dødd ut. Sannsynligvis har bestanden vært i tilbakegang
over flere år, og den var tidligere utsatt for perlefiske. Men siden det var levende muslinger
her i 1989 og hølen nå delvis er fylt av sand etc., er det nærliggende å anta at episoder i forbindelse med kraftutbygginga er årsak til den siste utdøing. Vi vet at det i perioder var
tilslamming av elvevatnet i forbindelse med anleggsdriften (fra 1991 ), og tømmingen av Turifossdammen medførte stor sedimenttransport nedover elva og nedslamming av hølene. Det er
godt kjent at muslingene er ømfintlige for stor partikkeltransport og nedslamming ( Bauer
1988). Vi har ikke kjennskap til andre forhold (ev. forurensinger, utslipp e.l.) som kunne forårsake elvemuslingdød. Elvevatnet har en god vannkvalitet, slik at surt vatn ikke kan være
noen faktor i så måte.
På bakgrunn av elvemuslingens generelle status med tilbakegang, og siden det tidligere har
vært en bestand i området som har vært utsatt for menneskeskapt negativ innvirkning, vil vi
tilrå at det gjøres forsøk med å gjeninnføre elvemusling i Tevla. Det er nå avgjort at Turifoss-

-
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dammen skal beholdes. Dette vil innebære at det blir små endringer nedstrøms dammen i forhold til tidligere. Turifossdammen kan tenkes å gi gunstige forhold for muslingen ved god
oksygeninnblanding i vannmassene og driv av dyreplankton som kan være viktig næring for
muslingen.
Jeg kan ikke se at opprettholdelse av vannspeilet i Skjelhølen ved bygging av en lav terskel
skulle være til hinder for gjeninnføring av muslingen. En bør imidlertid forsøke å opprettholde
de små strykpartiene mellom de · få hølene i området. Terskelen bør fortrinnsvis bygges av
stein og ikke hindre fiskens vandring innen det korte elveavsnittet mellom hølene her. Skal
elvemuslingen formere seg og trives er det viktig at det er en god fiskebestand til stede. Elektrofiske har vist at det også nå etter regulering er småfisk å finne på dette elveavsnittet. Området er preget av høler med stryk eller fossefall mellom, og det er flere oppgangshinder for
fisk både ovafor (Turifossdammen) og nedafor Skjelhølen. Imidlertid har det vært, og vil
sannsynligvis fortsatt bli en stor ørretbestand i Turifossdammen, og fisk herfra vil slippe seg
nedover bl.a under vårflom. Det er også mulig å sette ut fisk i området, noe som har vært gjort
i forbindelse med etterundersøkelsene. Før terskelbygging bør en fjerne en god del av de løsmassene som er lagt opp i Skjelhølen og hølen ovafor, og gjenutsetting av elvemuslingen må
ikke skje før alle arbeider i elva er sluttført.
Nord-Trøndelag er det fylket i landet som har flest påviste elvemuslinglokaliteter, og det
skulle ikke være vanskelig å finne en god bestand å hente muslinger fra. Både på grunn av
genetiske forhold og faren for spredning av fiskesykdommer bør muslingene hentes fra en
nærliggende lokalitet. Det finnes imidlertid flere lokaliteter i Stjørdalsområdet og i elver innen
Stjørdalsvassdraget (D.Dolmen pers. medd.). Miljøforvaltningen må imidlertid gi tillatelse til
en flytting av muslinger til Tevla.
Det er få opplysninger om nyintroduksjon av elvemusling i norske vassdrag. I Audna (VestAgder), som tidligere var ei kjent muslingelv, forsvant muslingen omkring 1950, ganske
sikkert på grunn av økt forsuring. Arten ble gjenintrodusert i 1991, og utsettingslokalitetene
overvåkes nå for å følge med utviklingen (Dolmen & Kleiven 1997). I 1990 ble 54 muslinger
satt ut i Trollbækken nær Trondheim. Dette var en lokalitet som ikke tidligere hadde hatt clvernusling. Ved kontroll tre og fire år etter ble 53 av de 54 muslingene funnet levende og
tilsynelatende livskraftige (Dolmen et al. 1995).
Både Dolmen & Kleiven (1997) og Larsen (1997) foreslår gjenintroduksjon og restaurering av
elvemuslingvassdrag og bestander som ett av flere tiltak for å ivareta elvemuslingen. Det er
imidlertid liten kunnskap omkring slike gjenintroduksjoner, og en utsetting i Tevla bør derfor
følges opp med undersøkelser. Vi vil foreslå at alle muslinger som settes ut både lengdemåles
og merkes. Det bør foretas gjenfangst f.eks. etter 2, 5, 8 og 12 år for å se på overlevelse og
vekst. Spesielt vil det være interessant å se om slike gjenintroduksjoner gir reproduksjon og
foryngelse.
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