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muslingerrense92-100 % av de oppløstestoffene i vannet,og
er derfor svært nyttige i den naturlige vannrensingen.Dette har
stor betydningfor økosystemetsom helhet,og kan væremed på
å opprettholdeen stor fiskebestandi et vassdrag.

Referat
Larsen,B.M. 1997. Elvemusling(Margaritiferamargaritifera L.).
Litteraturstudiemed oppsummeringav nasjonalog internasjonal
kunnskapsstatus.
- NINA-Fagrapport
28: 1-51.

Ettersommuslingskalleter en kompakt struktur lagresforbindelserog grunnstoff i skallet,og finnes der ogsåetter at muslingen
er død. Skalletkan derfor betraktessom et miljøhistoriskarkiv,
og en elementanalysekan gi en beskrivelseav vassdrageti en
periode på mer enn hundre år. Svenskeforskerehar på denne
måten påvist radioaktiveisotoper fra kjernevåpensprengninger,
kvikksølvfra klorindustrien,bly fra bilene,forurensningerfra gruvedrift, eutrofieringensutvikling, industrialiseringens
utviklingog
forsuringsforløpet.

Direktoratetfor naturforvaltninghar startet planleggingenav arbeidet med en forvaltningsplanfor de storeferskvannsmuslingene i Norge. I den foreliggenderapportengis det et sammendrag
av den generellekunnskapensomfinnesom elvemusling,som et
bidragtil det viderearbeidetfor å øke kunnskapsnivået
om arten
i Norge.
Elvemuslingener en interessantdyreartmed en særegenbiologi.
Den lever lenge, opptil 150 år, den har et parasittisklarvestadium på fisk, den er en effektiv vannrenser,og den lagrer miljøinformasjoni skallet.Påtrossav dette har ikke elvemuslingenvært
gjenstand for forskning og undersøkelseri særlig grad i vårt
land. Bestandsutviklingen
har imidlertidvært negativ i lang tid. I
mange lokaliteter har bestandenforsvunneteller rekrutteringen
har stansetopp, og det har skjedden "forgubbing" i bestandene. Årsakentil tilbakegangenkan lokalt skyldesutfisking på jakt
etter perler, men i størregrad finner vi årsakentil tilbakegangen
i miljøforringelserog biotopødeleggelser
der forsuring, utryddelse av vertsfisk,vassdragsregulering,
eutrofiering, giftutslipp, kanalisering,bekkelukking,dreneringav myrerog utmark, erosjon
fra land- og skogbruksområderog snauhogstkan være viktige
faktorer. Summenav dette har gjort at elvemuslingener ført opp
på rødlistenover truede dyrearteri Norge.

Elvemuslingenlever hovedsaskeligi rennendevann, og er vanligst i elvestryk,på sandbankerog i høler med god vanngjennomstrømning.De finnes normalt på 0,5-2 m dyp, men kan
ogsåforekommepå dyperesteder.Elvemuslingen
finnes normalt
i områder med vannhastighet 0,1-0,8 m/s, men kan tolerere
opptil 2 m/s.Antall unge muslingeravtar imidlertid med økende
vannhastighet,og ved 0,3 m/s blir andelennær null. Muslingene
har en relativt vid temperaturtoleranse,og kan i korte perioder
tolerereopp til 28 °C. De kan tåle temperaturernær null så sant
de ikke fryserinne.
Elvemuslingenregnestil de stenohalineartene,og finnes bare i
vann med saltholdighet< 0,5 promille. Den unngår lokaliteteri
vassdragmed høyt partikkelinnhold,og trives dårlig i områder
med høyt innhold av humussyrer.Forvoksnemuslingerer det en
klar sammenhengmellom overlevelseog pH, og muslingeneblir
negativt påvirket når pH er lavereenn 5. Unge individerer mer
følsommefor forsuring enn de eldre. Elvemuslingen
finnes i stor
utstrekningi grunnfjellsområdersom naturlig har et lavt kalsiuminnhold,men den forekommerogså i kalkrikereområder.I forbindelsemed kalkinger det funnet positiveendringeri forsurede
områder,med observertrekrutteringog økendetilvekstsomsynlige bevisfor dette. Tilførselav næringsstoffenefosfor og nitrogen samt utslippav organiskstoff virker negativtpå vannkvaliteten på grunn av økende eutrofiering. Dette gir økt sedimentering, og økt forbruk av oksygeni substratetsom gjør at de unge
muslingeneikke overleverde første åreneda de levernedgravdi
substratet.Elvemuslingener funnet i vann med oksygeninnhold
mellom4,5 og 14 mg 02/I, men med best vekstved 5,5-8,5 mg
02/I. Ungemuslingerhar høyereoksygenkravenn de eldre.

Elvemuslingen
er kjent fra Nord-Europa,Eurasiaog østlige NordAmerika.I Norgefinnesarten i et ukjentantallvassdragi alle landetsfylker, men hovedsakeliglangskysten.Detfinnesopplysninger om 340-350 lokaliteter,men den har forsvunnetfra mangeav
disse,og den størstenedgangenhar funnet sted i Agder-fylkene
og Rogaland,menvi har genereltlite kunnskapfra andre delerav
landet.Bestsynessituasjonenå værei Trøndelagsfylkene.
Maksimumstørrelsepå voksnemuslingerer 15-16 cm. Arten er
normalt tokjønnet med hann- og hunnindivider. Spermier og
egg modnes i gonadenesom regel i løpet av vår-sommersesongen.Spermienesprøytesut i vannmassene
av hannen,og når
fram til hunnens gjeller gjennom vannstrømmen.Eggenevandrer ned fra gonaden til gjelleneder befruktningen skjer. Etter
befruktningen utvikleszygotenetil larver(glochidiereller glochidielarver)som oppbevaresav hunnen i alle de fire gjellebladene
som fungerer som "yngelkammer". De utviklestil bunnlevende
muslingerførst etter et obligatorisk stadium på gjellene til en
passendevertsfisk (laks eller aure). Vanntemperaturener bestemmendefor lengdenav dette parasittiskestadiet, men varer
normalt 9-10 måneder. Larvenevokser i denne perioden (fra
0,05 til 0,45-0,50 mm), og gjennomgåren omfattende metamorfose. Etter at de har forlatt vertsfiskenlever småmuslingene
nedgravdi substratetde første 4-5 årenefør de kommer opp til
overflaten.Der kan de levetil de når en alder på 70-150 år.

Kartleggingav statusfor elvemuslinghar vist at arten har vært i
kraftig tilbakegangi hele utbredelsesområdet
fra begynnelsenav
1900-tallet.Det er antatt at bestandener redusertmed 95 % i
Mellom-Europa,og mangel på unge individerer observerti de
fleste europeiskepopulasjonene.I mange tilfeller har rekrutteringen stansetopp for 50-60 år siden, og arten står i fare for å
forsvinnehelt. I Sverige,som sannsynligvisdirekte kan sammenlignesmed Norge,er arten fortsatt tilstede i hele utbredelsesområdet,men bestandener tynnet ut, og forsvunnetfra mer enn en
tredel av de vassdragder den fantes på begynnelsenav 1900tallet. Rekrutteringforekommer bare i omlag en tredel av de
vassdragder den fortsatt finnes, og gjenværendebestanderer
splittet opp.Livskraftigebestanderfinnes bare i vassdragsom er
lite påvirketav menneskeligaktivitet.

Enelvemuslingkanfiltrere 50 liter vannover gjellenei løpet av et
døgn. Næringspartiklerfiltreresfra vannet mensden uorganiske
komponentenskillesut og synkertil bunns.Pådenne måten kan
3
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Abstract

Mange faktorer virker negativt på elvemuslingen.I rapporten
diskuteresforhold omkring eutrofiering, langtransportertforurensning(sur nedbør), lokal forurensning,vassdragsregulering,
habitatødeleggelse,
fisketetthet/fiskestellstiltak
og perlefangst.

Larsen,B. M. 1997. Pearlmussel(MargaritiferamargaritiferaL.).
A review of national and international knowledge. - NINA
Fagrapport28: 1-51.

For å sikre elvemuslingenkrevesdet ved siden av forbud mot
fangst også bedre kunnskapom artens generellebiologi samt
forvaltningsplanerog strategierfor tiltak og bevaring.Et artsvern
alenekan ikke reddeelvemuslingen.Det må følgesopp med sikring av leveområdenesamtidig som årsakenetil bestandsnedgangenidentifiseres.Tiltak for å hindreerosjonog sikreerosjonsutsatteområder langs vassdrageneblir viktig. Snauhogst,fjerning av kantvegetasjon,bakkeplaneringog gravingi tilknytning
til elvestrengener inngrep som har negative konsekvenser.
Enhvertilførsel av organiskmaterialeog næringsstoffenefosfor
og nitrogen skal betraktessom skadeligog i størst mulig grad
unngås.Andre spesielletiltak for å bevareog styrkebestanderav
elvemuslingkan være utsettingav voksnemuslingereller infisert
fisk, reintroduksjonerav voksnemuslingerog oppdrett av småmuslingerfor utsetting på egnedelokaliteter.I forsuringsutsatte
områdervil kalking være et effektivt tiltak for å styrke gjenværenderestbestendereller gi grunnlagfor reetableringved utsetting.

The NorwegianDirectoratefor nature management hasstarted
the planningof a managementstrategyfor the largefreshwater
musselsin Norway. In the presentreport a reviewand summary
of the actual knowledgeabout the pearl musselis given. Thisis
a contribution towards the initiative to increaseour knowledge
of this speciesin Norway.
Pearlmusselis an interestingspecieswith a particularbiology. It
is long-lived,up to 150 years,it has a parasiticlarval stage on
fish, it is an efficient filterer and it storesenvironmentalinformation in the shell. Despiteall this, the pearl musselhasnot been
subjectof in-depth studiesin Norway.The populationsof pearl
musselhave shown a steady decreaseover a long period. In
many localitiesthe populationshave gone extinct or the recruitment has stoppedresultingin populationstotally dominatedby
old individuals.The explanationsfor the decreasecould be overexploitationin searchof pearlsin certain localities. More importantly, however,are environmentaldisturbancesand destruction
of biotopesthrough acidification,extinction of fish, hydroelectric activity,eutrofication,pollution , constructionof canalsand
closing of streams,drainageof mires, erosion and clearcutting
of forest. The net result of these influencesis that the pearl
musselis listedasthreatenedin the Norwegianred list.

Emneord:Elvemusling- utbredelse- biologi - habitat- miljøkravbestandssituasjon
- tiltak.
Bjørn Mejdell Larsen, Norsk institutt for naturforskning,
Tungasletta2, 7005 Trondheim.

The pearl musseloccursin northern Europe,Eurasiaand eastern
partsof North-America.It occursin all countiesin Norway,most
numerousalong the coast. The availableinformation indicates
that the pearl musseloccurs in 340-350 watercourses,but we
know that it has disappearedfrom many of these. The largest
decline has been noticed in counties Vest-Agder,Aust-Agder
and Rogaland.However,little information is availablefor the
rest of the country, but it seemsas if the situation is best in
countiesNord-Trøndelag
and Sør-Trøndelag.
Maximumsizeof adult musselsis 15-16 cm. The speciesis normally dioeciouswith male and female individuals. Spermand
eggs mature in the gonadsnormally in spring to early summer.
Spermis releasedinto the water by the malesand reachthe female's gills with the watercurrent.The eggs migratesfrom the
gonadto the gillswhere they are fertilised.After fertilisationthe
zygotesdevelopinto glochidiawhich are stored by the female in
all the four demibranchs.Theydevelop into sessilemusselsonly
after an obligatoryparasiticlarvalstage on the gills of a suitable
fish (salmonor trout). The water temperature determinesthe
length of the parasiticstage,which normally lasts9-10 months.
The glochidiagrow during this period (from 0.05 to 0.45-0.50
mm), and go through a metamorphosis.After the glochidia
have left the fish they live submergedin the gravelthe first 4-5
yearsafter which they emerge.They can live until they reachan
age of 70-150 years.
A pearl musselcan filter 50 litres of water over the gills within
24 hours. Food particlesare filtered out while organic com4
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pounds are releasedinto the environmentand falls to the bottom. In this way the musselmayfilter out 92-100 % of the particles in the water, and act asveryimportant naturalwater cleansers.This is important for the ecosystemas a whole, and may
contribute to maintainlargepopulationsof freshwaterfish.

sameas in Sweden.) Recruitmentoccursonly in approximately
one third of the watercourseswhere the musselstill can be
found, and the remaining populations have becomefragmented. Healthypopulationsare only found in watercourseswhich
are relativelyundisturbedby human activity.

Sincethe shell of the musselis compact,certain chemicalcompounds may be stored in the shelland may be traced even after
the musselis dead.The shell may therefore function as an environmental archive,and elementanalysesmay describea watercourseover a timespanof more than a hundredyears. Swedish
scientistshave,by this method,found radioactiveisotopesfrom
nucleartests, mercuryfrom industry,leadfrom combustionengines, pollution from mining, developmentof eutrofication and
the industrialisationas well as acid rain.

Many factors affect negativelythe pearl mussel. In the present
report factors like eutrophication,acid rain, local pollution, hydroelectricactivity, habitat destruction, fish managementand
pearlfishing are discussed.
To protect the remainingpopulationsof pearl mussela ban on
catch, and increasedknowledge about its biology alongsidea
managementstrategywould be necessary.A law protectingthe
speciesis not sufficient. It has to be followed by protection of
remaininghabitats,as well as an identificationof key factors responsiblefor the decline in the populations.Measurementsto
reduceerosion and securingareaswith erosion will be important. Clearcutting,removalof riparianvegetationand variousother man-madealterationsalong the riversand streamsthat contain the musselshould be prevented.Adding of organic compounds,phosphorand nitrogen shouldalso be considereddetrimental and therefore reduced. Other measurementsto protect
and strengthenthe existingpopulationsof musselscould include
introductions of adult musselsor infected fish, alongsidehatchingand releaseof young musselsin suitablelocalities. 1nacidified areasliming is important to secureremainingpopulationsor
createan environmentfor reintroductionof mussels.

The pearl mussellivesmainlyin running water and is most common in rapids,on sandbanksand in eddieswith good water circulation. It is normallyfound at 0.5-2.0 m depth, but it can occur in deeperstretches. The pearl musselis normallypresentat
water velocitiesof 0.1-0.8 m/s, but it can tolerate up to 2 m/s.
The number of young musselsdecreasewith increasingwater
velocityand at 0.3 m/s the numberof young musselsis closeto
zero. The musselhavea relativelywide temperaturepreference,
and may tolerate up to 28° C for shorterperiods.Theycan tolerate temperaturescloseto zero as long as they do not freeze.
The pearl mussel is consideredto be stenohalineand is only
found in waters with < 0.5 0/00salt content. It avoids localities
with high turbidity, and tend not to thrive in areaswith high levelsof humus. In adult musselsthere is a ciear connectionbetween survivaland pH; when pH falls below 5 a negativeeffect
manifestsitself. Young individualsare even more sensitiveto
acidificationthan older ones.Thepearl musseloccursnaturallyin
areaswith low calciumcontent in the rock, but it may occur in
more calcareousareas. In acidifiedareaswhere liming hasbeen
carriedout, positivechangeshasbeenobservedwith an increase
in recruitmentand improvedgrowth. Added contents of phosphor and nitrogen,aswell asorganiccompounds,leadto poorer
water quality due to an increasein eutrofication.This resultsin
an increasein sedimentation,as well as increasedoxygen consumption in the sediment.Thismaybe detrimentalto the young
musselsin the first few yearswhen they live submergedin the
sediment. The pearl musselhas been found to survivein water
containing 4.5-14.0 mg 02/1,but it has an optimum growth at
5.5-8.5 mg 02/1.Young musselshave higher oxygen requirementsthan older ones.

Keywords: pearl mussel- zoogeographicdistribution- biology habitat - environmentalrequirements- management
Bjørn Mejdell Larsen,Norwegian Institute for Nature research,
Tungasletta2, N-7005Trondheim,Norway.

Surveysof the pearl musselhaveshown that the specieshashad
a dramaticdeclinein occurrenceand distributionwithin its zoogeographicrangesincethe turn of the century. It hasbeen indicated that the population has decreasedby 95% in central
Europe,and absenceof young individualshas been observedin
most of the Europeanpopulations. 1nmany casesthe recruitment stopped50-60 yearsago, and the musselmaygo extinct in
many areas. In Swedenthe musselhas been found all over its
geographic range, but individualpopulations has declined and
the specieshas disappearedfrom one third of all watercourses
where it was recordedin the early 1900. (Suchdata are not available for Norway,but we believethe situation is very much the
5
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Forord
Direktoratet for naturforvaltning (DN) har tatt et initiativ, og
startet en prosessder målet er å lage en forvaltningsplanfor de
store ferskvannsmuslingenei Norge. I den forbindelse har NINA
fått koordineringsansvaretfor det videre arbeidet som må utføres i forbindelse med dette. Den foreliggende utredningen om
kunnskapsstatusfor elvemuslingener første ledd i dette arbeidet. Kunnskap om artenes utbredelse, miljøkrav, livssyklusog
generell biologi er sentral basiskunnskapsom må ligge til grunn
for mer konkrete utrednings-og forskningoppgaver.Vi har liten
kunnskapom elvemuslingeni norskevassdrag,og vi må derfor
prioritere en kunnskapsoppbyggingi årene som kommer.
Arbeidet med denne utredningen er gjort på oppdrag fra DN,
vassøkologisk avdeling som også har bekostet den. Overingeniør Bjørn Mejdell Larsenved NINA har vært ansvarligfor
prosjektet og rapporteringen. Vi vil imidlertid rette en takk til
alle som underveishar bidratt med litteratur og kunnskap,og vil
særlig nevneDag Dolmen, LennartHenrikson,EinarKleiven,Ulla
Ledje,Marie Nedinge, Kjell Sandaas,FulgorWestermannog Jan
Økland. Videre vil jeg berømmealle på NINAsbibliotek for en
utrettelig innsatsmed å bestilleog skaffe tilveie det andre av litteraturen.

Trondheim,april 1997
Bjørn Mejdell Larsen
Prosjektleder
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1 Innledning

I denne situasjonenhar nå Direktoratetfor naturforvaltningtatt
et initiativ, og startet planleggingenav arbeidet med en forvaltningsplanfor de store ferskvannsmuslingene
i Norge. I denne
prosessenvar det naturlig å starte med en kartleggingav kjente
lokaliteterfor utbredelsenog gi en kunnskapsstatus
for artene.
Arbeidet med kartleggingav utbredelsentil elvemuslingi Norge
har gjennom spørreskjema-og intervjuundersøkelserpågått i
lang tid, men er nå i den avsluttendefasen (Doimen& Kleiven
1996). I den foreliggenderapportenskal det gis et sammendrag
av den generellekunnskapensomfinnes om elvemusling,somet
bidragtil det viderearbeidetfor å øke kunnskapsnivået
om arten
i Norge. En kartlegging av utbredelsenav dammuslingartene;
andemusling,Anodonta anatina og flat dammusling,Pseudanodonta complanata, og en beskrivelseav kunnskapsstatus
for
dissearteneer tenkt gjennomførtpå et noe seneretidspunkt.

Margaritifera margaritiferaL.,er et av de få viltleElvemuslingen,
vende virvelløsedyreartenei Norge som virkelig har en historie.
En historie som går tilbake til antikken. Interessenfor elvemuslingen var opprinnelig knyttet til perlenes og perlemorens
skjønnhet.Det er antatt at da JuliusCæsari årene55 og 54 f.Kr.
innvaderteEngland,var kjennskapettil de rike perleforekomstene i elveneder en medvirkendeårsak.Konger,fyrster og geistlige i hele Europa benyttet perler som gaver, til utsmykkingog
pynt, og etterspørselenvar stor. I de nordiskelandeneble også
perlene til elvemuslingenetterspurt, og kongene på 1600- og
1700-talletville ta hånd om all perlefangst.Det eldsteoffentlige
dokumentetfra Norgesom omhandlerdette er fra 1637, og den
daværendekong Christian IV innførte kongelig enerett til alle
perler som ble funnet. Etterfølgerenkong FredrikIII ansatte en
egen inspektørfor perlefiskeriene,og under KristianV ble perlefisket et privilegiumfor dronningen.Senere(1845) ble retten til
perlefisketoverlatt til grunneieren.Men perlefiskethandlerogså
om eventyrlyst,og en drøm om lykkeog rikdom. Gårderble forlatt, og enkelte lykkejegerekunne gjøre en formue som gjorde
at drømmen levde videre. Elvemuslingens
historie har derfor et
interessantkulturhistoriskinnhold, og har elementer av kunst,
samfunnsøkonomiog -struktur i seg.

Elvemuslingener dessuteni seg selven interessantdyreart med
en særegenbiologi. Den lever lenge, opptil 150 år, den har et
parasittisklarvestadiumpå fisk, den er en effektiv vannrenserog
den lagrer miljøinformasjoni skallet(bl.a. Ziuganovet al. 1994).
På tross av dette har ikke elvemuslingenvært gjenstand for
forskning og undersøkelseri særliggrad i vårt land.Vi vet derfor
sværtlite om artensbiologi i vårevassdrag,og manglerviktig basiskunnskapfor å kunne forvalte arten på en forsvarlig måte.
Utbredelsenog forekomstenav muslingerhar i liten grad vært
kjent, og i uvitenheter mangeleveområderødelagtog forringet
ved inngrep og forurensning. Bestandsutviklingenhar derfor
vært negativ i lang tid (Dolmen& Kleiven1996).I mange lokaliteter har bestandenforsvunneteller rekrutteringenhar stanset
opp, og det har skjedd en "forgubbing" i bestandene(bl.a.
Larsen1995, Larsenet al. 1995, Ledje1996a;b). Årsakentil tilbakegangenkan lokalt skyldesen hensynsløs
utfisking påjakt etter perler, men i større grad finner vi årsakentil tilbakegangeni
miljøforringelserog biotopødeleggelser
der forsuring, utryddelse
av vertsfisk,vassdragsregulering,
eutrofiering,giftutslipp, kanalisering,bekkelukking,dreneringav myrerog utmark, erosjonfra
land- og skogbruksområderog snauhogstkan være viktige faktorer.
Summenav dette har gjort at elvemuslingennå er ført opp på
rød-listenover truede dyrearteri Norge med betegnelsensårbar
(Størkersen 1992, Direktoratet for naturforvaltning 1994).
Bestandsstatus
for arten er bekymringsverdig
i heledensleveområde,og elvemuslingenstår derfor på Bern-konvensjonens
liste
over arter som det skal tas spesielthensyntil. Med hjemmel i
Lakse-og innlandsfiskelovens§34 er det innført forbud mot
fangst av elvemuslingi Norgefra 1.januar1993. Dette er imidlertid et artsvern,og gir ingen beskyttelseav artensleveområder
som forringesog ødeleggesi stadigøkendegrad.
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ner hos muslingergenerelter det vanskeligi finne entydigemorfologiske kriteriersom skillerartene. Modernemetoder(genetiske analyserog serologisketester)er i liten grad benyttet på disse
artene,og tradisjonellekrysningsforsøkog bestemmelseav fertilitet hos hybridenekan ikke gjennomføresi praksispå grunn av
høy alderfør kjønnsmodningog dyreneshøyelevealder.

2 Systematiskklassifisering
Det er knapt noe universeltakseptertsystemfor klassifiseringav
muslinger(Ellis1978). Ulike forfattere har lagt vekt på ulike karakterer. Bowden& Heppell(1968)beskriverf.eks. sju ulike systemer. En del av diskusjonengår på oppfatningenav artsbegrepet. Innen familien Margaritiferidaeer det to slekter: Cumberlandiaog Margaritifera.SlektenCumberlandiaer monotypiskog
inneholder bare en art. Innenfor slekten Margaritifera derimot
eksistererdet et problematiskartsbegrep.Dette skyldesat ingen
av artene er sympatriske(alle arter har atskilte leveområder- allopatriske),og det er et spørsmålom de taksonomiskbeskrevne
artene virkelig er gode biologiskearter eller om det dreier seg
om underarter(intraspesifikkeformer) av én enkel polymorf og
polytypiskart.

De asiatiske populasjoneneble også tidligere beskrevetsom
Margaritifera margaritifera (bl.a. Okada & Koba 1933). Men
Taylor & Uyeno (1965) og Awakura (1968) angir at alle
Margaritifera-populasjonene
i Japan tilhører M. laevis, som er
kjent fra Sakhalin, Kuril Islands, Hokkaido og Honshu.
Margaritiferai vestligeNord-Amerikasomaltsåhørertil M. falcata, er nærmerebeslektettil M. laevisenn de er til arter i østlige
del av Nord-Amerika.Det er derfor en åpen mulighet for at alle
de asiatiskearteneog M. falcata på vestkystenav Nord-Amerika
er morfologiskevariasjonerav sammeart. Enviderediskusjonav
systematiskinndeling og artsbegrepfinnes hos Ziuganovet al.
(1994).

Artene i slekten Margaritifera har en vid geografisk utbredelse
med stor variasjonmellom populasjoner.Tidligere skilte man i
stor utstrekningarter utfra form og utseende- en typologisktilnærming.Nyearter ble beskrevetmed basisi skjellenesmorfologi (forholdet mellom lengde,tykkelseog høyde, hengselleddets
struktur og skallstrukturenved umbo). Dette på tross av at
mangeforfattere bemerkerat skallenesmorfologi og struktur er
avhengigav alder og miljøraktorer(vannhastighet,vannkvalitet,
substrat,næring og vanntemperatur).Mange "arter" i litteraturen er derfor bare morfologiskintraspesifikkeformer av samme
art. For eksempelbetraktesnå Margaritifera durrovensis(Phillips
1928) som en form av Margaritifera margaritifera som opptrer i
hardt vann (Haas1948).

I Europafinnes foruten elvemuslingogså en annen art i samme
slekt: Margaritifera auricularia. Dennehaddetidligere en vid utbredelse i landene rundt Middelhavet og nordover mot
Frankrike,Tysklandog England(Altaba 1990).I dag er arten nær
utryddet,og finnes bare begrensettil en lokalitet i Spania.
Foroversiktensskyldgis det her en oversiktover arter tilhørende
familien Margaritiferidae i henhold til bl.a. Ziuganov et al.
(1994):
Rekke: Mollusca- Bløtdyr
Klasse:Bivalvia
(= Pelecypoda,
Lamellibranchia)
- Muslinger
Orden: Unionoida (= Unionida, Eulamellibranchia,Naiadida)
Overfamilie/underorden:Unionacea(= Unionoidea)
Familie:Margaritiferidae (= Margaritanidae)
Slekt: 1.Margaritifera
2.Cumberlandia
Art: 1.1.Margaritifera margaritifera - elvemusling
1.2.M. auricularia
1.3. (Dahurinaia)dahurica

Tidligere ble alle taksonomiskearter som nå hører til familien
Margaritiferidaehenført til slektenUnio eller til en separatslekt
Margaritifera(= Margaritana)innenfamilienUnionidae(Jungbluth
et al. 1985).Brukenav slektsnavnethar ogsåendret segovertid,
og tidligere var både Unio og Margaritanavanlig i bruk, men
idag benyttesnestenutelukkendeMargaritifera(Ziuganovet al.
1994). Når man lesereldre litteratur kan det imidlertid være nyttig å kjennetil synonymersom tidligereer brukt til Margaritifera
margaritifera (sevon Hessling1859,Ziuganovet al. 1994):

1.4.M. (Dahurinaia)
middendorffi
1.5. M. (Dahurinaia)
laevis

Alasmodon margaritiferus;Alasmodontaarcuata,A. margaritifera; Margaritana alleni, M. arcuata, M. durrovensis,M. fluviatilis,
M. freytagi, M. margaritifera,M. martensii,M. michaudi, M. pyrenaica,M. tenerus,M. vulgaris;Mya margaritifera; Unio elongata, U. elongatus, U. margaritifer, U. margaritifera, U. roissyi, U.
sinuata og U. tristis.

1.6. M. laoensis
1.7. M. falcata
1.8. M. marrianae

1.9.M. hembeli
2.1. Cumberlandia
monodonta

Artsproblematikkener størstfor de nord-amerikanskeog asiatiske populasjonenei familien Margaritiferidae.Enkelteforfattere
omtaler bare en enkelt art i Nord-Amerikaog Eurasiamed en
usammenhengendeutbredelse(f.eks.Jackson1925). Dette gjør
at artsnavnetMargaritifera margaritifera også benyttes for de
vestlige populasjonene i Nord-Amerika (f.eks. Pauley 1968,
Stober 1972, Meyers& Millemann 1977, Karna & Millemann
1978). Andre forfattere derimot betrakter populasjonenei vest
tilhørende Margaritifera falcata (bl.a. Taylor& Uyeno 1965),og
populasjonenepå østkystenav Nord-Amerikaog i Eurasiatilhørende M. margaritifera. I nyere litteratur ser dette ut til å være
bredere akseptert.Pågrunn av store utseendemessige
variasjo-

Bløtdyrene(Mollusca) består av ca 50 000 nålevendeog ca
35 000 fossilearter. Hit hører foruten muslinger(Bivalvia)også
snegler(Gastropoda)og blekkspruter(Cephalopoda).
Servi bare på antall bløtdyr som lever i ferskvanner dette estimert til rundt 3000 arter i Nord-Amerika(Clench 1965) og 620
arter i Europa(Illies 1978). Av de europeiskeartene er bare 50
funnet i Norge(J.Økland& K.A.Økland1992). Dissefordeler seg
med 27 arter ferskvannssnegler,20 arter småmuslingerog tre
arter store ferskvannsmuslinger(elvemusling,andemuslingog
flat dammusling)(J.Økland1976,Økland& Andersen1985).
9
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3 Utbredelse

(Canada) til Pennsylvania(USA) (Walker 1910, Stober 1972,
Clarke 1981). Arten er rapportert i USAfra statene Maine, New
York, Pennsylvania,Vermont, New Hampshire, Massachusetts,
Connecticut,RhodeIslandog New Jersey.

3.1 Generelt

I Europa forekommer den i elver til Nordishavet og Atlanterhavet, og utbredelsener i grove trekk begrensetav Alpene i sør.
Starobogatov(1995) oppgir at elvemuslingener utbredt på Kolahalvøya,i Karelia,på enkelte lokaliteter nær St. Petersburg,og i
Latvia og Estland. I Europa forøvrig er arten funnet i Belgia,
Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Luxemburg,Norge,
Polen,Portugal,Spania,Storbritannia, Sverige,tidligere Tsjekkoslovakia,Tysklandog Østerrike (Wells & Chatfield 1992) (figur
2). I dag er imidlertid elvemuslingenutdødd i Danmark, Island,
Polenog Portugal.

Av arter som tilhører familien Margaritiferidae har elvemusling
den videste utbredelsen,og den er kjent både fra Nord-Europa,
Eurasiaog østlige Nord-Amerika(figur 1). De nøyaktigegrensene for utbredelsenav arten synesuklare, og særlig gjelder dette
utbredelsenmot øst i Asia. De ulike utbredelseskartenesom finnes er ikke entydige (bl.a. Jungbluth et al. 1985, Banarescu
1990), men Ziuganovet al. (1994) angir elva Dvina i Arkhangelsk
som østligste grense,og slårfast at arten ikke finnes i Sibir.
I Nord-Amerika er den begrenset til områdene øst for
Appalachians-fjellenepå Atlanterhavskystenfra New Foundland

Figur

c

4

0

Utbredelsenav arter tilhørendefamilien Margaritiferidae. 1. Margaritifera
margaritifera, 2. Margaritifera fra
Øst-Asiaog vestligeNord-Amerika,3.
Cumberlandia monodonta, M. hembeli, M.marrianae.FraZiuganovet al.
(1994). - Distribution of speciesfrom
the family Margaritiferidae. 1) Margaritifera margaritifera,2) Margaritifera
from the Far Eastand western North
America, 3) Cumberlandiamonodonta, M. hembeli, M. marrianae. From
Ziuganovet al. (1994).
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Utbredelsenav elvemusling,Margaritifera margaritifera, i Europa plottet i 50-kilometers ruter. Fylte
sirkler=forekomst av levende individer etter 1950;
åpne sirkler=bare kjent levende før 1950. Fra
Kerney(1975). - Europeandistribution of the pearl
mussel(Margaritifera margaritifera)plotted on 50kilometre squares. Closedcircles=livingoccurrence
verifiessince 1950; open circles=knownliving before 1950 only. From Kerney(1975).
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Södermanland,Kronoberg, Gotland og Malmbhus lån der det
ikke finnes rapporter om arten (Henrikson 1995, Eriksson&
Henrikson1997).

3.2 Norden
11989ble det startetet nordisksamarbeidsprosjekt
for å kartlegge utbredelsen av de store muslingene i ferskvann (von
Proschwitz1990, K.A.Økland 1991). Prosjektetvil være nyttig
for å vurdere i hvilken grad denne dyregruppener truet i de
nordlige deler av Europa(K.A.Økland1991). Arbeidet har tatt
lang tid på grunn av den revideringog gjennomgangav alt museumsmaterialetsom måtte gjøres,men det er nå på det nærmesteferdigstilt, og skal etter planen publiseresi løpet av 1997
(K.A.Øklandpers.komm.).

Elvemuslingenhar forsvunnet fra 37 % av de 219 lokalitetene
der den var kjent før 1950 (Eriksson& Henrikson 1997).
Tilbakegangenvar størsti Sør-Sverige,
og bl.a. har forsuringvært
en av årsakenetil dette. Antall muslingerhar også gått tilbake i
de gjenværendelokalitetene,men mest urovekkendeer det at
rekrutteringen(funn av muslinger< 5 cm)er liten. Forlandetsett
under ett er det påvist rekruttering i drøyt en tredel av vassdrageneder arten er kjent idag, men barei 17 % av de vassdragder
arten var kjent på 1950-tallet.Selvom man kjennertil rekruttering fra omlag 140 vassdragetter 1980, bedømmerman at forplantningenhar opphørt i en omfattende del (ca 75 %) av landetselvemuslingbestander
sidenbegynnelsenav 1900-tallet.

3.2.1 Danmark
I Danmark er elvemuslingbare funnet naturlig i Varde Aa på
Jylland(Steenberg1917, Spaerck1931). Lite er kjent om forekomsten,men enkeltindividerble fortsatt funnet i 1981 og 1982
(Wells& Chatfield 1992). Elvemuslinger forsøkt satt ut i andre
vassdrag(SkernAa, SneumAa og Kongeaaen),men dissepopulasjonenehar dødd ut. Artens forekomst i Danmarker muligens
av relikt natur, idet den med unntak av en forekomst på
LOneburgerHede ikke finnes i det mellomeuropeiskelavland
(Mandahl-Barth1949).

3.2.5 Norge
INorge finneselvemuslingeni et ukjent antallvassdragoverstorpartenav landet helt opp til Finnmark,likevelhovedsakeliglangs
kysten(figur 3, J.Økland1983b).Totalt er den registrerti 78 av
Norges189 50 x 50 km ruter som utbredelseskartet
er delt inn
Av dissehar 11 av rutene bare opplysningerom arten før 1950.

3.2.2 Island
PåIslandforeliggerdet bare ett (usikkert?)funn av arten. I en
ten bekk nær Reykjavikble det i 1863 samletinn ett levendeeksemplar,men ytterligereopplysningermangler(Schlesch1917a;
b).

•

Funn fro 1950 eller senere

0

Funn fra fer 1950

3.2.3 Finland
1Finlandvar elvemuslingkjent fra ca 200 vassdragover hele landet i begynnelsenav 1900-tallet. I dag er bestandenkraftig redusert,og finnesbare i 25 % av de opprinneligelokalitetenehovedsakeligi nordligedeler av landet og lokalt i sørvest(Brander
1957a,Valovirta 1990; 1995). Den totale populasjonsstørrelsen
er beregnettil 1,5 million individerhvorav90 % finnes i østlige
Lapplandder enkeltepopulasjoneroverstiger100 000 individer.
Perlefiskehaddeen betydeligpåvirkningpå bestandenesenesti
1950-årene(Brander 1957a), og arten ble fredet i Finland i
1955. Elvemuslinger forsøkt reetablert ved utsettinger i flere
vassdragde siste15-20år (Valovirta1990; 1995).

len

•

3.2.4 Sverige

,

10 CfIl

Hendelberg(1960)presenterteet kart over utbredelseni Sverige
basert i stor grad på opplysningerfra 1800-tallet. Det omfattet
131 steds- eller områdeopplysningerspredt over hele landet.
Eriksson& Henrikson(1997) presenterteresultatenefra inventeringer i perioden 1980-1995.Det er gjennomført mer eller mindre fullstendige kontroller av kjente elvemuslinglokaliteteri de
fleste av de 24 lånenei landet. Totalt 1100 mulige muslingvassdrag er gjennomgått. Elvemuslingen
finnes fortsatt i hele landet
fra Skåne til Norrbotten. Det er bare i Stockholm, Uppsala,

0

•

ELVEPERLEMUSLING
MARGARITIFERA MARGARITIFERA

Figur 3
Utbredelse av elvemusling i Norge. Fra J. Økland. (1983b). Distribution of the pearl mussel in Norway. From J. Økland.
(1983b).
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Den er registrert i alle landets fylker (J.Økland& K.A.Økland
1996a).Elvemuslingen
har populasjoneri Norgesom hørertil artens nordligste forekomst på det europeiskekontinent (ca 71°
N), og sannsynligdanner dette også artens nordgrensepå verdensbasis(J.Økland& K.A.Økland1992).Elvemuslingenhar hatt
en negativ utvikling fra slutten av forrige århundre til i dag.
Esmark(1886) angir arten som veldig vanlig over hele landet,
mens J.Økland & K.A.Økland(1992) angir elvemuslingensom
sjelden, men fortsatt med stor geografiskutbredelse.Arten har
forsvunnet fra en rekke lokaliteteri Sør-Norgesærlig knyttet til
forsuringsutsatteområderi Agder og Rogaland.
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Av regionaleoversikterkan nevnesRost(1952)som beskriverutbredelsenslik den var kjent i Nord-Norge.I Rogalander det fullført en spørreundersøkelse
vedrørendetidligere og nåværende
elvemuslinglokalitetersupplertmed en litteraturstudieog feltundersøkelseri 1995 (Ledje1996a;b). Tilsvarendeundersøkelserer
også gjennomført i mindreomfang i Oppland(Jensen1996),og
oppstartet i Nord-Trøndelag(A.Rikstadpers. komm.). Likeledes
er det gjennomførtellerarbeidesmed lokal kartleggingav utbredelseog forekomst av elvemuslingi flere kommunerog enkeltvassdrag(bl.a. Wangen 1993, Myking 1994, Enerud& Sandaas
1995, Larsen1995; 1997, Larsenet al. 1995, Sandaas& Enerud
1996a;b; c, Landeet al. 1996, Røisli1996).

Figur 4

Antall kjente lokaliteter av elvemuslingi Norge fordelt på fylke.
Datafra Dolmen& Kleiven(1996).Ø=Østfold,0A=Oslo/Akershus,
He=Hedmark,0=Oppland,B=Buskerud,V=Vestfold,Te=Telemark,
AA=Aust-Agder, VA=Vest-Agder,R=Rogaland,Ho=Hordaland,
SF=Sognog Fjordane,MR=Møre og Romsdal,ST=Sør-Trøndelag,
NT=Nord-Trøndelag, N=Nordland, Tr=Troms, F=Finnmark. Numberof localitieswith pearl mussel(Margaritiferamargaritifera)
in Norway by counly. Data from Dolmen & Kleiven (1996).
Ø=Østfold, 0A=Oslo/Akershus, He=Hedmark, 0=Oppland,
B=Buskerud,V=Vestfold,Te=Telemark,
AA=Aust-Agder,VA=VestAgder, R=Rogaland, Ho=Hordaland, SF=Sogn og Fjordane,
MR=Møre og Romsdal,ST=Sør-Trøndelag,
NT=Nord-Trøndelag,
N=Nordland,Tr=Troms,F=Finnmark.

Det ble gjennomførten kartleggingsprosjekt
omkring utbredelsen
av elvemuslingi Norgei 1988-1989,men resultatetav dette arbeidet ble ikke publisert(E.Kleivenog D.Dolmenpers. komm.).
Det har derimot foregått en kontinuerligsuppleringog oppdatering av materialet. I 1995 ble prosjektetstøttet økonomisk av
Direktoratetfor naturforvaltningslik at en oppdatertoversiktover
tidligere og nåværendeutbredelsenå langt på vei er ferdig
(Dolmen & Kleiven 1996). Man kjenner til 340-350 lokaliteter,
vassdrag,elver og bekkermed elvemuslingi Norge. Av figur 4
går det fram at det er flest kjentelokaliteteri Nord-Trøndelag
(6264), foran Nordland(45), Sør-Trøndelag
(43) og Rogaland(4142). Den størstenedgangenhar funnet sted i Agderfylkeneog
Rogaland,men vi har genereltlite kunnskapfra andre deler av
landet. Utfra materialetsom foreligger har elvemuslingenforsvunnetfra henholdsvis89, 100 og 43 % av lokalitetenei AustAgder, Vest-Agderog Rogaland.Dolmen& Kleiven(1996) konkluderermed at dennetilbakegangenmed stor grad av sannsynlighet skyldesforsuringav vassdragene
i Agder og landbruksforurensningi Rogaland.Bestsynessituasjonenå være i Trøndelagsfylkene.
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Kappenligger på innsidenav skallenesom den ogsåer festet til,
og danner der en markert linje parallellmed skallkanten(palliallinjen). Kappen består av to lag med epitelcellersom er atskilt
med et lag av bindevev.Tallrike kjertelcellersitter langs kappekanten og skillerut "byggesteiner"til de ulike lagenei skallet.

4 Biologi
4.1 Morfologi og anatomi
Maksimum størrelse på voksne elvemuslingerer 15-16 cm.
Skalleter mørkt, nestensvart hos eldre individer,og som oftest
nyreformet.Skjelletbestårav to tykke, symmetriskeog avlange
skall som beskytterde myke kroppsdelene.Et elastiskbånd (Iigament)holder skallenesammenpå ryggsiden(dorsalsiden),og
åpner dem automatisk når lukkemuskleneslapperav. Foruten
båndet er skallenefestet mot hverandrei et hengselleddsom
bestårav en hengselplateog et sett tenner (figur 5).

I bakre del av kroppendannerkappento åpninger(siphoner);en
nedre innstrømningsåpningog en øvreutblåsningsåpning(figur
6). Kappen danner også to parredelabial-palpernær munnåpningen. En kappehuledannesunder kappensom inneholderog
beskytterlukkemusklene,gjellerog den muskuløsefoten som inneholder fordøyelseskjertel,deler av tarmen og gonadene.
Muslingen kan strekke foten ut mellom skallene,og benytter
den til å forankre seg i substratet.Denkan ogsåbenyttefoten til
å forflytte seg på elvebunnen.Den etterlater da en tydelig fure i
sandeneller grusen.Bevegelsen
skjeri en bestemtsyklussomvarer ca halvannetminutt, og forflytter en 10 cm lang muslingca
0,5 cm (Trueman1968). En slik forflytning vil normalt avsluttes
ved at elvemuslingengraverseg ned i substratetigjen. Det henvisestil Trueman(1968)for en detaljert beskrivelseav elvemuslingensbevegelseog graveatferd.

Det ytre laget av skallet(periostracum)er dannetav et organisk
protein-lignendestoff som kallesconchiolin.Det er ikke løseligi
vann, svakesyrer eller baser, og beskytterden underliggende
kalkholdigedelen av skallet mot opptæring. De underliggende
lagene - prismelagog perlemorslag- er hovedsakeligbygget
opp av kalsiumkarbonati ulike krystallformeri flere lag. På
grunn av høy alder vil holdbarhetenav skalleti ofte kalkfattig,
hurtigrennendevann bli et problem. Etterhvertvil det ytterste
laget bli slitt og porøst,slik at de underliggendesjikt utsettesfor
korrosjon.Dette fører til at skalletetterhvertseravgnagdut ved
umbo, og hos eldre dyr kan skalletbli gjennomhullet.

Gjellene ligger på begge sider av foten og bestårav fire flate
gjelleblader(to på hver side). Det henvisestil Smith (1979a) og
Ziuganovet al. (1994)for en beskrivelseav gjellenesstruktur og
oppbygning.

Figur 5

Elvemuslingen,Margaritifera margaritifera. A. Indre del av høyre skallhalvdel som visermuskelavtlykkog palliallinje. B og C Bakredel med tenner og
muskelavtrykksom viservariasjoni utseendetpå individer fra ulike lokaliteter. D. Muslingensett ovenfra. Skallene er erodert ved umbo. Omarbeidet
fra Ellis (1978). - The pearl mussel,
Margaritiferamargaritifera.A) Interior
of right valveshowing muscleimpressions and pallial line. B) and C)
Anterior part with hinge-teeth and
muscle impressionsto show variation
in individualsfrom different localities.
D. Dorsalview of shell. Valvesare eroded at umbo. FromEllis(1978).
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4.2 Livshistorie

Vann kommer inn gjennom innstrømningsåpningen,
strømmer
over gjelleneog passerermot øvredel av kappehulenog ut gjennom utblåsningsåpningen.
Selvevannstrømmendannesav flimmerhår på epitelcellersom dekker overflaten av gjellene, kappen, labialpalpeneog kroppsveggen.Flimmerepiteleti gjellene
filtrerer vannet, sortererut næringspartiklersom dekkesav slim
og transporterer disse mot labialpalpeneog munnåpningen.
Store ufordøyeligepartikler forsvinner ut i kappehulender de
smeltersammentil størreenheterog støtesut som pseudofeces.
Pådennemåtenfungerer muslingensom et levendefilter (seavsnitt 4.5). Fordøyelseskanalen
bestårav et kort spiserør,mageog
tarm. En beskrivelseav magensanatomi og oppbygninger gitt
av Smith(1986). Bak magesekkengår tarmen gjennomfoten videre mot ryggsidenog passerergjennom hjertet før den ender
(figur 6).
nær utblåsningsåpningen

Det er en anelseav mystikkog overtro knyttet til elvemuslingens
liv, og hvordanperleneble dannet. Pontoppidan(1753) tilbakeviserfor eksempelet par oppfatninger som tydeligvisvar rådende på den tiden: "Det er da falskt, at sommemeene,de (muslingene)flyde sig op paa vandetssuperficiefor at besvangresaf
duggen. Ligesaafalsk er den meening,at perlener sæden,hvorved muslernepropageres,..."Framtil tidlig på 1800-tallettrodde
man at larvenesom fantes i så store mengderi muslingensgjeller var en egen parasittart. Den ble da også beskrevetsom en
egen art, Glochidiumparasiticum.Det var først i 1832 at man
forsto at dette var muslingensegne larversom levdeen periodei
morensgjeller,og i 1866 viste man at de deretterhaddeet stadium som parasitt på fisk. Det var likevelet problemå følge dyrets videre utvikling. Hvasom skjeddeinntil dyrenevar store nok
til å observerespå elvebunnenvar ukjent. "Gjennensøgerman
nemlig sandedestederi perlebækker,træffer man i massevisaf
smaa perlemuslinger, men de er altid mindst 2-2 1/2 cm"
(Anonym 1888).

Hjertet ligger på ryggsiden,og slår med 4-6 slag i minuttet.
Dette er ikke konstant,men variereri forhold til vanntemperatur
og dyrets aktivitet. Nervesystemetbestår av tre par ganglier.
Smith (1980) gir en beskrivelseav nervesystemets
oppbygning.
Sanseorganene
er enkle sansecellerfordelt på kappekanten,på
labialpalpene,på enden av siphoneneo.l. Selvom muslingene
ikke har noe definert øyeer de følsommefor lys/skygge.

es

Elvemuslingens
generellelivssykluser vist i figur 7. Etterbefruktningen utvikleszygotenetil larver som oppbevaresav hunnen i
alle de fire gjellebladene.Dissefungerer som "yngelkammer"
inntil larvene,som kallesglochidiereller glochidielarver,støtesut
gjennom utblåsningsåpningen.De utviklestil bunnlevendesmåmuslingerførst etter et obligatorisk stadium på gjellene til en
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Indre bygning og anatomi hos en ferskvannsmusling.Fra
Ziuganovet al. (1994)som har omarbeidetden fra Bischoffet
al. (1986). is - innstrømningsåpning,es=utblåsningsåpning,
an=anus,pa=bakre lukkemuskel,kd=nyregang,pe=hjertepose
(pericardium), so=gonadeåpning, st=mage, ng=nerveknute
(ganglie), aa=fremre lukkemuskel, mo=munnåpning, fo=fot,
dg=fordøyelseskjertel, go=gonade, ma=kappen (mantel),
gi=gjeller. - Anatomy of freshwater bivalve mussel. From
Ziuganov et al. (1994), redrawn from Bischoff et al (1986).
is=inhalantsiphon, es=exhalantsiphon, an=anus,pa=posterior
adductor muscle, kd=kidney duct, pe=pericaridum,so=sexual
opening, st=stomach,ng=nervousganglia, aa=anterioradductor muscle,mo=mouth opening, fo=foot, dg=digestivegland,
go=gonads,ma=mantle,
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Figur 7

Skjematiskfremstilling av elvemuslingensgenerelle livssyklus.
FraZiuganovet al. (1994)som har omarbeidetden fra Bischoff
et al. (1986).- Schematicpresentationof the life cycleof the pearl mussel (Margaritifera margaritifera). From Ziuganov et al.
(1994)redrawn from Bischoffet al. (1986).
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Hermafroditter er beskrevet også for andre arter i familien
Margaritiferidae(Heard 1970), og for en rekke arter i familien
Unionidae(bl.a.van der Schalie1966).I Norgeer det barepåvist
hos andemusling(Larsen1986),men det er heller ikke kjent mer
enn en undersøkelseder kjønnsbestemmelse
av elvemuslinger
foretatt i Norge(Larsenupubl. materiale).

passende vertsfisk. Vanntemperaturen er bestemmendefor
lengden av dette parasittiskestadium, men varer normalt 9-10
måneder.Larvenevokseri denneperioden(fra 0,05 til 0,45-0,50
mm), og gjennomgåren omfattende metamorfose.Etter at de
har forlatt vertsfiskenleversmåmuslingenenedgravdi substratet
de første 4-5 årenefør de kommeropp til overflaten.Der kan de
levetil de når en alder på 70-150 år.

Fertilitetangitt somantall gravideindivideri en populasjon(graviditetsfrekvens)kanvarierenoe, men er oppgitt til 36-58 % (gjennomsnittlig 46 %) av Ross(1992), ca 30 % av Bauer(1980),

En oppsummering av livsuklus for elvemuslingi LOneburger
Heideer gitt av Jungbluth(1980; 1993):

Egg

Juni-juli

Avgivelseav modne egg fra gonadenetil yngelkammereti gjellene

Glochidium

Juni-juli, ca 4 uker
Juli-august,4-6 dager
Juli-august,4-6 timer

Befruktningav eggene,vekstog utviklingav glochidieni gjellene
Frigivelseav glochidienefra mordyret
Glochidienfestersegtil en vertsfiskog kapslesinn i en cyste

Metamorfosestadietpå
gjelleneav en fisk

Sept.-mars,ca 6 mnd
April-mai,ca 8 uker

Begynnendedifferensieringog utviklingspausemed overvintringpå fisk
Vekstog metamorfosefra svaktdifferensiertlarvetil ferdigutvikletung musling

Musling

Juni,ca 4 uker (?)

Muslingen(0,45 mm) slipperseg av vertsfisken,og vandrerned i mellomrom
i substratet
Den unge muslingen(ca 15-20 mm) vandreropp av substratet,og starteret
frittlevendeliv på bunnen
Blir kjønnsmodenog starter reproduksjon

Etterca 3-4 år
Etterca 20 år (?)

4.2.1 Gonadeutvikling og befruktning
Elvemuslingener normalt tokjønnet med hann- og hunnindivider. Utseendemessig
er de to kjønnenelike (se avsnitt 4.2.5.3).
Spermierog egg modnes i gonadenesom regel i løpet av vårsommer sesongen.Spermienesprøytes ut i vannmasseneav
hannengjennom utblåsningsåpningen.De når fram til hunnens
gjeller gjennomvannstrømmeni hunnensinnstrømningsåpning,
passerergjennom porer i gjelleoverflaten,og når inn til de indre
hulrommenei gjellene.De modne eggeneer 100-120 pm, og
har vandret ned fra gonadentil yngelkamrenei gjelleneder befruktningen skjer.Zygotenutviklesinne i gjellenetil en liten larve
som blir benevntglochidielarve.
I enkelte populasjonerkan man imidlertid finne en større eller
mindre andel av individer med anlegg for både hunnlige og
hannligekjønnsceller.Bauer(1987a)beskriverdette fenomeneti
detalj fra eksperimentermed muslingpopulasjoneri Bayern.To
månederfør befruktning flyttet han muslingerfra populasjoner
med høy tetthet til øvre deler av sammevassdragder det ikke
fantes muslinger,og plassertedem 2 m fra hverandre.Dette resulterte i at nær 40 % av hunnene(21 % av alle individer)gikk
overtil hermafroditterog utviklet foruten egg ogsåspermatozoer i gonadene.Fraundersøkelseri naturligebestandermed høyere tetthet er andelen hermafroditter vesentlig lavere. Ross
(1992) fant 1 % i RiverOwenea(Irland),og Wellmann (1938)
oppgir 1,3 % hermafroditterfra sine undersøkelser.

32 % av Bauer(1987a)og 20-70 % (gjennomsnittlig44 %) av
Young& Williams(1984a).Young& Williams(1983)fant at graviditetsfrekvensenvarierte i ulike deler av vassdraget(11-53 %,
gjennomsnittlig29 %). Det var imidlertidikke noenforskjelli graviditetsfrekvensved sammenligningav bestandermed høy eller
lavtetthet. Detteskulleviseat populasjonene
opprettholder
teten selv om det bare er noen få individerigjen (se Young &
Williams1983).Alle hunnenedannerikke nødvendigvis
glochidier
hvert år (Bauer1989).Andelensom står over er omlag en tredel
av hunnene i bestanden.Bauer(1989) antyder at bare hunner
somoppnåret vektoverskudd(overen visskritiskterskel)produserer avkom.Antall glochidiersom produseresvil etter forfatterens
mening korrellere positivt med verdien av vektoverskuddet.
Sammenlignetmed andrestoreferskvannsmuslinger
er sammenhengenmellomfekunditetog alder mindrehoselvemuslingi forhold til Anodonta- og Unio-artene(figur 8, Bauer 1989; 1994).
Young & Williams(1984a)mener imidlertidat det er en direkte
sammenhengmellomstørrelsenav muslingenog antall glochidier
som produseres,og Bauer(1987a)sierogsåat i enkelteav populasjonenekan det antydesat fertilitetenøkerfram mot 50-årsalder
for deretter å avta. HosMargaritiferalaevisfant Awakura (1968)
økendeantall befruktedeegg med økendelengdeav muslingene.

4.2.2 Glochidielarven
Utviklingen av elvemuslingenslarve (glochidielarven)etter befruktningen foregår i "yngelkammer" i alle fire gjellebladene.Et
karakteristisktrekk ved utviklingen av glochidielarvener at embryoet bare i liten grad vokser i størrelse(Bauer1989). Når larven er utvokstvil muskelkontraksjoner,
som observeressom hurtige bevegelserav skallenemot hverandre,være lett synlige.

Den fysiologiskeog genetiskemekanismentil dette fenomenet
hos elvemusling er ukjent (Ziuganov et al. 1994). Hermafrodittisme er imidlertid økologiskviktig ved at det sikrer reproduksjonselvi populasjonermed lav tetthet (Bauer1987a).
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Figur 8
Anodonta

x 10'

Glochidieproduksjoni forhold til hunnenes alder hos elvemuslingog en
Anodonta-art. Fra Bauer (1989). Productionof glochidia in relation to
female age in pearl mussel
(Margaritifera margaritifera)and one
species of Anodonta. From Bauer
(1989).
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skalletsoppbygning,struktur og indre organerer gitt av Karna&
Millemann(1978), Nezlinet al. (1994)og Pekkarinen& Valovirta
(1996). Glochidielarvenhar en enkel indre bygning i forhold til
de unge muslingene.Larvenehar ikke gjeller, ingen fot, bare en
lukkemuskelog ingen av de andre organenesom er karakteristiskefor de voksnemuslingene.

Glochidielarvener omgitt av et slimaktigsekretskilt ut fra gjelleepitelet. Størrelsenav glochidielarvener på dette tidspunkt bare
0,047-0,071 mm lang (Harms 1909, Smith 1976, Young &
Williams 1984a, Bauer 1994, Nezlinet al. 1994, Pekkarinen&
Valovirta 1996). Høydener noe større(0,070-0,080mm). Dette
er vesentligmindreenn hos andre unionidemuslingarterder larven hos Unio har en lengdepå 0,145-0,290mm, Anodonta som
har en lengde på 0,230-0,410 mm og Pseudanodontasom har
en lengde på 0,330-0,409 mm (referanser:se Pekkarinen&
Valovirta 1996)(figur 9). Påden annensidevokserelvemuslingens larvei løpet av det parasittiskestadietpå fisk i motsetningtil
larvenehos de andre artenesom forblir like store.

I løpet av sitt korte liv skifter glochidielarvenosmotiskmedium
tre ganger: hunnensgjeller (osmotisktrykk 1,4 %o),vann (0,050,2 %o)og fiskegjellen(11-14 °/00)
(Khlebovich1965).Det er nærmest usannsynligat larvenikke har noe osmoregulatoriskorgan
når den utsettesfor slike dramatiskeendringer i miljøet. Det er
mulig at larvenskappe tjener som et slikt organ, men dette er
ikke undersøkt(Ziuganovet al. 1994).

En glochidielarvehar to triangulæreavrundedeskall forbundet
med et elastiskligament. Hos levendelarverer vinkelenmellom
skalleneca 120°, og skallhalvdelene
klappersammen1-2 ganger
pr. minutt. Glochidielarvenhos elvemuslingenhar ingen kroker
på skallet,noe som er karakteristiskfor muslingersom parasitterer på gjellenehos fisk. En beskrivelseav glochidiensmorfologi;

Veksthastighetenog tiden det tar for utvikling av glochidienei
gjellenehos elvemuslingvarierermellom vassdragog mellom år
innen ett vassdragavhengigav temperatur, næringstilgangog
andremiljøforhold,men varerfra to til fire uker (Harms1909).
Det variererogsåmellomvassdragog år når man finner glochidier i gjellene.I RiverOwenea(Irland)var det en forskjell på 5-7
uker mellomulike år for når glochidieneforekom i gjellene(Ross
1992). Dette forklares med store forskjeller i vanntemperatur/nedbør i de ulike årene (varme eller kalde somre) (jfr. Conner
1909).Starttidspunktetfor frigivelsenav larvenevariertemed en
månedfra ett år til et annet i elvaVarzuga(28. august- 20. september)(Ziuganovet al. 1994). Young & Williams(1984a)fant
at glochidienei ett vassdragble frigitt 1.-22. august i ett år og
20.-27.juli i året etter. I et annet vassdragvar frigivelsensenerei
beggeårene,og ikke avsluttetfør henholdsvis18.septemberog
25. august. Bauer(1979) sammenlignetfem ulike vassdragog
fant tidligstefrigivelse10.-20.august og senestefrigivelse2.-12.
septemberi sammekalenderår.Jungbluth(1980)angir temperaturforløpet som utløsendefaktor for frigivelseav glochidiene,og
påpekerat dette variererfra år til år. Young & Williams(1984a)
fant at størstantall larverble frigitt når vanntemperaturenvar på
det høyeste.Generelter det periodenfra midten avjuli til begynnelsenav septembersom er det vanligstetidspunktetfor frigivel-

100 gm

Figur 9

Glochidielarvenfra elvemusling(til venstre)til sammenligning
med larver fra Unio tumidus og svanemusling,Anodonta cygnea. Fra Wächtler (1986). - The glochidia of pearl mussel
(Margaritiferamargaritifera) (left) in comparisonwith glochidia
of Unio tumidusand Anodonta cygnea.From Wächtler(1986).
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4.2.3 Parasittisk stadium

se av larvene fra mordyret (bl.a. Harms 1907, Bauer 1979,
Wächtler 1986, Hruska1992).

Glochidielarvenenår fiskensgjeller passivtgjennom vannstrømmen. Frekvensenav sammenklappingenav skalletøker, og hvis
larvenkommer i berøringmed fiskensgjellevevlukkerskalletseg
og larvenfester segtil gjellen.Mulighetenfor å feste seger ikke
artsspesifikk;larvenkan feste segtil gjelleneav hvilkensom helst
fiskeart,og til og med amfibielarver.Men de kan bare gjennomgå den nødvendigemetamorfosenpå helt spesiellevertsarter.

FraNorgehar vi opplysningerom funn av glochidielarveri gjellene på muslingeri juli og augustfra Nord-Norge(Rost1952),og
mindre ansamlingermed glochidier i midten av juli i Simoa i
Buskerud(Larsenet al. 1995). I Oslo-områdetgyter muslingen
normalt i andre halvdel av august (Rimstad1986, Sandaas&
Enerud 1996c), men varierer med et par uker fra år til år.
Undersøkelseri 1996 viser at lokaliteter i Trøndelag,Rogaland
og på Østlandethadde gravidemuslingeri perioden midten av
augusttil midten av september(Larsenupubl. materiale).

Når blod, fiskeslim,gjelleveveller en finne fra aure ble tilført eksperimentelttil et kar der glochidieroppholdt segøkte intensiteten av sammenklappingen
av skallethos glochidienefra 15-20til
ca 250 sammentrekningerpr. 100 glochidierpr. minutt (Young
& Williams 1984b).Det var mindre reaksjonpå fiskeblodenn det
var på de andre stimuliene.Sannsynligviser det fiskeslim,som
ogsåfinnes på gjellerog finner, som inneholderde aktivestoffene som glochidielarvenereagererpå. Denne effekten er med
stor sannsynlighetforbundet med saltinnholdet i fiskevevet
(Lefevre& Curtis 1912).

De gravidehunneneer lette å kjenne igjen på de oppsvulmede
gjellene,og graviditet kan fastslåsved å åpne skalleneforsiktig
fra hverandre(Bauer1980,Young & Williams1984a).Fargenpå
gjellene er til å begynne med lys, gulaktig. Når glochidieneer
modne skillesdet ut et mørkfargetsekretmed fiolett skjærsom
antagelig har til hensikt å øke oksygengjennomstrømningen
i
gjellene i tiden før larvenetømmes ut i vannmassene(Harms
1907, Smith 1976; 1979a).

Etterat glochidielarvenhar festet seg på fiskegjelleninitiererdette en veksti gjelleepitelethosfiskensom gjør at larvenblir omgitt
av epitelcellerpå alle kanter og de danner tilslutt en kapselomkring larven.Dennecystedannelsen
tar vanligvisbare 9-12 timer,
og det er antatt at larvenselvskillerut et stoff som stimulerertil
den raskeforandringenog veksteni gjellensepitelceller(Nezlinet
al. 1994).Enillustrertbeskrivelse
av cystedannelsen
på gjellerhos
lakser vist hos Nezlinet al. (1994).Cystenvokser,og når diameteren er 0,5-0,6 mm inneholderden en fullt utviklet ung musling.
De unge muslingeneforlater da vertsfisken,og tomme cysterkan
observerespå gjellene.Disseavtar etterhverti størrelse,og etter
et par dager ligner de små fortykkelser på gjelleoverflaten.
Utviklingenav glochidienpå gjelleneog omdannelsenav de indre
organerer studertav Karna& Millemann(1978)for Margaritifera
falcata på gjellene hos kongelaks,Oncorhynchustshawytscha.
Når larvener 0,12 mm skjer det en forandringved at lukkemuskelen forsvinner,og det danneshengselledd(ligament)og den
endeligekappen.Når larvener 0,21 mm har den utviklet foten,
kappehulenog en begynnendetarm er synlig.Når den er > 0,24
mm har den utviklet alle karakteristiskeorganertypiskefor den
voksnemuslingen.Larvenbryterveggeni cystenmedsin egenfot
og starteret frittlevendeliv på elvebunnen.

Selvefrigivelsenav larveneskjerrelativtsynkrontfor hele bestanden, men kan strekkeseg overen periodepå 1-4 uker (Young &
Williams1984a).Andre forfattere har ogsåbemerketdennesynkrone gytingen (Wellmann 1943, Bauer 1979), men ingen har
angitt noen klar årsaktil dette. Det blir ifølge Young & Williams
(1984a)frigitt størstantall glochidielarverom dagen. Det er mulig at temperatursvingninger
gjennomdøgnet kan forklare dette,
men det kan også komme av en laverevanngjennomstrømning
hos muslingenom natten på grunn av naturlige variasjoneri
muslingenesegen døgnrytme.
Etter at glochidielarveneer sluppet ut i vannmassene
vil de dø i
løpet av noenfå dagerhvisde ikke kommeri kontakt med gjellene på en fisk (Cokeret al. 1921).Hvor lengede leveri vannet er
avhengigav flere faktorer hvoravtemperaturog oksygeninnhold
er blant de viktigste. Ziuganovet al. (1994) har i eksperimenter
vist at glochidielarvenehos elvemuslingfortsatt var i stand til å
infiserefisk etter seksdager i vannet, men temperaturener ikke
oppgitt. Glochidier som ble tatt fra Margaritifera falcata, og
holdt under kontrollerte betingelser med vann fra lokaliteten
(sammevanntemperaturog vannkvalitet)overlevdeminimum 11
dager ved 11-14 °C (Murphy 1942). Anodonta californiensis
overlevdebare 36 timer ved 15-16 °C (D'Eliscu1972). Dette er
mer i overenstemmelsemed observasjonenetil Young &
Williams(1984b)som bemerkerat glochidierav elvemuslingved
ca 20 °C etter 24 timer fra frigivelsenvirket livIøse.

Det forekommer to ulike populasjonstyperav elvemuslingsom
skillerseg i varighetenav det parasittiskestadiet:(1) Glochidiene
gjennomgårfullstendig utvikling i løpet av 7-11 månederfra august-septembertil mai-juli året etter (Bauer 1979, Young &
Williams 1984a, Hruska 1992, Ziuganov et al. 1994) og (2)
Glochidiene gjennomgår utviklingen i løpet av 20-60 dager
(Bauer1979). I Nord-Tyskland,Skottlandog Skandinaviaer bare
type 1 kjent. I Syd-Tyskland
er begge typer beskrevet,men type
2 er mest utbredt. Det finnes imidlertidbareen av typenei ett og
sammevassdrag.Om det er en fordel å sitte på fisken gjennom
vinterenog dermedstarteet liv på elvebunnenved en gjennomsnittlig høyeretemperaturer ikke kjent.

Det er et enormt tap av glochidielarver.En hunn kan i følge
Young & Williams (1984a) produserei gjennomsnitt3-4 millioner glochidier,og i følge Bauer(1987a)4,2 millioner glochidier
ved hver forplantning. Antall glochidiervariererimidlertid betydelig mellom ulike individer(< 1-10 millioner)(jfr. figur 8). I løpet av hele livet kan en hunn i gjennomsnittprodusereca 200
millionerglochidier(Bauer1987a),og overgårdermedmed hensyntil fertilitet de fleste andredyr. Men undersøkelser
antyderat
bare én glochidieav 100 millionerlykkesi å etableresegsom en
liten musling(Young& Williams1984a,Bauer& Vogel 1987).

Glochidielarversom sitter på gjelleneover vinterenviseren svak
vekst om høstenetter infeksjon.Vekstenstopper imidlertid opp
om vinteren, og den størstetilvekstenskjerom våren/sommeren
17
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nomfører larveutviklingenbare på laks, Salmo salar, og aure,
Salmo trutta. I Nord-Amerikaer i tillegg bekkerøye,Salvelinus
fontinalisvertsfiskfor elvemuslingen.Det er interessantå nevne
at bekkerøyeinnført til Tyskland ikke fungerer vellykket som
vertsfiskidet glochidienehar høy dødelighetpå dennearten (figur 11, Bauer 1987c).Tilsvarendehøy dødelighet er det også
observertpå gjellenetil hybriderav aure og bekkerøyeselv om
aure er den viktigste vertsfisken for elvemusling i Tyskland.
Regnbueaure,Oncorhynchusmykiss, innført til Europaer fullstendig resistentmot glochidieinfeksjonfra elvemuslingi elver i
Storbritania (Young & Williams 1984b) og Tyskland (Bauer
1987c).Det er ingen opplysningeri litteraturen som omhandler
vår hjemligerøye,Salvelinusalpinus,som vertsfisk.Det er imidlertid gjort infiseringsforsøkmed røye som viser at glochidiene
fester seg (M. Ladegaardpers. komm.). I Øvre og NedreTokke i
Telemarker det vanlig å finne glochidier på gjellene til røye
(F.Lundpers. komm.), men det er ukjent om den utvikler seg videregjennomvinterenellerfaller av i løpet av høsten.

i tiden like før larvenslipperseg av (figur 10, Young & Williams
1984b, Cunjak & McGladdery 1991). Det var en signifikant
vekstøkningmellom oktober og desembermens temperaturen
avtok fra 6 til 1,5 °C. Det ble ikke påvistvekst gjennomvinteren
(vanntemperatur1,0-2,0°C fra desembertil februar),og veksten
begynteførst igjen i april da temperaturensteg til 5,0 °C.
Lengdenav det parasittiskestadiet variererogså innen populasjonen ved ulike temperaturbetingelser.På eksperimenteltinfisert fisk i akvarierved 14 °C nådde glochidielarvenen størrelse
på 0,40 mm i slutten av desember- fire månederetter infeksjonen (Ziuganovet al. 1994). Glochidierpå parr som gikk i vann
med 0 °C var bare0,24 mm på sammetidspunkt. Påinfisertaure
som ble holdt ved konstanthøytemperatur(15,5-17,0°C) gjennomgikk glochidiene metamorfosen etter 84 dager (Hruska
1992). I de naturlige bestandene800 mo.h. tar imidlertid utviklingen omkring 11 måneder.Det konkluderesmed at utviklingen
av glochidienkan kontrolleresved vanntemperaturenfra det øyeblikk den fester segpå fisken.

Margaritifera falcata på vestkystenav Nord-Amerikahar også
sine spesifikkefiskearter med kongelaksog rødlaks,0. nerka,
som de viktigste vertsartene(Meyers& Millemann 1977). Men
også regnbueaureog 0. clarki (cutthroat trout), kan fungere
som vertsfisk.Atlantisk laks derimot som er introduserttil muslingvassdrager fullstendig resistent.

Glochidielarvenkan ikke gjennomgåfullstendig metamorfosepå
gjellenepå hvilkensom helstfiskeart.Det er høy grad av artsspesifisitet,selvom larveneer i standtil å feste seg på alle tilgjengelige fiskeartersom finnes i vassdragene.I mye av den eldre litteraturen står det derfor at de fleste fiskeartersom forekommer i
vassdragmed elvemuslingkan tjene som vertsarterfor glochidielarvene- og det er nevntarter som ål, Anguilla anguilla,ørekyte,
Phoxinus phoxinus, hvitfinnet ferskvannsulke,Cottus gobio,
gjedde, Esoxlucius, abbor, Percafluviatilis, og harr, Thymallus
thymallus (Harms 1907, Riedl 1928, Boycott 1936, Murphy
1942,Vallin 1942,Wellmann1938; 1943, Mandahl-Barth1949,
Grundelius1982).Young & Williams(1984a)fant glochidierpå
ål om høsten,men disseutviklet seg ikke videre,og var forsvunnet før våren.I forsøkmed infeksjonav ørekyteble det barefunnet glochidieri tidlige stadierpå gjellene(Ziuganovet al. 1990).
Antall larveravtok gradvisfra første dag, og etter 16 dager ble
det ikke lengerfunnet glochidierpå gjellene.I forsøk medørekyte gjennomførtav Young & Williams(1984b) var alle glochidier
forsvunnetalleredeetter 48 timer. Nyerelitteratur fastslårderfor
at larveneer svært spesialiserteparasittersom bare kan utvikle
seg på et fåtall fiskearter blant laksefiskene(Awakura 1968,
Karna & Millemann 1978, Utermark 1973, Young & Williams
1984b). Elvemuslingeni Europaer svært artsspesifikk,og gjen-

Hvaer årsakentil at glochidieneutviklerseg normalt på en fiskeart, men ikke fester seg eller faller av etter kort tid på andre arter? Karna & Millemann (1978) betrakter følgende muligheter:
(1) ulikheteri gjellenesmorfologi, (2) ulikheter i fiskenesrespirasjonsintensitet,(3) ulikheter i fiskenesatferd, (4) forskjellig tidspunkt for smoltifiseringenhos laksefisk,(5) ulik kjemisk sammensetningav gjellevevog blod og (6) forskjeller på grunn av
ulik immunresponshos fisken. I følge forfatterne er det ingen
data som støtter de fem første punktene på listen. Isom &
Hudson(1984) fant også eksperimenteltat den komponenteni
fiskeblod som var nødvendigfor glochidielarvenesutvikling var
tilstede i blodet hos alle fiskeartersom ble testet. Det er derfor
antatt av flere (Awakura 1968, Bauer1987b)at en vellykketutvikling av larveni stor grad er avhengigav immunreaksjonenhos
vertsfisken.Etter infeksjonpå en uegnetvertsfiskkan det skje at
larvenikke kaplesinn; cystendannesikke, eller at det etter noen
dager blir en vekst i vevet omkring glochidielarven(hyperplasi),
Figur 10
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Når unge laks- eller aureungerblir reinfisert er dødelighetenav
glochidier vesentlig høyere enn første gang fisken ble infisert
(Bauer& Vogel 1987, Ziuganovet al. 1994). Påden annen side
vil ikke fisk som tidligere er infisert med glochidierfra Unio crassus eller andemuslingvirke inn på utviklingenav glochidierav elvemuslingved en reinfisering(Bauer1991).Dette viserat fiskens
reaksjoner artsspesifikknoe som nettopp er karakteristiskfor
immunreaksjoner.Blodet hos aure utvikler antistoffer til vannløselige antigener fra glochidielarven49 dager etter infeksjonen
(Bauer& Vogel 1987).Hoslaksforekommerslikeantistofferomtrent på sammetid idet Ziuganovet al. (1994) fant at de opptrådte 42 dager etter infeksjon. Hos reinfisert fisk derimot kan
antistoffeneforekommealleredeetter sju dager (Bauer& Vogel
1987). Det er dette som kan forklare det faktum at muligheten
glochidienehar til å utvikle seg normalt i stor grad er avhengig
av alderentil vertsfisken.Resultatenetil Bauer(1987b)er vist i figur 12 som viserforskjelleni antall glochidierfunnet hos ulike
årsklasserav aure.Young et al. (1987)fant at eldrefisk kan reinfiseres,og at antall glochidierved første og andre gangs infeksjonvar i sammestørrelsesorden.
Det var imidlertidet stort antall
glochidiersomfalt av noen dageretter infeksjonenhos de eldste
individene.Det ble dessutenbenyttet glochidierfra muslingerfra
to ulike vassdragi de to årene,og dette kan ha spilt inn selvom
det ikke ble funnet forskjelllerpå muslingbestandeneved elektroforese-studier.
Salmo salar
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Young & Williams(1984a)observerteet betydeligtap av glochidier gjennomvinteren på villfisk av aure og beregnetat bare ca
5 % av det opprinneligeantall larveroverlevdepå fisken og etablerte seg i substratet.Tilsvarenderesultat ble også funnet i laboratorieforsøk med både aure og laks (Young & Williams
1984b).De fleste fiskene kastet alle glochidiene,og de gjenværende larvenesatt konsentrertpå et fåtall av fisken. Tilsvarende
observasjoner
er ogsågjort av Fustish& Millemann(1978).

12

weeks post infection
Figur 11
Dødelighet for glochidielarvenei det parasittiske stadiet hos
bekkerøye, Salvelinusfontinalis, aure, Salmo trutta, og laks,
Salmo salar, fram mot 12 uker etter infeksjon. Fra Bauer
(1987c).- Glochidialmortality of infected brook trout (Salvelinus
fontinalis), brown trout (Salmo trutta) and Atlantic salmon
(Salmo salar), up to 12 weeks after infection. From Bauer
(1987c).

Antall glochidiersom er funnet på vertsfiskenvariereraltså med
tidspunktet(tidlig eller sent i det parasittiskestadiet).Men antall
glochidiervariererogså mellom individerav ulik alder og mellom
individersom er like gamle. Hosårsyngelav aure (gjennomsnittslengde87 mm)varierteantall glochidiermellom637 og 2737 individer dagenetter infeksjon,mensettårig aure (gjennomsnittslengde 200 mm) hadde 8789-17751 glochidiertotalt (Younget
al. 1987). Hosde ettårige aureneble antallet betydelig redusert
før 20 dagerhaddegått, og høyesteantall glochidiergikk ned til
3673. Bauer(1979)fant store variasjoneri antall glochidiermellom individerog lokaliteter.Aureungerpå 50 mm hadde maksimalt 1000 glochidierpå gjellene,og dette antallet ble ikke overskredet sannsynligvispå grunn av plassrnangel.Cunjak &
McGladdery(1991)fant ogsåtilsvarendevariasjonerhos aureyngel, og antallglochidiervariertefra noenfå til mer enn 1100 individer på en fisk. Omlag 10 % av fisken haddemer enn 400 glochidier. Fiskmed høyestantall glochidierble imidlertidfanget på lokalitetermed høyestantall muslinger.Tetthetenav muslingerkorrelererpositivtmed antall glochidierpå vertsfisken(Bauer1988).

en reaksjonsom gjør at larvenfaller av. Hos laks og aure observeresingen slik hyperplasi(Young & Williams 1984b, Nezlinet
al. 1994).
Men selvhosforetrukket vertsfiskvil mangeglochidierdø uten å
fullføre metamorfosen,og det er store forskjeller mellom ulike
individer av samme fiskeart i en populasjon. Bauer & Vogel
(1987)beskriverog skillermellomto perioderda antall glochidier
avtar på gjellene hos vertsfisken.Den første perioden tilsvarer
den første uken etter infiseringda ca 500 glochidierdør på hver
fisk uavhengigav den opprinneligetettheten av larver.Dette er
knyttet til vevsreaksjoner
som er lik hos all fisk. Den andre perioden med massedødav glochidierskjer49 dager etter infeksjon.
Antall glochidiersom forsvinnervariererimidlertid mye fra individ til individ, og hos noen fisk forsvinneralle glochidielarvene.
Bauer(1987b)fant at jo laveredødelighetlarvenehaddejo større var de, og konkludertemed at glochidienesvekstble hemmet
.hosfisk med sterkeimmunreaksjoner.

I det alt vesentligsteav litteraturener det ungfisk av laksog aure
som beskrivessom foretrukket vertsfisk, og som er undersøkt
med hensyntil glochidier.Mange av de undersøktefiskepopulasjoneneomhandler dessutenbare stasjonæraure fra innlandsvassdrag.Elvemuslingener imidlertid utbredt i mange kystnære
19
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a) Mengde glochidielarverpå vertsfiskav ulik størrelse.b) Prosentandelav aure i de tre ulike aldersgruppene(<10 cm=0+, 10-15 cm=1+,
>15 cm=2+ og eldre) som var infisert med glochidielarver.Fra Bauer (1987b). - a) Glochidial load on hosts of different size. b)
Percentageof brown trout (Salmotrutta) in the three age categories(<10 cm=0+, 10-15 cm=1+, >15 cm=2+and older) that are infected with glochidia. From Bauer(1987b).

eksperimenteltinfisert aure. Antall glochidier på gjellene kan
imidlertid påvirkevertsfiskensvekst og tære på energireservene
som er nødvendigfor at fisken skal overlevegjennom vinteren.
Resultatenetil Cunjak & McGladdery(1991) antyder at et stort
antall glochidierpå gjellenebidrartil dårligerekondisjonog nedsatt veksthoslaksyngel(0+). Dette kan resulterei økt dødelighet
enten direkteeller indirekteved sekundæreinfeksjoner.Ved moderate infeksjonerhos laks påvisteikke Bruno et al. (1988) og
Bruno (1989)skadeeller dødelighetpå parr i ferskvanneller på
smolt ved utvandringi sjøen,og vekstenble heller ikke hemmet.
Det er derimot eksemplerpå at glochidierfra elvemuslingkan
skape problemeri settefiskanleggog oppdrettsanlegg(Murphy
1942, Brunoet al. 1988, Rimstad1986).I Norgehar settefiskanlegg på Østlandetog i Rogalandvært plaget med dødelighethos
en-somrigeaureungersom overvintres(Rimstad1986, B.Hansen
pers. komm.). Dødelighetenhar begynt senhøstes,og har holdt
seg som en forøket dødelighetvinterenigjennom.Eldreaure har
ikke vært påvirketi særlig grad. Av andre fiskearterpå anlegget
(laks, regnbueaureog bekkerøye)har bare laksenvært påvirket.
Dødelighetenhos aure kom når temperaturenfalt under 2-3 °C,
og tapet av ettårig aure var 25-40 % hvervinter på grunn av glochidioseeller sekundæreinfeksjonerog respirasjonsproblemer.
Hosinfisert aure som gikk i noe oppvarmetvann ble det derimot
ikke registrertslik dødelighet. Hele problemet lot seg imidlertid
løseved å filtrere inntaksvannet,og dødelighetensanktil normale 4-8 % i løpet av vinteren(Liltved& Hansen1990).Andre metoder som å behandlefisken i f.eks. formalin, saltvann,kobbersulfatoppløsningeller hevingav temperaturenhar vist seg å ikke
ha noen effekt (Murphy 1942, Bruno et al. 1988). Konsentrasjonersom var høye nok til å ta livet av fisken haddeingen effekt på glochidielarvene.

vassdragmed anadromefiskebestander,der eldre individerog
størrefisk også kan være bærereav glochidielarver.FraUSAer
det referert regnbueauremed lengdeopptil 50 cm som hadde
glochidier på gjellene (Murphy 1942). Bekkerøyesom gyter i
vassdragsamlespå gytei østamerikanske
september-desember
områdenenår elvemuslingenslipper larvene.Smith (1978) antok at dette var en tilpasning som økte mulighetenfor larvene
til å feste segtil en egnet vertsfisk.At muslingenslipperlarvene
på sammetid som anadromlaksefisker på gytevandringpåpekes ogsåav Nezlin& Ziuganov(1991). De stadfesterat en voksen laks kan bære opptil 4000 glochidier uten å ta skade.
som glochidienefår ved å infiserevoksen
Spredningsmuligheten
fisk er vesentligstørre enn om de fester seg på en yngel eller
ettårig ungfisk. Hvorvidtglochidienerekkerå gjennomføremetamorfosenfør den voksnegytefiskenvandrer ut til sjøenigjen
etter gyting er det ingen opplysningerom. Det er hellerikke undersøktom glochidiersom sitter på voksenlaksefiskeller utvandrendesmolt kan overlevei saltvannover lengretid. Brunoet al.
(1988) fant imidlertid at glochidier eksponert til 33,3 %0saltvann i 24 timer overlevde,og antall larvervar uendret på lakseparr. Dette vil i så fall være en mulig spredningsmåtetil andre
vassdrag(jfr. Rost1952).Ekman(1922)som betrakterutbredelsen av elvemuslingi Norge "tvingas att antaga att pärlmusslans
spridningkan skeävengenomfullt salt havsvattenmedförmedling av någonav de få insjöfiskarsom äro fullt euryhalina".
Lite er kjent om forholdet mellom parasittog vert under naturlige forhold, og vilken negativ effekt glochidielarvenkan ha på
vertsfisken.Murphy (1942) og Meyers& Millemann(1977)rapporterte beggeom dødelighethos eksperimenteltinfisertaure,
laks, 0. clarki (cutthroat trout), regnbueaure,sølvlaks,Oncorhynchus kisutch, og kongelaks.På den annen side fant ikke
Young et al. (1987)noen dødeligheteller vekstforandringerhos
20
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Når den ferdigutvikledeglochidielarvenslippersegav vertsfisken
har den ca 0,45 mm store skall, og veier 25 mg (figur 14,
Wächtler 1986). Fotener velutviklet, og muslingenkan bevege
seg i gjennomsnitt5-10 cm pr. time. Når elvemuslingener blitt
4-5 mm kan de finnes tilfeldig i rote-/sparkeprøver(Sandaas
1995), men det blir bare unntaksvisfunnet muslingersom er
mindreenn 10-12 mm (4-5 år) på elvebunnen.De yngsteindividene lever nemlig nedgravd i substratet de første leveårene
(Bauer1989,Wächtleret al. 1987).Jungbluth(1982)menerdet

4.2.4 Juvenil-stadiet (0-5 år)
Lite er kjent om hva som egentlig skjer med Muslingenetter at
den har forlatt fisken, og mye av det som er skrevetbygger på
antagelser.Det er imidlertid en sværtkritiskfase med høy dødelighet, og Young & Williams(1984a)estimerteat 95 % av muslingene døde i de første 5-8 årene (3-4 cm), og Jungbluth &
Utermark(1981) antyder > 90 % dødelighetfram til dyrene er
20 mm (figur 13).

Adultstadium

1 Mia.
100 Mio.
10 Mio,
1 Mio.
100 000
10 000
4 000
1000
200

100

Figur 13

Overlevelseskurve
for ulike utviklingsstadier hos elvemusling. Fra Bauer
(1989) - Survivalat different life stages in pearl mussel (Margaritifera
margaritifera).From Bauer (1989).
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kan væresannsynligat muslingenkan oppholdeseg i substratet
helt ned mot 50 cm dyp. Slikemidlertidigeopphold er påvistfor
Unio tumidus og U. pictorum i boreprøver fra 35 cm dyp
(Statzner1979 i Wächtler 1986). De unge muslingeneer derfor
avhengig av god vanngjennomstrømningi mellomrommene
mellomstein-og gruspartiklenei denne perioden.De unge muslingenekan bareoverlevei sedimentermed lavt innholdav organisk materiale(Bauer 1988), og de påvirkesnegativt ved nedslamming av substratet. Partikler som transporteresav vannstrømmenvil fylle opp hulrom i grusenog mellomsteiner,og såledesreduseretilgjengeligemikrohabitat.
Det foreligger få opplysningerom hva forventet veksthastighet
kan værede første åreneute i naturen. Utermark(pers.komm. i
Wächtler 1986) kunne følge unge muslingeri tre år under kontrollerte forhold, og målte følgende tilvekst: juli 1982 0,5 mm,
1983 0,8 mm, 1984 1,8 mm og 1985 2,1 mm. Den lavetilveksten kan skyldesdårlige betingelser hvor bl.a. næringsmangel
kan virke inn på resultatet.Vallin (1942) referererakvarieforsøk
der de små muslingenefortsatt var < 1 mm etter 6-7 uker etter
at de haddeforlatt vertsfisken.I andre kontrollerte vekstforsøk

500 Ftm
Figur 14

Ung elvemuslingetter at den har forlatt vertsfisken.Foten er utstrekt. Fra Wächtler (1986). - Youngpearl mussel(Margaritifera
margaritifera)after it has left its fish host. The foot is extended.
From Wächtler(1986).
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vemuslinger med lengde 158 mm og høyde 66 mm (Larsen,
upubl. materiale).

fant Buddensiek(1995) at muslingenei gjennomsnitt var henholdsvis0,57-0,73, 0,84-2,45 og 1,73-4,02 mm etter første, andre og tredje vekstsesongpå fire ulike lokaliteter. Dødeligheten
var høyest i løpet av de første månedene (juni-desember).
Veksten var begrensettil den varme delen av året, og avtok til
nær null fra oktober til mars. Overlevelsenførste vinteren var avhengig av størrelsen;alle individer < 0,7 mm døde, og bare individer > 0,9 mm hadde en 50 % sjansetil å nå sin andre vekstsesong. Temperaturenvar den faktoren som spilte størst rolle både
med hensyn til vekst og overlevelse.Buddensiek(1995) viser
også at gjennomsnittlig lengde etter første til fjerde leveår var
henholdsvis1,1, 2,8, 5,3 og 8,8 mm i Skottland.

I følge Comfort (1957) og Hutchinson (1979) oppnår elvemuslingen den høyestekjente levealderav alle kjente invertebrater.
De eldsteelvemuslingenesom er aldersbestemtmed stor grad av
sikkerhet var 156 år (Pårlälven(Nord-Sverige),Mutvei & Dunca
1995), men det er antatt at de maksimaltkan bli enda eldre (nær
200 år). Muslinger med like høy alder finner man også på Kolahalvøyai Nord-Russland.Ziuganovet al. (1994) beregnet den teoretisk høyestealder for elvemuslingtil 167 år (Bertalanffysligning). I Syd-Sverigeer elvemuslingensårlige tilvekst noe høyere
og levealderenkortere (110-120 år). Maksimal levealderer forskjellig i ulike deler av utbredelsesområdet,og avtar normalt sydover. I Mellom-Europaoppnår elvemuslingenbare 50-70 år, og i
den sydligstedelen av utbredelsesområdeti nordlige Spaniaer
tilveksten høy, men levealderenlav; bare ca 30 år. Denne forskjellen i levealderskyldes stoffomsetningen som er betydelig
høyerei sør med varmere klima enn i nord (Bauer 1992).

Ifølge observasjonerav Ziuganovet al. (1994)finnes de noe større muslingene (0,5-3 cm) på de samme lokalitetene som de
voksne individene.

4.2.5 Bunnlevende musling (> 5 år)
4.2.5.1

Muslingenesalder kan bestemmesved telling av antall vintersoner 1) direkte på skalletsutside (Ekman1905), 2) i snitt av skallet
preparert for lysmikroskopiskestudier (bl.a. Mutvei & Duncan
1995) eller 3) i snitt av skallets hengelledd (ligamentlameller)
(Wellmann 1938, Hendelberg 1960). Aldersfordelingerfor ulike
elvemuslingpopulasjonerer vist hos bl.a. Bauer (1983; 1986;
1988), Bauer & Eicke (1986), Bischoff et al. (1986), Hruska
(1992) og Moog et al. (1993). Det er spesielt de unge aldersgruppene som mangler, og et karakteristisktrekk er høy gjennomsnittsalderog generell "forgubbing" i et flertall av bestandene.

Kjønnsmodning

Kjønnsmodningenavhenger i følge Young & Williams (1984a)
mer av alder enn av størrelse,og de fant at elvemuslingenble
kjønnsmodeni 12-13-årsaldernår den var 65-77 mm. Det oppgis imidlertid vidt forskjellig alder i litteraturen for når elvemuslingen blir kjønnsmoden,slik at påstandentil Young & Williams
(1984a) synes tvilsom. I New England, USA inntreffer kjønnsmodningen ved 7-9 årsalder og 40-60 mm (Smith 1979b).
Ekman(1905) sier at kjønnsmodningen"tyckes inträffa vid 8-9
cm långd eller vid en ålder af omkring 20 år". Bauer (1987a)
oppgir også at elvemuslingenblir kjønnsmodennår den er 20 år,
men tilføyer at de unge årsklassenesjelden er representerti de
undersøkte bestandene. Hannene blir kjønnsmodne 1-2 år før
hunnene (Smith 1979b).

En nøyaktig aldersbestemmelse
er imidlertid tidkrevendeog vanskelig, og ligamentmetodenforutsetter at et tilstrekkelig antall
unge individerer tilstede for måltaking. En indirekte metode som
beskriverbestandenesalderssammensetning
vil være en presentasjon av lengdefordelingen(Jungbluth & Lehmann 1976, Sackl
1989). Denne kan betraktes som et relativt mål på aldersfordelingen selvom forholdet mellom alder og lengdevarierer mellom
ulike lokaliteter, og blir usikkert hos større muslinger. Figur 15
viser eksemplerpå to lehgdefordelingersom tydelig viser ulik aldersstruktur. Lengdefordelingenegir en beskrivelseav andelen
småmuslinger(< 5 cm), og gir dervedogså en god beskrivelseav
rekrutteringen (f.eks. Henrikson 1991, Söderberg 1995, Ledje
1996b, Sandaas& Enerud 1996c, Henriksonet al. 1997). Gjennom gjentatte studier av lengdefordelingeni en bestand kan den
også si noe om utviklingen i bestandenover tid.

For Margaritiferalaevisfant Awakura (1968) kjønnsmodneindivider ned mot 54 mm, og Murphy (1942) stadfesterat det ikke
ble funnet kjønnsmodne individer mindre enn 32 mm hos
Margaritiferafalcata.

4.2.5.2 Alder og vekst

Maksimum størrelseog alder er viktige populasjonsparametere,
og er knyttet til bestandenes produktivitet. Etter oppnådd
kjønnsmodningformerer elvemuslingenseg resten av livet, og
høy levealdergir et stort antall generasjoner.Bådemaksimumlevealderog maksimumstørrelsevarierer mye mellom ulike populasjoner. I følge Bauer (1992) er denne variasjonennormalt 30132 år for levealderog 80-145 mm for lengde.Størsteindivid fra
Nord-Amerikasom er kjent hadde lengde 152 mm og høyde67
mm (Ortmann 1919). Fra Europa er det kjent eksemplarerfra
Sverigemed lengde 154 mm og høyde 63 mm (Brander 1956),
fra Irland referererEllis(1978) et individ på 159 mm, fra Portugal
oppgir Rolån Mosquera et al. (1990) 160 mm, og fra Russland
(Karelia)er det funnet individer opp til 162 mm (Ziuganovet al.
1994). Haas(1941) gir ingen opplysningerom elvemusling,men
referereren asiatiskart, Margaritiferadahurica,som kan bli opptil 177 mm i lengde og 69 mm i høyde. I Norge er det funnet el-

Veksthastighetenhos elvemuslingvarierer betydelig mellom ulike lokaliteter og alder (Altnöder 1926). Mange miljøfaktorer virker inn på veksthastigheten,og generelt nevnesvanntemperatur, vannkvalitet, næringstilgang, substrat, vannhastighet, lys,
dyp og populasjonstetthet(bl.a. Seed1980).
Vekstkurvenhos de store muslingeneer karakterisertved en begynnendeeksponensiellfase som følges av en gradvisavtagende
vekst ettersom dyreneeldes(figur 16). Veksthastighetener derfor normalt størst hos de yngste muslingene,og fram til 20-årsalder kan årlig tilvekst være opptil 11 mm, men når dyreneer 4550 år er tilvekstenreduserttil 2 mm (Geiler 1976).Ved tilbakebe22
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gjennomsnittligtilvekst (lengde)på 0,4-1,6 mm pr. år. Den avtagende tilvekst som inntrer ved 15-20 årsalderkan settes i sammenheng med kjønnsmodningen- en større del av energienbenyttes til produksjon av glochidier (Tudorancea1972). Beskrivelser av forholdet lengde/alderhos elvemuslingfinnes hos bl.a.

regning av lengde fant Ekman(1905) og Larsenet al. (1995) en
årlig tilvekst på mellom 3 og 7 mm fra 5- til 20-årsalder.Rubbel
(1913) viserat vekstenavtar i gjennomsnittfra 1,2 mm pr. år for
60-70 mm lange skjell til 0,2 mm pr. år for skjell som er > 100
mm. Største årlige tilvekst var 2,7 mm. Nagel (1991) fant en
Figur 15
Lengdefordeling i to ekstreme elvemuslingpopulasjoner.n=antall lengemålte individer. Fra Henrikson et al.
(1997). - Length distribution in two
extreme populations of pearl mussel
(Margaritifera margaritifera).n=number of measured individuals. From
Henriksonet al. (1997).
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opptil 189 g (Larsenupubl. materiale). Den store variasjonen
mellom individer og populasjonergjør at et individ med liten tilvekst kan være dobbelt så gammel som et individ med hurtigere
vekst, men med sammevekt eller lengde.

Wellmann (1938), Hendelberg (1960), Björk (1962), Stober
(1972), Geiler(1976), Jungbluth & Lehmann(1976) og Mutvei &
Dunca(1995).
Publisertevekstkurverfra ulike elvemuslingpopulasjoner
overestimerer imidlertid veksteni de første leveårene(Buddensiek1995)
(figur 17). Vekstkurvenebaserer seg normalt på tilbakeberegning, og ettersom skallet erodererved umbo vil de tidligst avsatte vintersoneneforsvinne.Vekstforløpet i de første leveåreneestimeres ved antagelsenom lineær vekst, og sannsynliggjørpå
den måten antall vintersoner i den eroderte delen av skallet.
Sannsynligviser veksthastighetende første årene nede i substratet lavere enn den senere blir når muslingen etablerer seg på
overflaten.

Høyetemperaturer om sommerenhar en positiv korrelasjonmed
skalletsårstilvekst(Carell et al. 1995). Dette forholdet går fram
av figur 16 som sammenligneralder og skallengdehos elvemusling fra Skåne(Sverige)og Kola-halvøya(Russland).Bauer(1992)
fant også en negativ korrelasjonmellom veksthastighetog økende breddegrad slik at veksten avtok nordover i Europa mens
maksimum alder og størrelseøkte på grunn av avtagende middeltemperatur. Det er også funnet at veksthastighetenvarierer
med kalkinnholdet, og elvemuslingenhar størst veksthastighet
når innholdet av kalsiumer 6-78 mg/I (Alimov 1974). Hos andre
ferskvannsmuslingerer verdiene høyere (fra 20 til 100 mg/I avhengig av art). Vannetsoksygeninnholdkan også være begrensendefor veksthastigheten.Muslinger er funnet i vann med oksygeninnhold mellom 4,5 og 14 mg 02/I. Veksten er imidlertid
best når oksygeninnholdeter 5,5-8,5 mg 02/I, og avtar når verdiene øker (Zhadin 1939 i Ziuganovet al. 1994).

Vektbestemmelseav muslingermedfører ofte metodiskeproblemer, og opplysningerom vekt kan være vanskeligeå sammenligne. Det er ikke alltid klart om oppgitt vekt er våtvekt eller tørrvekt, om det omfatter de organiske delene eller bare skallene,
og om våtvektenogså inkluderer det vannet som finnes i kappehulen. Det finnes generelt lite opplysningeri litteraturen om vekt
og vektøkning, og det vanligste er beskrivelserav forholdet
vekt/alder (Altnöder 1926, Wellmann 1938, Hendelberg 1960,
Björk 1962, Stober 1972, Grundelius 1987, Ziuganov et al.
1994) eller vekt/lengde (Grundelius 1987, Larsenet al. 1995).
Mens lengdevekstenavtar med økende alder skjer vektøkningen
omtrent jevnt gjennom hele livet. Wellmann (1938), Boettger
(1954)og Hendelberg(1960)fant en gjennomsnittligvektøkning
i skallet på ca 1,2 g pr. år. Grundelius(1987) fant en årlig vektøkning hos 10-20 år gamle individer som varierte fra 0,16 til
1,33 g avhengig av kalsiuminnhold, lokalitet og år. Maksimal
vekt av tomme skall er oppgitt til 232 g av Geiler (1976), som
fant en gjennomsnittsvekt på 102 g i sine undersøkelseri
Vogtland (Tyskland).Rudau (1961) på sin side oppgir høyeste
målte skallvekttil 148 g. I Norge er det funnet skall som veide

Variasjon i skallform er beskrevet av flere forfattere (bl.a.
Bloomer 1927, Nowak 1931, Steusloff 1939, Dyk 1944, Björk
1962, Baer 1976), og påvirkningerav ytre miljøfaktorer på skallform og veksthastighet er diskutert av bl.a. Altnöder (1926),
Wellmann (1938) og Hendelberg(1960). Følgendeparametere
og forholdet mellom dem er vanligefor å beskrivevekst og skallform hos muslinger:Totallengde(L), høyde av skallet ved umbo
(UH), maksimum høyde mellom dorsal og ventral skallkant (H),
tykkelse (T) og avstandenfra fremre del av skallet til umbo (A).
Veksthastighetenfor H og A er lavereenn for L. Som et resultat
av dette blir skallet mer avlangt med alderen på grunn av størst
relativ vekst i bakre del (Ziuganovet al. 1994). Fångstam(1994)
undersøkteformfaktoren LfT (lengde dividert med tykkelse)og
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muslingenemå i mangetilfeller tilpasseseget annet habitatenn
foreldrenespå grunn av spredningensom skjerav glochidielarvene mensde er festet til vertsfisken.Påvilken måte skallformreflekterer miljøforholdeneer ikke klarlagt, men Altnöder (1926)
fant en sammenhengmellom skallformog vannhastighet.Disse
observasjonene,
og eksperimenterog biometriskeundersøkelser
utført av Eagar(1977)slårfast at vannhastighetenvirkerselektivt
slik at de tyngstetypeneoverleveri størrevannhastigheter.I områder med lavereturbulens som ikke "Iøfter" dyrene ut av substratet på samme måten er muslingenemer ovale og lettere i
vekt. Tidligerega slikeformvariasjoneropphav til formell taksonomiskstatus,og mange underarterble beskrevet.Linnebenyttet "margaritifera" på den nyreformede skallformen, mens
Lamarcksenerebenyttet navnet "elongata" på skalltyperuten
buet ventralside.Skallform varierer også med alder, og f.eks.
Clarke& Berg(1959) beskriverindividermed ikke-buetog buet
skallsom henholdsvisunge og gamle individer.

fant at elvemuslingensskallform endret seg med lengden av
muslingen;slik at store muslingervar mer langstrakteenn små
muslinger(figur 18). Påtilsvarendemåte øker formfaktoren L/H
med alder, og formfaktoren H/Tavtar med alder.Flereeksempler
på sammenhengenmellom ulike parametereog formfaktorer
finnes hos Tetens(1932), Wellmann(1938), Hendelberg(1960)
og Ziuganovet al.(1994).
Stor intraspesifikkvariasjoni skallformkan ha klare fordeler når
det gjelder å tilpasseseg nye omgivelser(Eagar1977). De unge
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Sammenhengenmellom elvemuslingensform (lengde/tykkelse)
og lengde. Fra Fängstam(1994). - Co-variationbetween pearl
mussel (Margaritifera margaritifera)shape (length/height) and
length. From Fängstam(1994).
Figur 19

Tilvekstkurverfra fire elvemuslinger
fra Slereboån i Älvsborg län.
Sommersonensbredde er vist på horisontalaksen. Tilveksten varierer
mellom ulike år, men avtok kraftig i
løpet av 1970-tallet pga. forsuring
for å øke markert igjen etter kalking
fra 1984. Fra Mutvei et al. (1990). Growth curvesfor four pearl mussels
(Margaritifera margaritifera) from
Slereboånin Älvsborg län (Sweden).
The summer zone is shown on the
horizontal axis. From Mutvei et al.
(1990).
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Populasjonsstørrelsen
kan varierefra noen få individer til bestander på flere hundre tusen individer og opptil 1-2 millioner individer (Henrikson1991, Wangen 1993, Henriksonet al. 1997). I en
svenskundersøkelseav mer enn 50 populasjonervarierte antall
individer mellom 410 og 290 000 muslinger (Henrikson et al.
1997). Gjennomsnittligpopulasjonsstørrelse
var 66 000 muslinger. De fleste populasjonenebesto av 10 000-50 000 individer.
De største kjente populasjoneneav elvemuslingi våre dager finnes på Kolahalvøyai Russland.I elva Varzuga med sideelverfinnes elvemuslingi nær 220 km av vassdragetmed gjennomsnittlige tettheter mellom 5 og 80 individer pr. m2. Den totale populasjonsstørrelsener beregnet til nærmere 140 millioner individer
(Ziuganovet al. 1994).Til sammenligningkan det nevnesat hele
populasjonen i Finnland er estimert til 1,5 millioner individer
(Valovirta 1990; 1995).

net studere tilveksten hos elvemuslingfra enkelte lokaliteter helt
tilbake til 1700-tallet (Mutvei 1989).

4.2.5.3 Kjønnsforskjel ler
Det er ingen ytre kjennetegn som direkte skiller hannerfra hunner hos elvemusling,og det er også hos andre muslingervanskelig og usikkert å skille kjønnene på ytre karakterer.Seksuelldimorfisme hos Anodonta kan ifølge Heard (1975) bare bestemmes utfra målinger og statistisketester. Ved forskjell i levealder
mellom kjønnene favoriseres hunnene. Hunnene blir eldre og
større enn hannene (Comfort 1957, Burla 1970). Haukioja &
Hakala(1978) viser at hunnene hos andemuslinger signifikant
lengre enn hannene fra treårsalder,og Larsen(1986) finner tilsvarendefra fireåresalder.Det er likeledespåvistkjønnsforskjeller
i tykkelsesvekstog høyde. Generelter hunnene større enn hannene i alle dimensjonerfra fire-femårsalder.Dette gir seg også
utslag i tyngre skall. Det er spesieltdet at hunneneer mer oppsvulmetenn hannenesom er påpekt av flere forfattere (Odhner
1929,Tevesz& Carter 1980). Dette er også nevnt av Haas(1908)
for en elvemuslingpopulasjoni Steinach (Odenwald,Tyskland).
Hunneneskilte seg fra hanneneved mindre høydeog mer velvede skall (tykkere). Dessutenvar ventralsidensterkereinntrykt på
midten slik at omrissetble sterkerenyreformetenn hos hannene.
Liknende beskrivelserom kjønnsforskjellerhos elvemusling er
ikke funnet andre steder,og det gis generelten oppfatning av at
kjønneneer like. Hvordan forholdet mellom lengde/vekter hos
henholdsvishanner og hunner er ikke undersøkt.

4.4 Ernæring
Gjennom vannet som muslingenepumper gjennom kappehulen
og over gjelleneopptar dyreneoksygen,men også næringspartikler filtreres fra vannet. Planktonmateriale,cellerfra høyereplanter, pollen og ekstremiteterfra insektlarverhar blitt funnet i magene (Ziuganovet al. 1994). Diatomeer (Bacillariophyta)hovedsakelig Pennatophytae,euglenoidealger (familien Euglenaceae),
mikroskopiskegrønnalger,noen protozoer, og mer sjeldent blågrønn-alger finnes oftest i næringen (Nowak 1931). Wellmann
(1938) støtter i hovedsakdette, og anfører at plantedetritus utgjør hovedbestanddeleni næringen, og at dyredetritus nær sagt
ikke forekommer.

4.3 Tetthet og populasjonsstørrelse

Generelt har de store muslingene lav produksjonseffektivitet.
Halvpartenav energiinnholdeti de partiklene som suges inn blir
støtt ut igjen som pseudofeces.Av den assimilerteenergien går
92 % til respirasjonog bare 8 % til produksjon (se J.Økland&
K.A.Økland 1996b).

Tettheten av elvemuslingvarierer betydelig mellom tilsynelatende like områder innen et vassdrag(Young & Williams 1984a). I
eldre litteratur finnes det beskrivelserav lokaliteterder muslingene sitter tett i tett, og i enkelte tilfeller også i flere "lag". Israel
(1913) skildrer hvordan elvebunnen over lange strekninger var
"brolagt" med muslinger. Malmer (1742) gir en uvirkeligbeskrivelse av hvordan muslingene kunne stå: "I de strømme, hvor
bunden er fin og fast sand, findes musslernemest at staa 3 lag
på hinanden, med 2 tommer tykt lag sand imellom hvert lag,
men paa grov sand-og gruus-bund ikkun et lag." Slikeforekomster finnes neppe i dag, men lokalt eller på enkelte avgrensede
lokaliteter er det fortsatt meddelt tettheter på 300-600 individer
pr. m2 (Fängstam 1986, Wangen 1993, Sandaas& Enerud
1996c).Mer vanlig er det imidlertid å finne gjennomsnittligtetthet på < 10 individer pr. m2 (se f.eks. Henrikson 1991,
Johansson1991, Larsenet al. 1995, Larsen1997).Oppgitte tettheter er imidlertid sjelden sammenlignbarefordi metoden som
ligger til grunn for estimateneer vidt forskjellig. Enkelteberegninger er basert på enkeltruter i områder med tette bestander,
andre er et gjennomsnitt av et mindre antall prøveruter,mensde
mest nøyaktigeer gjennomsnitt av et større antall transekter eller arealersom dekker en større variasjoni substrat. I en svensk
undersøkelseav mer enn 50 populasjonervariertegjennomsnittlig tetthet på de ulike lokalitetene mellom 0,2 og 33,7 muslinger
pr. m2 (Henrikson et al. 1997). Gjennomsnittlig tetthet for alle
lokalitetenevar 5,2 muslingerpr. m2. De fleste bestandenehadde imidlertid en tetthet på < 2 muslingerpr. m2.

4.5 Vannrenser
Arter av ulike ferskvannsmuslingerkan utgjøre mer enn 90 % av
biomassenav de bentiskeinvertebratenei enkelte innsjøerog elver (J.Økland 1963, Mann 1964, Larsen 1986). Hos Anodonta
passerermer enn 1,5 liter vann gjennom gjellene i løpet av en
time (Ellis 1978). Muslingen kan øke vanngjennomstrømningen
ved å åpne og lukke skallene,og Kryger& Riisgård(1988) fant at
Anodonta filtrerte 2,6-2,9 liter vann pr. time mens Unio pictorum kunne filtrere 3,2-4,6 liter pr. time. Ziuganov et al. (1994)
oppgir at en elvemuslingkan filtrere 50 liter vann hvert døgn
(2,1 liter pr. time). Dyr som filtrerer næring fra vann som strømmer gjennom kappehulenog over gjellene assimilererden organiske delen og skiller ut den uorganiskekomponenten som synker til bunns som pseudofeces.På denne måten kan muslinger
rense92-100 % av de oppløstestoffene i vannet (Alimov 1981).
Pågrunn av den høye kapasitetende har til å filtrere vann er de
svært nyttige i den naturlige vannrensingen(DeBruin & Davids
1970, Lewandowski& Stanckykowska1975). I Genesaret-sjøen
finnes Unio terminalis i tettheter på 2-16 individer pr. rn2
(Ostrovsky et al. 1993 i J.Økland & K.A.Økland 1996b).
26
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Beregningervisteat et gjennomsnittsindividårlig kunne filtrere 2
rn, vann. Dette tilsvarte at vannvolumetover de bunnområder
der muslingenelever kan bli filtrert 0,6-5,0 ganger i året. I elva
Varzugapå Kola-halvøyafiltrerer elvemuslingeni år med normal
vannføringdaglig ca 30 % av elvasvannvolum,og i år med liten
vannføring 90 % (Ziuganovet al. 1994). Muslingersom levde i
elva Meuse (Belgia)filtrerte mer enn 300 liter vann i sekundet
(Libois& Hallet-Libois1987). Dette tilsvartebare en liten del av
vannføringen,men de filtrerte likevel en vannmengdesom tilsvartekapasitetentil et renseanleggfor > 150 000 personekvivalenter. Vannet som rensesav muslingenehar dessutenen bedre
vannkvalitet,og er derfor å foretrekke.Denvannrensendeeffekt
som muslingeneutøver er av stor betydning for økosystemet
som helhet. Ziuganovet al. (1988; 1994) menerat elvemuslingen bedrer vannkvalitetenslik at overlevelsentil fiskeyngelen
øker, og er med på å opprettholdeen stor fiskebestandi et vassdrag. Selvom muslingenslarverfår næring fra fisken, og dette
oppfattes som parasittisme,skjerdette normalt uten å skadefisken. Senerehar elvemuslingenbetydningfor fisken ved å holde
elvevannetfritt for organiskepartikler.Vannet i elva er klart der
det finnes muslinger,men ellerspåfallendebrunt eller blakketav
mineralpartikler.Ziuganovet al. (1988; 1994) ser derfor på forholdet elvemusling-laks
som en tidsforskøvetsymbiose(protokooperasjon).

4.6 Miljøhistoriskarkiv
Arter av de store ferskvannsmuslingene
lever normalt hele livet
innenfor et begrensetområdeav en elv eller innsjø.De er derfor
velegnet som indikatorarterfor overvåkingav ulike miljøbelastninger (tungmetaller,radioaktivtnedfall, pesticider)for de lokalitetene der de lever(Imlay1982).Arter i familien Margaritiferidae
er for eksempelanbefalt brukt i forbindelsemed overvåkingav
tungmetall på grunn av høy levealderog vid geografiskutbredelse.
Muslingskalletkan betraktessom et miljøhistoriskarkiv, og elvemuslingen har fått betegnelsen "det tause vitnet". Ettersom
muslingskalleter en kompakt struktur lagres forbindelser og
grunnstoff i skallet,og finnesder ogsåetter at muslingener død.
Elvemuslingenlar vannet passivtsirkuleregjennom kappehulen,
og den har liten mulighettil å velgehva den får i seg. Stabileforbindelseri vannet blir tatt opp av muslingenog lagret i kalkskallet eller dets mikrokomponentglukoproteinet.Totalt er 32 elementer identifisert(Carellet al. 1995).Ettersomskalleter i stadig
vekstvil endringeri forekomstav disseforbindelsenekunne leses
av ved analyser av skallets oppbygning ved ulike tidspunkt.
Metodikken som benyttesved disseanalyseneer nærmerebeskrevetav bl.a. Carellet al. (1987; 1995),Mutvei (1989), Mutvei
et al. (1994) og Westermarket al. (1995). En elementanalyseav
et muslingskallkan dermedgi en beskrivelseav et vassdragsmiljøhistorie i løpet av mer enn hundre år. Metoden tillater også
analysei ytterst små deler av skallet,og vekstforløpeti løpet av
ett år kan i enkeltetilfeller analyserespå mer enn 1000 punkter
noe som innebærertre målinger hver dag. I tenkte tilfeller kan
man altså følge avsetningenav ulike forbindelserpå morgenen
og kveldenhver dag i løpet av flere år. Svenskeforskere har på
denne måten påvist radioaktiveisotoperfra de første kjernevåpensprengningeneog fra Tjernobyl-ulykken,kvikksølvfra klorin-

dustrien, bly fra bilene, forurensningerfra gruvedrift, eutrofieringens utvikling og industrialiseringensutvikling. Også forsuringsforløpetkan sporesi muslingenesskall. Det har nemlig vist
seg at jern, sink og kobolt blir mindretilgjengelignår pH synker.
Avtagendekonsentrasjonav de nevnte metallenei skalletvitner
derfor om en pågåendeforsuring (Mutveiet al. 1994).

4.7 Predatorer/fiender
Elvemuslingens
viktigstefiende er mennesket,bådedirekte gjennom fangst og indirekteved habitatødeleggelser
og miljøforringelse.I eldre tid ble det lett etter perler i de fleste kjente muslinglokaliteter.Det ble ofte drevetsom rent rovfiskeved at allestørre
muslingerble tatt opp, og dyreneble drept ved at lukkemusklene ble skåret over. Som menneskefødeer elvemuslingenbare
unntaksvis benyttet (se Lande et al. 1996), og det er helst
Anodonta- og Unioartersom har stått på menyen(seJ.Økland&
K.A.Økland 1995). Muslinger fra ferskvann har imidlertid høy
næringsverdi,og har vært benyttet i størreutstrekningsomdyrefår (bl.a. Brander1957a).I en eldre beretning(Kingo 1895)står:
".... og efterat man har udtaget perlen, om den findes, bliver
indmadenopsamleti en bøtte somvelkommenføde for grisen".
Det tykke skallettil elvemuslingenog nærståendearter har vært
utnyttet som råstofffor intarsiaarbeideri perlemor:småbiter felles inn i vakre mønstrepå musikkinstrumenter,eskerog spillebrett (seJ.Økland& K.A.Økland1995).Det er kjent at felemakere i Telemarkbrukte perlemorfra elvemuslingertil å pyntefelene
med alleredepå 1700-tallet,og at dette varte fram mot 1960årene (Landeet al. 1996). Før plastmaterialenekom på markedet, var fabrikasjonav perlemorknapperfra ferskvannsmuslinger
en stor industri i Nord-Amerikaog Russland.At muslingervar en
stor ressursi mangevassdragtidligere vitner følgendeeksempel
fra Nord-Amerikaom: I TennesseeRiveraleneble det i 1940- og
1950-årenehøstetomkring 10 000 tonn med muslingerårlig vesentlig som råvarertil knappe-industrienog til perleproduksjon
(Isom1969).
Elvemuslingenhar ellers ingen naturlige fiender (Bauer 1988).
Det finnes likevel flere beretninger i litteraturen om dyrearter
som i det minste lokalt kan predatere på elvemuslingen.
Bisamrotte,Ondatrazibethicus, som er innført fra Nord-Amerika
har etablert bestanderi mange europeiskeland, og har en Vid
utbredelsebl.a. i Finland.Denne predatererpå muslinger,men
syneså foretrekkeAnodonta-, Pseudanodonta-og Unioarterpå
grunn av deres tynnere skall (Brander 1955). Brander(1957b)
sier "egendomligt nog har jag tills vidare icke råkat se skal av
Margaritana margåritifera som bevisligenbrutits upp av bisamråttan, men nog av samtligabvriga i Finlandförekommandeunionaceer". I følge Pustet(1925) og Dyk (1958 i Baer 1969) kan
imidlertid bisamrottespesialisereseg på elvemuslinger.Valovirta
(1984)og Hochwald(1990) nevnerat bisamrottespiserunge elvemuslinger.Valovirta(1984) nevnerogsåat oter, Lutra lutra, og
mink, Mustela vison, er konstatert som predatorerpå elvemusling. Likeledeser det tenkelig at fiskespisendefugleartersom ender og måker kan spise skjell, men det finnes ingen pålitelige
data om dette (Ziuganovet al. 1994).Denenesteopplysningeni
litteraturenom fugler som har klart å håndtereelvemuslingerer
fra Irlandder kråke,Corvuscorone cornix, har predatertpå mus27 —
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5 Habitat/miljøkrav

linger på en kjent lokalitet (Berrow1991).Den knustemuslingene ved å slippe dem fra stor høyde mot et hardt underlag.
Muslingenesom ble funnet på spiseplassen
variertei størrelsefra
75 til 108 mm, og var signifikantmindreenn gjennomsnittsstørrelseni populasjonen.Dette er sannsynligvis
bareet eksempelpå
hvilkenopportunist kråka er med hensyntil næringsvalg,og lav
vannføringhar antageliggitt lett tilgang til muslingenepå et bestemt tidspunkt. Riedl(1924) og Nowak (1931) kunne ikke bekrefte i sine undersøkelserat kråke utgjorde noen fare for elvemuslingen.

Elvemuslingens
kravtil de enkeltemiljøparameterekan væreforskjelligi løpet av levetiden.Forandringeri vannkvalitetog habitat
kan medføre at de unge stadienedør mens de voksne dyrene
fortsatt er til stede. I litteraturen vil beskrivelserav vannkvalitet
ofte bare gi et øyeblikksbildeav forholdene idet verdieneer basert på enkeltmålingereller et fåtall vannprøver.Dessutener det
ofte et mål på forholdeneder de voksne muslingenefortsatt er
tilstede,og det sier ingentingom hva som egentlig er miljøkravene for å opprettholdebestandenog sikre rekrutteringen.

Det er heller ingen opplysningeri litteraturen om at muslingene
predaterespå av fisk. Det er imidlertid beskrevetat ål kan spise
dammuslinger(bl.a. de Nie 1987). Det er i det minste teoretisk
mulig at fisk kan ta de yngste stadieneav muslinger,og det er
også mulig at muslinglarvenekan utgjøre et viktig næringstilskuddfor fiskeyngelen.Det foreliggerimidlertid ingen bekreftelse på dette i litteraturen,og det nærmesteman kommerer antagelserav typen "a few glochidiamay be eaten by fish and other
water animals"(Murphy 1942,se ogsåGrundelius1987).

Det er dessutenvanskeligå stille opp eksaktegrenseverdierfor
de ulike miljøfaktorene,ettersomde heletiden samvirker.Enforskyvningi en av faktorene kan i vissetilfeller kompenseresved
endringerav en eller flere av de andre miljøfaktorene.Dessuten
kan det være vanskeligå avgjørehvilke miljøfaktorersom er av
primær betydning for elvemuslingenog hvilke som bare virker
sekundært.
Eldre opplysningerangåendeelvemuslingensmiljøkrav er ofte
sværtkategoriske.Etterat man fant arten i bekker med kaldt og
kalkfattig vann ble dette til en generellregel uten at det egentlig
ble undersøktnærmere.Når myter først har oppstått kan det ta
lang tid å endre disse.Det kan derfor være nyttig å peke på dette slik at man ikke ukritisk godtar mange av dc "sannhetene"
som finnes i eldre litteratur om emnet.

5.1 Habitat
Normalt står elvemuslingenmed "hodet" i grusen,og bare den
bakre delenav dyret er synlig(figur 20). Skjellenestår ikkejevnt
fordelt over elvebunnen,men danner aggregasjonersom kan
beståav flere hundre individer.Elvemuslingenleverhovedsakelig
i rennendevann, men finnes også i sjølignende utvidelserav
størreelverog i innsjøernær innløp- eller utløpselv(bl.a. Boycott
1936). De er vanligst i elvestryk,på sandbankerog i høler der

Figur 20

Elvemuslingenslik den oftest står
nedgravdi substratet med bare den
bakre delen av dyret synlig. Tegning
av L. Öhman - fra Eriksson et al.
(1983).- Pearlmussel(Margaritifera
margaritifera)in typical position in
the substratum,with only the posterior part of the animal visible. Drawing
by L. Ohman, from Erikssonet al.
(1983).

28
© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.

nina fagrapport 028

vanngjennomstrømningener god, og bunnen ikke er nedslammet. De finnes oftest i næringsfattigeklarvannselvermed grusog sandbunn mellom enkelte store steiner og steinblokker.
Elvemuslingener avhengigav områder med finere substrat for å
kunne grave seg ned og forankre seg. Lande et al. (1996) fant
muslingerbåde på grovt steinet bunn, på grus, sand og mudderbunn. Men sedimenteringav mudder og finpartikulært materiale
hindrer de unge elvemuslingenei å etablereseg, og arten finnes
derfor mer unntaksvis i områder med løs mykbunn (Brander
1957a, Hendelberg 1960). Generelt er habitat og substrat lite
detaljert beskreveti litteraturen, og gode arbeiderpå habitatpreferansesyneså mangle helt.

peraturer fra -0,4 til 25,6 °C. I følge Ziuganov et al. (1994) kan
de tolerere temperaturer opp til 28 °C i kortere tid (10-20 min).
Ziuganovet al. (1988) mener at de kan overlevei lange perioder
(30 dager) på tørt land i skyggeved 15 °C. Dette står imidlertid i
sterk kontrast til Dyk & Dykova(1974) som påstårat muslingene
dør etter 64 timer på tørt land i sommertemperaturer,og mister
samtidig 1/10 av kroppsvekten.I fuktig sandbunn derimot kan
de overleveopptil tre uker. Björk (1962) skriverat under tørkeperioder kan elvemuslingenleve i måneder i grunne dammer eller
stilleståendevann uten å ta skade.Dette vil i såfall indikere at de
kan tåle en kortere periode med lite eller ingen vanngjennomstrømning bare ikke temperaturen blir for høy.

Habitatet til elvemuslingenmå ikke bare tilfredsstille artens egne
behov, men må også være et brukbart habitat for laks og aure
for at muslingenskal overleve.

Muslingenekan tåle vanntemperaturernær null så fremt de ikke
fryser inne (Grundelius 1982). Blodet hos svanemusling,Anodonta cygnea,fryser ved -0,078 °C (Potts 1954),og differanseni
forhold til vannets frysepunkt kan ikke være til stor hjelp for
muslingen. I følge Roscoe& Redelings(1964) er det ikke publisert noe på vinteraktiviteten hos elvemusling.Atferdsmessigkan
elvemuslingenunngå innfrysing ved å grave seg dypere ned i
substratet, og det er observert at de kan være fullstendig nedgravd i vintermånedene(Finne-Grønn1897).

5.2 Dybde
Elvemuslingenfinnes normalt på 0,5-2 m dyp, men kan også forekomme på dypere steder (Ziuganov et al. 1994). Brander
(1957a) oppsummererat det gunstigste dybdeområdeer 0,5-5
m, men med ekstremverdiene0,3-7 m. I Simoa, Buskerud, er
muslinger notert ned mot ca 8 m (H. Støvernpers. komm.). Til
sammenligningkan det nevnesat Margaritifera auricularia i SørEuropa finnes i store langsomtflytendeelver på dybder > 8 m
(Altaba 1990). I beretningerom perlefiskefinnes det opplysninger om dykkere som har vært nede på 10 meter, og i dype kulper
under fosser helt ned på 24 metersdyp for å hente opp elvemuslinger (Lidman 1958, Landeet al. 1996).

5.5 Høyde over havet
Faktorersom begrenserden vertikale utbredelsentil elvemusling
er ikke studert i detalj (Hruska 1992). I Pårlälveni Nord-Sverige
fant Hendelberg (1960) elvemuslingen opp til 360 m o.h. I
Norrbotten og Våsterbotten lån i Sverigeble elvemuslingfunnet
opp til henholdsvis430 og 520 m o.h (Fångstam1986, Lundstedt & Wennberg 1995). I Sør-Böhmen(Tsjekkia)er denne grensen vesentlig høyere; 800 m o.h. (Hruska 1992), i Niederösterreich(Østerrike)forekom elvemuslingmellom 537 og 901
m o.h. (Frank 1983), og i Tysklandvarierteøvre grensefor utbredelse i ulike vassdragmellom 265 og 670 m o.h. (von Hessling
1859).

5.3 Vannhastighet
Elvemuslingentolererer vannhastigheterpå 0,3-2 m/s (Ziuganov
et al. 1994). FraØsterrikefant Moog et al. (1993) elvemuslingi
vassdragmed vannhastighet0-0,7 m/s, men optimal vannhastighet var 0,2-0,4 m/s. I Dalarnei Sverigevar vannhastighetenomlag den samme (0,1-0,8 m/s) i 20 undersøkte lokaliteter
(Grundelius 1987). Det sammefant Björk (1962) for forskjellige
lokaliteter innen ett vassdrag også. Altnöder (1926) beskrev
vannhastighet indirekte ved å studere elvenes gradient.
Stigningen i gjennomsnitt på strekninger uten muslinger var
2,36 % sammenlignetmed områder med muslingerder gradienten i gjennomsnitt var 1,60 %. Moog et al. (1993) fant elvemusling i vassdragmed stigning opp til 2 %, men fant at optimal
gradient var 0,2-0,7 %. Alle nevnte observasjonersammen med
undersøkelsergjennomført av Eagar (1977), sannsynliggjørat
vannhastighetener en kritisk faktor for forekomstenav elvemusling. Antall unge individer (5-20 år) avtar med økende vannhastighet (Streckeret al. 1990),og når vannhastighetennærmer seg
0,3 m/s blir andelen unge individer nær null.

5.6 Vannkvalitet
5.6.1 Saltholdighet
Elvemuslingenregnestil de stenohalineferskvannsartene,og finnes ikke i brakkvannsområdet- bare i vann med saltholdighet
< 0,5 promille (Koli 1961). Til sammenligningkan andemusling
forekomme i vann med saltholdighet på 3-3,5 promille.

5.6.2 Turbiditet/vannfarge
Turbiditet er et grovt mål på vannets innhold av partikulært materiale, og kan i vid forstand karakteriseressom den nedsatte
siktbarheten forårsaket av disse partiklene. Elvemuslingenunngår lokaliteter i vassdragmed høy turbiditet (partikkelinnhold).
Når vannet i forbindelse med nedbør og høy vannføring i perioder tilslammesog får uvanlig høy turbiditet, kan muslingentrekke seg sammen og lukke skallet (Jackson 1925, Roscoe &
Redelings1964). I elva Varzuga på Kola forekommer ikke muslingen i sideelversom har mørk-brunt vann og siktedyp mindre

5.4 Vanntemperatur
I eldre litteratur angis 13-14 °C som en øvre temperaturgrense
for elvemuslingen.Muslingenehar imidlertid en mye videre temperaturtoleranse,og Jungbluth & Lehmann(1976) har målt tem29
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klaringen på at muslingeneoverleverpå tross av lav pH. En undersøkelseav bløtdyrfaunaeni 593 innsjøer i Norge viser generelt at antall arter avtar med avtagende pH (J.Økland &
K.A.Økland1986). Det ble ikke funnet sneglerved pH lavereenn
5,2 og ingen småmuslingerved pH lavereenn 4,7. Det var dessuten bare et fåtall av artene som var tilstede ved pH < 6,0.

enn 0,3 m (Ziuganovet al. 1994). Et høyt fargetall gir uttrykk for
et høyt innhold av humussyrer.Dette skyldeshovedsakelignaturlig avrenning fra myr og skogsmark i nedslagsfeltet. I
Västernorrlandsog Norrbottens län i Sverigehadde muslingførende vassdragmed observasjonerav unge individer< 5 cm fargetall 10-100 mg Pt/I, og bare ett vassdraghadde vannfarge
> 100 (Soderberg1995, Lundstedt& Wennberg 1995).Sur nedbør kan føre til større utlekking av humusstoffer, og grøfting/drenering av myrer og flatehogst fører også til økt avrenningog
utvaskingav humusstofferfra jorda.

Når muslinger utsettes for surt vann opprettholder dyrene en
gradient mellom pH i kappehulensvæske og pH i vannet omkring (Heming et al. 1988). H+-ioneneblir nøytralisert(buffret)
på bekostningav CaCO, reservenei muslingen. Forskjellenmellom opptak og tap av kalsiumforskyvesi en negativ retning når
pH i vannmassenavtar (pH = 5,25), og det skjer en gradvisutarming av dyreneskalsiumreserver.Heming et al. (1988) antar at
forsuring på denne måten spilleren negativ rolle i utbredelsenav
elvemusling. Effekten av pH på kalsium-regnskapethar større
negativ påvirkning hos unge individer når skallItilvekstener på
sitt høyeste.

5.6.3 pH/forsuring
Kjente ekstremverdier for pH i vassdrag med elvemusling i
Mittelgebirge i Sachsenligger mellom pH 5,1 og 8,6 (Jungbluth
& Lehmann 1976). I en undersøkelsei Østerrikefant man elvemusling på lokaliteter med pH 6,7-8,6 (Moog et al. 1993).
Soderberg(1995) fant at lokaliteter med små muslinger(< 5 cm)
hadde en stabil vannkjemi utfra forsurningssynspunkt,og pH varierte i intervallet 6,3-7,3 under vårflommen. I en undersøkelse
av 118 tidligere kjente muslinglokaliteteri Sverigeble muslinger
gjenfunnet på 67 steder, og pH varierte mellom 4,6 og 7,6
(Henrikson1996). Det var signifikant høyeregjennomsnittligpH
på lokalitetene med muslinger enn der muslingenehadde forsvunnet. For voksne muslingerer det en klar sammenhengmellom overlevelseog pH, og muslingeneblir negativt påvirket når
pH er lavereenn 5 (figur 21, Henrikson1996). Likevelkan ikke
pH aleneforklare forskjellenei overlevelsealle stederda muslinger er funnet levende i elver (e.g. Ljungaån)hvor pH i flere år har
vært under 5. I tillegg til en pH-senkningleder også forsuring
ofte til en heving av aluminiumsinnholdetsom er svært giftig i
uorganiskform. Påforsurede lokaliteter der alle muslingerdøde
var også aluminiumsinnholdet størst (Henrikson 1996). 1
Ljungaåner konsentrasjonenav aluminium lav, og kan værefor-
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5.6.4 Kalsium og total hårdhet
Vannetstotale hårdhet er innholdet av kalsiumog magnesium.I
nyere litteratur finner man som oftest at elementeneer analysert
hver for seg, men tidligere ble total hårdhet oppgitt i tyske hårdhetsgrader(°dH, der 1 °dH = 10 mg"Ca0"/I). Anførselstegnet
for Ca0 angir at magnesiuminnholdeter tatt med, men oppført
vektmessigsom om det var kalsium (se J.Økland 1983a). Hårdt
vann har høyt innhold av kalsium og magnesium.Det motsatte
er bløtt vann, og i Norge har de fleste innsjøer og elver bløtt
vann. Enundersøkelseav 957 innsjøeri Norgeviste stor variasjon
i hårdhetsverdier: 0,05-20,80 °dH (J.Økland 1983a). Det er
mange systemerfor måling av total hårdhet (se Wetzel 1975),
og opplysningerreferert nedenfor har derfor noe forskjellig benevning.
Elvemuslingenfinnes i stor utstrekning i grunnfjellsområdersom
naturlig har et lavt kalsiuminnhold.Fra de første vannanalysene
som ble foretatt i muslingbekkervar det lave kalkinnholdet det
som ga størst oppmerksomhet (von Hessling 1859, Carl 1910,
Altnoder 1926). Dette ble tolket dithen at arten ikke tålte høyt
kalkinnhold, og at elvemuslingenvar en kalcifob (kalkskyende)
art med øvre grenseved 1 °dHCa0 (bløtt vann). Boycott (1933;
1936) slår fast at bløtt vann er den viktigste faktoren som begrenser utbredelsentil elvemuslingen.Wellmann (1938) fant at
Ca0-innholdet gjennom en to-årsperiodevarierte mellom 13 og
36 mgCa0/1på en lokalitet i Lachteog 10-31 mgCa0/1i Lutter.
Björk (1962) meddelte elvemusling på lokaliteter i Sør-Sverige
med hardhet fra 0,9 til 5,2 °dH. Fra Østerrikefinnes det forventede verdier i størrelsesorden1,3-2,5 °dH. I sachsiskeVogtland
var total hårdhet 1,7-6,9 °dH med 0,7-4,7 °dHCa0 (Baer 1969;
1993). Høyesteverdier er imidlertid funnet i enkelte irske lokaliteter for Margaritifera margaritifera durrovensisder Boycott
(1933) fant hardhet på 11 °dH. I eksponeringsforsøkhar den
overlevdkalkholdighet på 18,9 °dH (135 mg Ca/1).
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Figur 21

Total hårdhet gjenspeilerlangt på vei kalsiuminnholdeti vannet
(seJ. Økland 1983a). Data om kalsiuminnholdeti elvemuslinglokaliteter er forøvrig sparsomt.Boycott (1933) antar at øvre grense "in which the musselcaresto live" er 30 mgCa/I, men har

Surt vann er dødelig for elvemusling.Resultaterfra felteksperimenter (Henrikson 1996). - Acidified water is lethal for the
freshwaterpearl mussel.Resultsfrom field experiments.From
Henrikson(1996).
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Opplysningerfra litteraturen angir at ledningsevnenligger mellom 50,5 (Jungbluth & Lehmann 1976) og 192,0 mS/cm
(Silkenatet al. 1991) for lokaliteter med elvemusling.I Østerrike
forekommer elvemuslingeni områder med ledningsevnemellom
65 og 158 mS/cm(Moog et al. 1993). Gjennomsnittligledningsevne basert på enkeltmålingeri lokaliteter med gode bestander,
aldrende bestander/restbestanderog tapte bestander av elvemusling var henholdsvis87, 91 og 109 mS, men det var ingen
entydig sammenhengmellom ledningsevneog bestandsforhold.
I Tysklandvurderer man at bestandermed elvemuslingklarer seg
langsiktig om ikke ledningsevnenoverstiger 70 mS/cm (Bauer
1988). Lokaliteter med bare eldre individer hadde ledningsevne
69-180 mS/cm (Bauer et al. 1980). Buddensiek(1995) fant at
overlevelsentil unge muslinger var negativt korrelert med ledningsevnen på lokaliteter der gjennomsnittsverdienevar 175283 mS/cm.I Sverigevar ledningsevnenpå lokaliteter med muslinger i Halland lån 100-110 mS/cm (Erikssonet al. 1985), i
Jönkbpingslän 90-100 mS/cm(Henrikson& Oscarson1987), og
i Dalarna20-60 mS/cm(Grundelius1987).

også funnet den i vann med 79 mgCa/I (Boycott 1927). Silkenat
et al. (1991) fant i Fichtelgebirgeverdier i området 5,7-18,8
mgCa/1.Baueret al. (1991) oppgir 11,4±3 mgCa/Ifor lokaliteter
i Bayern. Fra Østerrike foreligger målinger på 10-16 mgCa/I
(Moog et al. 1993). Buddensiek(1995) fant at overlevelsentil
unge muslinger var negativt korrelert med kalsiuminnholdetpå
lokaliteter der gjennomsnittsverdiene var 10,0-14,3 mg/I. I
Skottland er elvemuslingfunnet på lokaliteter med 1-79 mg/I
kalsium. I sørlige Englander den ikke funnet i områder med 70115 mg/I kalsium. Dette er gjennomgåendehøye verdier sammenlignet med våre vassdrag,og i Dalarnei Sverigevar kalkinnholdet bare 1,2-5,2 mgCa/I på lokaliteter med elvemusling
(Grundelius1987). Det er funnet at elvemuslinghar størst veksthastighet når innholdet av kalsium er 6-78 mg/I (Alimov 1974).
Hosandre ferskvannsmuslingerer verdiene høyere(fra 20 til 100
mg/lavhengig av art).
Det er sannsynligat elvemuslingenmer er tilpassetet liv i kalkfattig vann enn at den direkte mistrives i kalkrikere lokaliteter
(Grundelius1982). Hvorvidtkalkinnholdet i vannet er begrensende for oppbyggingen av skallet hos elvemuslingener fortsatt et
åpent spørsmål(Moog et al. 1993). FraTsjekkoslovakiaopplyser
Dyk & Dykova(1974) at skallenehos muslingeri kalkrike lokaliteter kunne være opptil 50 g tyngre enn skall hos muslingerfra lokaliteter med lavere kalkinnhold. I forbindelse med kalking er
spørsmåletom kalktoleranseviktig, men foreløpige resultaterfra
Sverigesyneså indikere bare positive endringer, med observert
rekruttering og økende tilvekst som synlige bevis for dette
(Henrikson1996).

5.6.6 Fosfor
Fosforog nitrogen er de vanligste næringsstoffenesom tilføres
vassdrageneenten naturlig fra skog, myr og utmark eller som utslipp fra industri, landbruk og bosetting. Total fosformengde i
ferskvanner < 10 mg/I i næringsfattigeinnsjøer,mensnæringsrike innsjøer kan ha > 100 mg/I. Bakgrunnsverdienfor fosfor er
normalt liten, og i et elvemuslingvassdrag
på Østlandet er den
eksempelvisvurdert til 5-8 mgTot-P/I (Larsen et al. 1995). I
Mellom-Europavurderer man at bestanderav elvemuslingklarer
seg langsiktig om konsentrasjonenav fosfat ikke overstiger30
mgTot-P/I(Bauer1988) eller 35 mgTot-P/I(Moog et al. 1993). De
kan tolerere belastninger opp til 60 mgTot-P/I over noe tid
(Moog et al. 1993). Söderberg (1995) fant at vassdrag i
Våsternorrlandslån med småmuslinger(< 5 cm) var næringsfattige eller svært næringsfattige(0-15 mgTot-P/I)(figur 22).

5.6.5 Konduktivitet (ledningsevne)
Konduktivitet er et mål på vannets totale ionekonsentrasjon.
Fordi kalsiumog magnesiumer dominerendekationer i de fleste
norske innsjøer vil ledningsevnenvanligvis være korrelert med
vannets totale hårdhet (se J.Økland 1983a). Ledningsevneni
norske innsjøer og vassdrager ofte rundt 10-50 mS/cm, men i
områder under marine grense vil ledningsevnenvære høyere
(50-150 mS/cm). Ledningsevnenoppgis også ofte i mS/m som
tilsvarer 10 mS/cm.

Figur 22

80

Prosentvisfordelingav 53 elvemuslingvassdrag med hensyntil næringsrikdom.Svarte
søylerrepresenterervassdragmed funn av
muslinger<5 cm (N=37),og skravertesøyler representerervassdragbare med eldre
muslinger(N=16).Fra Söderberg(1995). Data from 53 pearl mussel(Margaritifera
margaritifera) watercoursesgrouped according to nutrients available,expressedin
percentages. Black bars representwatercourseswith mussels< 5 cm (n=37), and
hatchedbarsrepresentswatercoursescontaining only older mussels(n=16). From
Söderberg(1995).
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5.6.7 Nitrogen

6 Bestandssituasjonen

Nitrogen forekommer i vann i forbindelser som ammonium
(NE14),nitritt (NO2), nitrat (NO3)og organisk bundet nitrogen.
Vannforekomstenetilføres nitrogen via nedbøren, naturlig avrenningsvannog utslipp fra bebyggelse,landbruk og industri.
Grundelius(1987) fant muslingerpå lokaliteter med totalt nitrogen-innhold varierendefra 50 til 280 mgTot-N/I, med en svak
tendens til noe lavereinnhold på lokaliteter med reproduksjon.I
Mellom-Europavurderer man at bestanderav elvemuslingklarer
seg langsiktig om konsentrasjonenav nitrat ikke overstiger 500
mg/I (Bauer1988).

Elvemuslingenhadde tidligere en vid utbredelse i hele NordEuropa, men ble kraftig redusert på grunn av perlefiske,forurensning, endringer og inngrep i vassdrageneder den levde og
en økende aktivitet innen landbruksnæringen(Wells& Chatfield
1992). Elvemuslingener ført opp i IUCN Red Data Book som en
truet dyreart(Wellset al. 1983). Det er antatt at bestandener redusert med 95 % i Mellom-Europasiden begynnelsenav dette
århundredet (Bauer 1991), og mangel på unge individer er observert i de fleste europeiske populasjonene (Jungbluth &
Lehmann 1976, Jungbluth 1978, Valovirta 1980, Young &
Williams 1983, Bauer 1983; 1986; 1988, Young 1991). Også i
Russlander de fleste populasjoneneredusert eller helt ødelagt
(Ziuganovet al. 1994). Det er imidlertid funnet to store selvreproduserendepopulasjonerav elvemuslingi elva Varzuga(Kola)
og elva Keret(Karelia)beståendeav henholdsvis140 millionerog
6 millioner individer. Bestandeni Varzuga regnes som verdens
størstebestandav elvemuslingidag, og er nærmerebeskrevetav
Ziuganovet al. (1994). I USAer ikke populasjonerav elvemusling
ført opp på noen av listene over truede dyrearter i NordAmerika. Ifølge Wells et al. (1983) og Smith (1978) er imidlertid
enkelte populasjonerpå tilbakegang på grunn av bl.a. forsuring,
forurensning og økende nedslamming.Stober (1972) rapporterte om manglende rekruttering i Montana, men dette dreier seg
om Margaritifera falcata. En oversikt over bestandssituasjoneni
hvert enkelt land i Europaer gitt av Wells & Chatfield (1992). I
Norge står det at arten har vid utbredelse hovedsakeliglangs
kysten, men arten avtar på grunn av forsuring og forurensning,
vassdragsreguleringer
og perlefiske.

5.6.8 Oksygen
Elvemuslingener funnet i vann med oksygeninnholdmellom 4,5
og 14 mg 02/I (Zhadin 1939 i Ziuganovet al. 1994). Baer(1969)
angir intervallet 3,66-9,78 mg/I som karakteristiskfor eivemuslingen. Veksten er imidlertid best når oksygeninnholdeter 5,58,5 mg 02/I, og avtar når verdiene øker. Imlay (1971 i Fuller
1974) rapporterer at nordamerikanskemuslinger kan overlevei
vann med oksygeninnhold2,5 mg/I ved normal sommertemperatur, men at en konsentrasjonpå 6,0 mg/I er nødvendigfor å
oppnå normal vekst. Unge muslinger har høyere oksygenkrav
enn de eldre (Ornatowski 1967 i Buddensieket al. 1993b).

6.1 Populasjonsutvikling
Kartleggingav status for elvemuslinghar vist at arten har vært i
kraftig tilbakegang i hele utbredelsesområdetfra begynnelsenav
1900-tallet (Baer 1969, Jungbluth 1971, Valovirta 1977, Bauer
1980, Wells et al. 1983, Young & Williams 1983). Bauer& Eicke
(1986) antok at av det opprinnelige antall elvemuslingi MellomEuropaer det nå bare 2-3 % tilbake, og restpopulasjoneneviser
nestenalle en Ugunstigalderssammensetning.Nestenuten unntak mangler unge individer, og i mange tilfeller har rekrutteringen stansetopp for 50-60 år siden (Bauer 1980). Det har skjedd
en generell "forgubbing" i bestandeneover store deler av utbredelsesområdet,og elvemuslingenstår i fare for å forsvinnei nær
framtid.
Den størstevesttyskeenkeltbestandenfinnes idag i Bayernder
det i Oberfranken (Fichtelgebirge)fortsatt finnes 20000-25000
elvemuslinger (bl.a. Bauer 1980; 1988). Sammenlignet med
Meissner(1914) er dette en tilbakegang på 98 % på de siste75
årene. Lignende utvikling har det også vært i andre deler av
Tyskland(figur 23) (Jungbluth 1978, Baueret al. 1980,Wächtler
et al. 1987), og den totale bestand av elvemuslingi hele VestTyskland er estimert til 35000-150000 individer (Wells &
Chatfield 1992). I Øst-Tysklander det nå bare fire populasjoner
igjen, hvorav tre av dem er små og reprodusererikke lenger. I
1964 ble 28000-30000 elvemuslingerfunnet i flere bekker i øvre
deler av WeissenElsteri Sachsen(Baer 1969). Dissebestandene
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Figur 23

Bestandssituasjonen
for elvemusling
Tyskland. Foruten forekomstene
Bayernog Niedersachsen
er det knapt
levedyktige bestander tilbake. Fra
Bischoffet al. (1986). - Thesituation
for pearl mussel(Margaritiferamargaritifera)in Germany. FromBischoffet
al. (1986).
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Elvemuslingen
var kjent fra ca 200 elver i Finlandi begynnelsen
av 1900-tallet.Dette er nå redusertmed 75 %, og den er bare
funnet i 45 % av det opprinneligeutbredelsesområdet
(Valovirta
1977; 1990).Det er særligpopulasjonenei den sørligedelen av
Finlandsom har gått mest tilbake, ofte til bare noen få hundre
individer.Dentotale populasjonsstørrelsen
er estimerttil 1,5 millioner individeri Finland,hvorav90 % er funnet i østligedeler av
Lappland.

elvemuslingener tilstede i hele det opprinneligeutbredelsesområdet, men bestandener tynnet ut
elvemuslingenhar forsvunnetfra mer enn en tredel av de vassdrag der den fantes på begynnelsenav 1900-tallet
- rekrutteringforekommerbarei omlagen tredel av de vassdrag
der elvemuslingenfortsatt finnes
det er store regionaleforskjeller- i delerav Norrlandog sydøstre Götaland finnes forholdsvismange bestand som fortsatt
rekrutterer(figur 24)
bestandenav elvemuslinghar i stor utstrekning blitt splittet
opp (fragmentert)ofte ved at bestandeni hovedvassdragene
har forsvunnet
livskraftigebestanderidag finnes i vassdragsom er lite påvirket av menneskeligeaktiviteter og som derfor 1) er ganske
små - ofte mindre enn 5 m brede,2) har gode og livskraftige
bestanderav vertsfisk,3) er næringsfattigeog 4) ikke er forsuringspåvirket.

Elvemuslingen
finnesfortsatt i heleSverige,men arten har vist en
kraftig tilbakegangpå 1900-tallet.Eriksson& Henrikson(1997)
konstaterer med utgangspunkt i rapporterte undersøkelseri
svenskevassdragat:

Det er i det hele tatt en svært negativ utvikling som har skjedd
for elvemuslingenalleredefra begynnelsenav dette århunderet,
men med økende hastigheti åreneetter 1950. Fra Norge har vi
ingen god oversikt,men det generellebildet er neppesærligan-

ble i løpet av 1960-tallet reduserttil 3-4000 individer (Baer &
Steffens1987),og samtligemuslinger< 20 år var utryddet.
I Storbritanniaer elvemuslingkjent fra 175 lokaliteter,og 105 av
dissehar kjent status(Young& Williams 1983, Young 1984).Av
disseer den utryddet i 28 lokalitetersiden 1900, påvisttilbakegang i 45 lokaliteterog bare 32 lokaliteter hadde gode bestander.
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Med en stadig tilbakegang i de gjenværendepopulasjoneneav
elvemuslingi store deler av Mellom- og Sør-Europavil leveområdene for arten i Skandinaviabli stadig mer betydningsfullefor å
opprettholdeartensnaturlige eksistens.Norge, Sverige,deler av
Finlandog Kolahalveyai Russlandfremstårsom et kjerneområde
i et internasjonaltperspektivsom gir osset stort ansvari forbindelsemed forvaltning av arten.

6.2 Trusselfaktorer

6

5

f

4

0

En nedgang i antall elvemuslingerble oppfattet som bekymringsfulltogsåi eldre tid, men da fordi det gikk utover perlefangsten. At rovfangstlokalt redusertebestandenså mye at det kunne gå flere år før bestandentok seg opp igjen er kjent. Men etterhvert ble bestandeneutarmet også av andre årsaker.Thiel
(1930 i Wesenberg-Lund1937)tilskriverdenne utviklingen"den
stigendeCivilisation".Det står det videre: "Alle floder og bække
er paavirketaf den (civilisationen);vandet er ikke så rent, mangfoldige stederer løbene regulerede,vandstrømmener ikke saa
stærk;floderne medførerstigendemængderaf detritus,der bevirker,at de ikke kan holde deresflodsengerrene;grus-og stenbund dækkesmed mudder; af mange grunde holder de gamle
lokaliteterhøjeretemperaturerend før."

7."

Det pekesher på en meget viktig faktor som sannsynligvis
er av
avgjørendebetydning;nemlig nedslammingav elvebunnen.Det
er spesieltde unge muslingenesomforsvinner.Elvemuslingen
lever de første årenenedgravdi substratet,og redusertvanngjennomstrømningminker oksygentilførselensamtidig som oksygenet går med til å bryte ned tilførselen av organisk materiale.
Overlevelsen
av de unge muslingeneer negativt korrelerttil faktorer som er indikatorerpå eutrofiering (Buddensiek1995).I tillegg vil overbeskatningi forbindelsemed perlefiskeværeen viktig trusselfaktorsammenmed vassdragsregulering,
kanalisering,
tømmerfløting,sur nedbør, giftutslipp, utryddelseav vertsfisken
og endringeri nedslagsfeltet(grøfting, tømmerhogsto.a.) (figur
25). Mange faktorer virker derfor negativt på elvemuslingen.
Ofte dreier det seg om en kombinasjonav faktorer som tilsammen gir alvorligstress,og i mangetilfeller utryddelseav hele bestanden.Dessutenvirker de ulike faktorene forskjellig avhengig
av muslingensalder.

I
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Figur 24

Antall reproduserendeelvemuslingbestander
fordelt på ulike lån
Sverige.Omarbeidetfra Anonym (1995) med data fra Eriksson
& Henrikson (1997). - Number of reproducing pearl mussel
(Margaritifera margaritifera)populations by county, Sweden.
Redrawn from Anonymous (1995) with data from Eriksson&
Henrikson (1997).

6.2.1 Eutrofiering - overgjødsling
Generelt nevnes"forurensning" og menneskeligaktivitet som
den viktigste årsakentil nedgangen i muslingbestandeneover
store delerav utbredelsesområdet
(Baer1970, Baueret al. 1980,
Wells et al. 1983, Wåchtler 1986, Bauer 1988). Forurensning
kan stammefra ulike kilder, men mest vanlig er avrenningfra
landbruk,industri og husholdningsom drenererdirekte til vassdragene.Reproduksjonenopprettholdesimidlertid selvi de minste populasjonenesåsantdet er vertsfisktilstede. Bestandenevil
derfor ha mulighet til å ta seg opp igjen såsantårsakentil bestandsnedgangen
forsvinner(Bauer1988).

derledeshos oss. Kerney(1975)beskriverutbredelsenfra 55 ruter (50 x 50 km) i Norge,men har bare bekreftelsepå forekomst
i 34 av dem etter 1950 (62 %). Det nyesteutbredelseskartetfra
Norge(J.Økland,1983b)gir et noe bedrebilde av situasjonenda
elvemuslingener oppgitt fra 86 % av ruteneetter 1950. Selvom
arten fortsatt er tilstede i en rekkeelverser det ut til at det bare
er rekruttering i et fåtall av lokalitetene.Bestandssituasjonen
er
derfor langt alvorligereenn den i utgangspunktetser ut til å
være. Dette ble godt belyst i undersøkelsergjennomført i
Rogalandi 1995 (Ledje1996a).I Rogalander elvemuslingkjent
fra 27 vassdragpå 1800-tallet.I dag finnes den fortsatt i 16 av
dissevassdragene,men bare 5(6) (ca 20 %) av disseantas å ha
vellykket rekruttering, og bare en av disse bestandene er
stabil/økende.

Jordbruksavrenning,
og særliglekkasjeav næringsstoffenenitrogen og fosfor samt utslipp av organiskstoff som havneri vassdragenevirker negativt på vannkvaliteten.Foruten tilførsel fra
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Figur 25
Eksempelpå trusselfaktorerog årsakssammenhengfor en elvemuslingbestand.Fra Eriksson&
Henrikson (1997). - Exampleshowing different threats and the results on a pearl mussel
(Margaritiferamargaritifera)
population.FromEriksson& Henrikson(1997).

6.2.2 Langtransportertforurensning - sur nedbør

landbruksarealer
tilføres nitrogenog fosfor ogsågjennomnaturlig tilsig fra skog, myr og utmark samt utslippfra industriog bosetting. En slik overgjødslingmedfører større algevekstog begroing. Når planterog dyr dør, og senereråtner,brytesdet organiskestoffet ned under forbruk av oksygen.Dette gir en økt sedimenteringav partikler som gjør at elvebunnenblir tilslammet.
Dette kan ogsåforsterkesved tilførselav annetorganiskmateriale, f.eks. tilførselfra husholdningskloakkog utslippfra fôrsiloer.
Denne økende eutrofieringen og saprobieringensammenmed
økendepartikkeltransporter antatt å være den viktigsteårsaken
til nedgangeni bestandeneav elvemuslingoverstore delerav utbredelsesområdet.

Forsuringer nevnt som en viktig faktor for nedgangeni bestanden av elvemuslingi de fleste land (Wellset al. 1983),men problemet er størst i England,Sverigeog Finland(Valovirta 1984,
Woodward 1995, Henrikson1996).I Norgeer ogsåforsuring av
vann og vassdraget av de alvorligstemiljøproblemene.Dette er
den enkeltfaktoren som har ført til størst reduksjoni biologisk
mangfold i ferskvann(Direktoratetfor naturforvaltning 1995).
En tredel av landarealethar skadersom kan føres tilbake til sur
nedbør.I løpet av de siste50 åreneer ca 2500 fiskevannblitt fisketommeog 25 laksestammerer utryddet på grunn av sur nedbør. Dette har åpenbarthatt følger ogsåfor elvemuslingensom
tidligere fantes i mange av disse vassdragene(f.eks. Storelva,
Mandalselva,Lygnaog Audna). Noen total oversiktover skadeomfanget har vi derimot ikke.

Det er spesieltde unge muslingenesom forsvinner,og et karakteristisktrekk er den "forgubbingen" som observeresi bestandene. Elvemuslingenlever de første årene nede i substratet,og
er bundet til mikrohabitat med høy grad av utskifting til de frie
vannmasser(Buddensieket al. 1993a).Ved økt tilførsel av næringsstoff og større partikkeltransportvil substratet bli stadig
mindre egnet som oppvekstområdefor de yngste årsklassene
(Bauer1988, Buddensieket al. 1993b). Substratetnedslammes,
oksygenetforbrukestil nedbrytingenav tilført organiskemateriale, og de unge muslingenekveles.

Forsuringvirker negativtved direkte dødelighetav eldre muslinger når pH blir lavereenn 5 (Henrikson1996). Eneffekt av lav pH
er svikt i ionereguleringen.Forsuringskaperen ubalansei kalsiumopptaket (ved pH = 5,25) slik at muslingenetterhvert tærer
på skallet.De små muslingenevil væresærligutsatt da tilveksten
er størst i de første leveårene(Heminget al. 1988). Det er ellers
ingen ting man vet om virkningenav forsuring på de tidligste
stadiene.HosAnodontafant Huebner& Pynnönen(1992)en avtagende levedyktighethos glochidieneved lav pH og/eller høye
aIuminiumskonsentrasjoner.

De unge muslingeneoverleverderfor bare i sedimentermed lavt
innhold av organiskmateriale(Bauer 1988), og selv de voksne
muslingenepåvirkesnegativt ved sterk eutrofiering.Buddensiek
(1995)visteat bådevekst og overlevelsehos elvemuslingvar negativt korrelert til faktorer som er indikatorer på eutrofiering
(ledningsevne,ammonium, nitrat, fosfat, natrium, kalium, kalsium og magnesium).

Effektenav forsuring har vært ansvarligfor tilbakegangenav elvemuslingi mange områder.Men det er ikke bare pH i seg selv
som er viktig; økte metallkonsentrasjoner
og lavt kalsiuminnhold
er medvirkendefaktorer. Henrikson(1996) fant høyeredødelighet i bekker med konsentrasjonerav uorganiskaluminium nær
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av elvemuslingen.Tidligeresammenhengendemuslingbestander
blir splittet opp. I mangetilfeller reduseresogsåfiskebestanden,
og dette kan i sin tur gi redusertrekrutteringhos elvemuslingen.
Under selve anleggsperiodenvil massetransportkunne føre til
nedslammingav bunnsubstratetmed den følge at muslingene
begraves.Dette skal angivelig ha skjeddi forbindelsemed vassdragsreguleringi Tevlai øvredel av Stjørdalelvai Nord-Trøndelag
(StjørdalensBlad 1.2.96). Reguleringenkan også direkte påvirke
substratetved nedslammingpå grunn av redusertvannhastighet. Dette reduserertilgjengelige gyteområderfor laksefisk,og
oppvekstområderfor elvemuslingen.

0,4 mg/I sammenlignetmed lokaliteterder konsentrasjonenvar
rundt 0,1 mg/l. Forsuringforårsakerfysiologiskstress,og kalsiummetabolismenforstyrresi vann med lavt kalsiuminnhold,og
gir dermed negative effekter (J.Økland& K.A.Økland 1986).
Likeledesforårsakersurstressvekstforstyrrelser
som kan avlesesi
skalletsstruktur som nedsatt tilvekst og korrosjon (Carell et al.
1995).
Forsuringvirker også negativt på laksefisk,som er vertsfiskfor
glochidielarvene.Når tettheten av fisk blir for lav vil den direkte
påvirke rekrutteringen hos elvemuslingen.Forandring i den
vannkjemiskestabiliteten kan igjen forårsake utfelling av jern
som tetter igjen mellomrommenei substratetog dermedhindrer
muslingenei å graveseg ned (Woodward1995).Dette kan hemme rekrutteringenytterligere.

Ogsåandre konstruksjonersom fløtningsdammer,kulverteretc.
vil kunne hindre fisken i å vandre,og dermedhindre spredningen av muslingeninnen vassdraget.Det er viktig å påseat nye
vandringshindereikke skapesfor eksempelved ombygging og
nybyggingav veier og broer. Tidligere bruk av vassdragenetil
tømmerfløting medførte ofte inngrep i vassdragenesom lokalt
hadde negativ påvirkning på elvemuslingen.For å få tømmeret
ut var man ofte tvunget til å ta bort hindringeri vassdragetfor at
ikke stokkeneskulle sette seg fast. Mange stederble bekkerog
elver rettet ut, rennerble sprengtog storesteinerfjernet.

6.2.3 Lokal forurensning
Det er ofte vanskeligå definere den direkte årsakentil at elvemuslingen forsvinner fra en lokalitet. Men i ett tilfelle fra
Bohuslåni Sverigekunne man med sikkerhetfastslåat et giftutslipp (pentaklorfenol) forårsaket utryddelse av elvemuslingen
(Erikssonet al. 1986). I Russlandforsvant elvemuslingennesten
fullstendig fra elva Umba (Kola-halvøya)på grunn av utslipp av
spillvann fra Kirov-Apatity verket (Ziuganov et al. 1994).
Elvemuslingenforsvant fra mange elver i Karelia på grunn av
tømmerfløting(Vlastov1933 i Ziuganovet al. 1994).Årsakenvar
at elvebunnenble dekket med bark og sunkettømmer, som forårsaketen økning i konsentrasjonenav phenolerog en generell
eutrofiering av vannmassen.Generelthar avløpsvannfra tremasse- og papirfabrikkerhatt en negativ påvirkningpå muslingeri
ferskvann(Fuller1974).I eldre tider da sagbruki større grad lå i
direkte tilknytning til vassdragenevar utslipp av sagflisog bark
mdeleggendefor mangemuslingpopulasjoner.
Eksemplerpå dette er nevnt ogsåfra Sørlandet(Stomnås1974). I Englander det
kjent at elvemuslinghar forsvunnetfra flere områder på grunn
av forgiftning etter ulovlig utslippav kjemikalierbenyttet til å bekjempeskadedyrpå sau(Woodward1995).

I de senereår har man dessutenblitt oppmerksompå at også
beverdemningerkan forårsakeskadei muslingvassdrag
bl.a. på
grunn av redusertstrømhastighetog økendeproblem med nedslamming(Eriksson& Henrikson1997).

6.2.5 Habitatødeleggelse
Inngrepi nedslagsfelteteller langsselvevassdragetkan forandre
de hydrologiskeforholdene betydelig,og endringeri vannføring
og avrenninggir seg utslag i vannkvaliteten.Kanalisering,drenering av myrer og skogsområderi nedslagsfeltet,grusuttak,veibygging og andre inngrep har forårsaket betydelig skade på
mangeelvemuslingbestander
(Jungbluthet al. 1985,Wellset al.
1983, Bauer1986).I mangetilfeller er det økt partikkeltransport,
redusertvannhastighetog dermedøkt sedimenteringsomforårsakerdenneskaden.

6.2.4 Vassdragsregulering

FraOselvai HordalandnevnerMyking (1994)flere typer inngrep
(grusuttak/vaskingav grus, kanaliseringog flomsikringstiltak)
som lokalt har hatt negativefølger for elvemuslingen.I et annet
vassdraghar utbygging av et nytt boligfelt der elva ble lagt i rør
utryddet bestandenså sent som i 1973-74. I et vassdragi NordTrøndelager det funnet et sammenfalli tid mellom store bakkeplanerings-og nydyrkingstiltaki nedslagsfeltetog siste kjente
vellykkederekrutteringhos elvemusling(Larsen1997).

Reguleringerog oppdemmingi vassdrager inngrep som har forekommet på forskjelligmåte i lang tid. Tidligereble det bygget
dammer for å utnytte vannet til kvernerog sagbruk.I nyeretid
har produksjonav elektriskkraft og utnyttelseav vannet i drikkevannsforsyningeller til industriformålvært det viktigste. Slik utnyttelseav vannetførte ofte til negativekonsekvenseri vassdraget på grunn av tørrlegging eller redusert vannføring. Endret
vannføring kan også gi økt isskuringog innfrysingom vinteren,
og kan medføre endringer i vanntemperaturengjennom året
som følge av skiftendevannstandeller tapping av kalderevann
fra magasinet.I tillegg til at leveområdetfor vannlevendedyr
innskrenkeskan endringeri temperaturforholdeneforstyrre livssyklus.

Moderne skogsdrift med snauhogst, gjødsling og drenering i
nedslagsfeltettil vassdragmed elvemuslingkan endre de vannkjemiskeforholdene og partikkeltransporten.Igjen blir en viktig
trusselnedslammingav oppvekstområdene.Bekkerkan ogsåfylles igjen av kvisterog muslingerkjøresistykkerav tunge maskiner. Det er påvist at muslingen kan forsvinne fra områder der
skogen hogges helt ned til elvekanten.Ved slike store forandringer i miljøet,kan muslingeneslippetaket og la segdrivepassivt med vannstrømmen(Erikssonet al. 1988, Sandaas1995).
Det kan skyldesat skjul og skyggeforsvinner,og størreutvasking

Bygging av demningervil, foruten den skade inngrepet direkte
gjør, også påvirkeforutsetningenefor vandringav fisk. Det skapes vandringshinderfor fisken som igjen kan hindre spredning
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ris har flere laksevassdrag
i Norge blitt behandlet med rotenon.
Dolmenet al. (1995) beskriveri den forbindelseforsøk som ble
gjennomførtfor å undersøkevirkningenav rotenon på elvemusling. De fant at elvemuslingenhaddeen svært høy toleransemot
rotenon,og dødeligkonsentrasjon
var 30-40 ppm (12 t. eksponering). Rotenonbehandling
sliksomden gjennomføresi Norge(< 5
ppm rotenoni < 8 t.) vil ikkemedførenoentrusselpå bestanderav
elvemusling.Det skalimidlertidtilføyesat unge muslingerikke ble
testet. En årsklasse- som glochidielarverpå fisken - vil imidlertid
forsvinnesammenmed fisken.Observasjoner
fra Våsternorrlands
lån i Sverigetyder på at muslingerkan ha dødd etter rotenonbehandlingav en oppstrømsliggendeinnsjø(Henriksonet al. 1997),
og Eriksson& Henrikson(1997)anbefalerat rotenonbehandling
ikke skalgjennomføresi vassdragmedelvemusling.

av næringsstofferi vannet. Ortmann (1919) fant en preferanse
hos elvemuslingfor elvebankersom hadde skyggefra trær og
busker langs land. Dette bekreftesav Moog et al. (1993) som
fant elvemuslingi områdermed 30-100 % skyggedekninglangs
elvebredden,men oppgir at optimale forhold var 60-100 %
skyggedekning.

6.2.6 Fisketetthet/fiskestellstiltak
Elvemuslingen
er avhengigav helt bestemtefiskearterfor å kunne gjennomføreen vellykketlivssyklus.Det gjør at den blir særlig
sårbar.Med stadigavtagendelaksebestand
i Russlandlevnerikke
Ziuganovet al. (1994)noe håp for at elvemuslingenskaløke i antall der. Tetthetenav ettårig ungfisk (1+) må være > 5 individer
pr. 100 m2 i mai/juninår glochidieneslippersegav for at tettheten av elvemuslingskalopprettholdes(Ziuganovet al. 1994).

6.2.7 Perler og perlefangst

I næringsrikelokaliteteroppstårofte det paradoksaleat muslingen forsvinnerpå grunn av eutrofiering mensaurebestandentar
segopp på grunn av økendenæringstilgang(Bauer1988).Påslike lokaliteter finner man en negativ korrelasjonmellom antall
muslingerog fisketetthet,og det er en positivsammenhengmellom fisketetthet og nitratkonsentrasjon.

Alleredefor 5000 år siden i Persia,Mexicoog Peruble perlerettertraktede smykker(Dickinson1968, Boldt 1985). De var sjeldne, og var forbeholdt konger og religiøseoverhoder. Mange
anså perlenefor å være overnaturlige,og det ble fantasert og
fortalt legenderom dem. I det gamleGrekenlandble perleneansett for å inneholdeen magiskkraft. Mange mente at de bragte
dereseier både lykke og elskov.Soldaterprøvdeå oppnå styrke
og beskyttelseved å berøre perler, og spåmennanvendtedem
for å tyde fremtiden. Perlerble betraktetsom symboletpå renhet
og uskyld,og igjennomtidene har perlerblitt benyttet som kjærlighetsgaver.Det var Østensperlersom ble bragt til Persia,og senere sendt til Grekenland,som gjorde at de ble kjent og ettertraktet også i Europa.

Utsetting av andre fiskearterog fiskestammerenn de som opprinnelig hørertil i et vassdragmed elvemuslingkan reduseremulighetenfor vellykketrekruttering.I Europavil utsetting av regnbueaureog bekkerøyevære uheldig da disseartene ikke egner
seg som vertsfiski europeiskevassdrag.Det må også vurderes
virkningeneav utsettingav laksungeri aurevassdrag
der laksikke
forekommer naturlig, og utsetting av ikke stedegneaurestammer i aurevassdrag.Det er gjort undersøkelsersom kan tyde på
at lokale "muslingtilvendte"aurestammerer mer motstandsdyktige mot infeksjon (bedre overlevelse)enn aure fra lokaliteter
uten elvemusling(H. Söderbergpers.komm. i Sandaas1995).

Perlerdannesi mangeforskjelligemuslingarter,hvoravde fleste
finnes i tropiskefarvann. Men ogsåenkelteferskvannsmuslinger
kan danne perler, og i Europaer elvemuslingen(elveperlemuslingen) den mest kjente. Elvemuslingens
latinskenavn er utledet
fra ordet margaritasom betyr perle,og margaritiferabetyr ganske enkelt perlebærer.

I mangevann og vassdraghar utsetting av ørekyteført til sterk
reduksjonav aurebestanden(Hesthagen1995).Ørekytaopptrer
i store stimer langs land og har ofte sammeføde som auren.
Dermedblir den en sterk næringskonkurrenttil aureungene,og i
bekker kan ørekyta dominere fullstendig og dermed fortrenge
auren fra sine gyte- og oppvekstområder.Den vanligsteårsaken
til spredningav ørekyte er at den brukes ulovlig som levende
agn. Ørekyte i elvemuslingvassdrag
vil indirekte reduseremuslingbestandenved at auren som vertsfiskfor glochidienefortrenges. Glochidienekan ikke gjennomføre metamorfosenpå
gjellenetil ørekyten,og larvenefaller av kort tid kort tid etter infeksjon (Ziuganovet al. 1994).

Romerskehistorieskrivereforteller at JuliusCæsarvar sværtopptatt av perlenesomfantes i elvemuslingen.De hevdertil og med
at en av grunnenetil at romerneinvadertede britiskeøyer i årene 55 og 54 f.Kr var kjennskapetde hadde til forekomsten av
muslingeri de britiskeelvene.Med det næresambandetvikingene kom til å ha medøygruppai sørvestnoen hundre år senereer
det ikke utenkelig at de fikk kjennskap til perlefiske derfra
(Kleivenet al. 1989).I Sverigehar man funnet smykkermed perler fra elvemuslingeni graverfra 900- og 1000-tallet (Awebro
1994). I middelalderenog senereble perler en viktig del av utsmykningenpå klesdraktenbåde hos kvinner og menn innen
kongehusetog kirken. Ornamentaleperlebroderierlaget på lin,
silke,fløyel og brokadeble ansettfor å være noe av det ypperste
innen kunsten.Store mengdermed perler gikk med til dette og
annenform for utsmykkingpå bl.a. sverd,kroner, ikoner og bøker, og til tradisjonellesmykker(perlekjeder,ørepynt og nåler)
(se Bischoffet al. 1986). For å få en forestilling om hvor mange
perlersom trengteskan det nevneset eksempel:Forå lageveggteppet (73 x 91 cm) som figur 26 er et utsnitt fra var det behov
for nær 10 000 perler, og for å skaffe tilveie dette måtte mer
enn 2 millionermuslingerundersøkes!(Bischoffet al. 1986).

Genereltvil utsettingav fremmedfisk øke konkurransenom næring og oppholdssteder.Dette kan føre til en nedgangi de lokale
fiskepopulasjonene,
og dermedtrue elvemuslingens
reproduksjon
(Bauer1988,Woodward 1995).Såkaltebiotopforbedrendetiltak
(ryddingav elvebunnen,gravingav kulper)skal hellerikke ukritisk
settesigang uten at det tas hensyntil forekomstenav muslinger.
Ofte er det uvitenhetsomgjør at konflikterkan oppståi sliketilfeller.
I forbindelsemed utryddelseav lakseparasitten
Gyrodadylussala37
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Figur 26

Utsnitt av et kors på en messehakel
fra Ebstorf kloster laget i år 1500.
Korsetbestår totalt av 13 små bilder
som alle er utført med detaljrikeperlebroderier.FraBischoffet al. (1986).
- Part of crucifix on a priest's cloak
from Ebstorf monastery from 1500.
Thecrucifixis made up of 3 smallpictogramsall made with detailedpearl
embroideries. From Bischoff et al.
(1986).

Perlensform, farge og størrelsevar grunnleggendefor bedømmelsen av perlens kvalitet og eventuelle markedsverdi.Det var
imidlertid svært uvanligå finne kostbareperler. De fleste perlene
som ble funnet var små brune korn uten verdi. Etter erfaringer
som man gjorde i Bayernpå 1800-tallet ble det sagt at man måtte åpne 2701 muslingerfor å finne en god perle, 2215 muslinger for å finne en middelsgodperle, og 103 muslingerfor å finne
en dårlig perle. Brander(1957a) mener at man kanskjemå åpne
opptil 10 000 individer før man finner en verdifull perle. Ifølge
Ziuganovet al. (1994)vil utbyttet etter å ha åpnet ett tusen muslinger > 7 cm være 4-5 perler, men hvorav bare 1-2 har noen
verdi.

i perlefangsten. Forholdene i Norge er beskrevet av Taranger
(1890), Helland(1903), J.Økland(1982) og Kleivenet al. (1989).
I tillegg finnes mange beretninger i lokalhistoriskebøker og hefter særlig fra Sørlandet (f.eks. Bergstøl 1959, Stomnås 1974,
Nilssen1975, Lilleholt 1994). Fra Sverigegir bl.a. Ekman(1908),
Lidman (1958), Awebro (1994; 1995), Ejwertz(1995) og Oberg
(1995) oversikterover perlefisket. Men perlefiskehar vært drevet
i de fleste europeiske land helt fram til midten av 1900-tallet
(f.eks. von Hessling 1859, Brander 1957a, Rudau 1961,
Cranbrook 1976, Reger1981, Sprott & Gunda 1984, Bischoffet
al. 1986, Arens 1995, Storå 1995).
Beskrivelsensom i det følgende gis av perlefisketi Norge baserer
seg på de sentrale kildene Taranger (1890) og Helland (1903),
men med støtte i J.Økland(1982) og Kleivenet al. (1989).

Det finnes en lang rekke artikler, bøker og avhandlingersom beskriver perlefisket,fangstmetodeneog den historiskeutviklingen
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oftest drevetuten hensyntil bestanden.Muslingeneble tatt opp
med hendenepå grunt vann eller med håv og spesielletenger
med lange skaft på dyperevann (figur 27). Vanligvisble muslingene samlet på land og åpnet med kniv som gjorde at muslingeneble drept. Ettermangeår med rovfangstbegynterapporter om utfisking og "tomme" vassdragå komme fra ulike deler
av landet.I en reskript(instruks)fra den norskestattholderDitlev
Vibe i 1725 settesdet begrensningeri perlefisketved at småelver bareskalfiskesen dag pr. år, og de størreelvenebareto dager pr. år. Perlefisketble etterhvert ulønnsomtfor kronen, og i
1733 kommer det en midlertidig fredningsbestemmelse
ved at
dronningen forbyr perlefangstenoveralt i Norge inntil det er
fastlagt nærmerebestemmelserom hvorledesfangstenskal foregå. Selvom elvenevar "ruinerede" og perlefisketlite innbringende beholdt perlefiskernefortsatt privilegienesineogsåi andre
halvdelav 1700-tallet.MathiasHenchesom var dronningenssiste perleinspektørdøde i 1768. Med det var den historiskmestin-

Det første kjenteoffentlige dokumentom perlefiskefra Norgeer
et brev fra kong ChristianIV (konge 1588-1648)til lensmannen
over "Agdesiden" datert 27.j uni 1637. Kongenville at alle perler som ble funnet skullekjøpesopp og sendestil ham. Dette påbudet kom ikke alltid til å bli fulgt, og ofte forsøkteperlefiskerne
å omsetteperleneulovlig for dervedå oppnå bedrepris enn det
kongensoppkjøperekunne tilby. I 1665 innsattekong Fredrik
(konge 1648-70)Nils Pederssøn
som inspektørfor perlefiskeriene. Kong ChristianV (konge 1670-99)overdro inntekten av det
norskeperlefiskettil dronningen,Charlotte Amalie i 1683. Den
første kongelige forordning (lov) om perlefisket i Kristiansand
stift kom i 1691. Det ble tilsatt en overinspektørog flere underinspektører,og i en ny forordning som kom i 1707 ble det fastsatt at det skulletilsettesfaste perlefiskerei hverelv. Det kom senere bestemmelserom at perlefiskerneskulle slippe militærtje' neste og andre plikter som å være vardevakt eller skysskar.
Særligvar elvenepå Jærenkjent for perlefisket,men det ble som

Figur 27

Perlefisker i arbeid. Hjemmelaget
vannkikkert,muslingtangog skulderveskevar det viktigste utstyret. 1 tillegg benyttet han er kniv til å åpne
muslingenemed ved å skjære over
lukkemuslene.Fra Lidman (1958). Pearl fisherman at work. Homemade water tube, mussel rod and
shoulderbagwere essentialitems. 1n
addition he useda knife to open the
musselsby cutting the large muscle
that held to two shells together.
FromLidman(1958).

.

:••

k,'", •••

• •
,

.

• ••••

•

•
:7'•••

'

'`,e4k~x.".s

. •.
"•••••:,:k,x.

••

39
© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.

";‘"::%,"•

nina fagrapport 028

som var > 7 cm, og etter endel år ville bestandenta seg opp
igjen. I vår tid derimot vil slik fangst få langt alvorligerefølger.
Rekrutteringener lav eller har opphørt fullstendig,og mangebestander består derfor bare av store og gamle individer. Enhver
fangst vil derfor reduserebestandeni antall. Grundelius(1995)
nevneret eksempelder ulovlig perlefiskepå 1980-talletutryddet
en muslingbestandfullstendig i Sverige.

teressanteog eventyrligedelen av perlefisketi Norgeet tilbakelagt kapittel. I årene 1768-90 ble ordningen med inspektørerstattet med en forpakter som betalte en årlig avgift for perlefisket. Med det slapp dronningen å betale lønn til inspektøren,
men sikret seg samtidig en årlig inntekt og forkjøpsrett til alle
verdifulleperler.Ordningenmed fritak fra utskrivningtil militære
skaptefortsatt mye misnøyeblant offiserene,og det kom forslag
om at ordningen måtte avskaffes.Inntekteneav perlefisketsto
ikke i forhold til "en saadanfrihed, der berøverkongen mange
af de kraftigste og smukkestekarle". Fra 1791 ble perlefisket
overført til fogdene. Med det var nok en særegenepoke i perlefisket slutt. I en melding til amtmennenei 1800 framgår det at
perlefiske"for det mesteikke drives". Elvenevar utfisket, og da
det ikke var knyttet "privilegiereller friheter" til perlefisketlenger, var det få eller ingensom så seg tjent med å drive med det.

I Storbritanniaer det fortsatt tillatt å drive perlefangst,og Young
(1984) menerdette er hovedårsakentil tilbakegangeni muslingbestandeni et flertall av de kjente lokalitetenei England,Wales
og Skottland. Det har vært en økning i det tilfeldige fisket der
ukyndigetar opp alle muslingeneuten hensyntil størrelseeller
antall. Dessutener dykkerutstyrtatt i bruk. Dette har gjort at
muslingersom tidligere var utilgjengeligenå blir tatt opp. Det er
innført strengererestriksjonerpå perlefiskeogså i Storbritannia,
men det er fortsatt tillatt så sant perlentas ut uten å skademuslingen(Wells& Chatfield 1992).

Fogdenehaddehelt til 1845 retten til perlefisket,men de benyttet seg ikke av den da perlefangstenikke lønte seg. Pågrunn av
dette ser det ut til at bestandenav elvemuslingtok segopp igjen
utover på 1800-talleti det minstefram til 1840. Etter tørrår på
Jæreni 1841, og med omreisendeperlekjøperesom oppmuntret
folk til å fiske igjentok fangstensegopp på nytt. Det ble imidlertid "drevet af børn og ukyndigefolk, saa dynger med tusender
af perleskjællaa langselvekanten". Fogdenforbød da fisket av
perler.11845 kom regjeringenmed forslag om å overføreretten
til perlefisketil grunneieren,og forslaget ble vedtatt i lovsform
7. juni 1845 (Lov om Perlefiskeriet).Grunneiernebrydde seg
imidlertid lite om perlefisket.De overlot ofte perlefiskettil omreisendefolk ("fremmede børn, gamle koner og veifarende")som
gjorde en leveveiav å gå fra den ene_elvatil den andre, og ikke
hadde noen interesseav å skånebestanden.Rovfiskeresulterte
på nytt i redusertebestander,og "der optageshestelæsaf muslinger, som dræbes,saaat elve,som før var rige, nu er saagodt
somøde."

6.3 Tiltak
6.3.1 Bevaring og fredning av art og leveområde
J. Økland & K.A. Økland, (1992) har sammenfattetutbredelsesdata og vernekriterierfor stormuslinger,småmuslingerog snegler. I Norgekan arter av virvelløsedyr i ferskvannha interessante og verdifullepopulasjoneri 1) global sammenhenghvisde representererrandpopulasjonerav artenstotale utbredelse,for eksempelde nordligsteforekomstenei verden,2) europeisksammenheng hvis de A) finnes i randområderfor artens areal på
kontinentet, B) finnes i ekstremhøydeover havet, C) finnes ved
ekstremedyp, D) er sjeldne i Europaog 3) norsk sammenheng
hvis de er sjeldnei Norge eller tilhører stedereller områder med
høy biodiversitet.Elvemuslingenhører i dennesammenhenginn
under punktene 1 (og 2A) og 2D.

I Sverigeblomstretogså perlefisketopp igjen i andre halvdelav
1800-tallet,og kuliminertemellomårhundreskiftetog førsteverdenskrig. Lidman (1958) skildrer hvordan dette artet seg i
Pårlelvenved Jokkmokkder det brat ut den renesteperlefiskeepidemiensom på mangemåter tilsvartegullgraverfebereni andre deler av verden: "Den egentliga rushen försiggick vid
Pårlholmenej långt från byn Pårlan.Hit sökte sig stora skarorav
åventyrare,mest finnar och svenskalösdrivare,byggde hyddor
långs strånderna,plockadehundratusentalsmusselskaloch hittade då och då en pårla. Man söp och sjöng och slogs.
Hundratalspersonersamlades,ålven finkammades.Det hånde
att böndernalämnadesina gårdarvind för våg och gav sig ut på
pårlfiskei den bergfasteövertygelsen,att de på nån dag skulle
hitta förmögenheter på ålvbottnen." Oberg (1995) beskriver
ogsåfisket i Pårlelven,og et fangstlagtok på land 12-13 båtlaster om dagensom utgjorde > 20 000 muslinger.Disseble åpnet
med kniv og lagt i haugerpå land. Etteren ukesarbeidvar haugen 10-12 meter lang, 6-7 meter bred og minst 1,5 meter høy!
Det er også beretningerom at en mann på en lokalitet i Finlandi
løpet av to sommersesonger
haddeplukket opp 80 000 individer
(Brander1957a),eller at to mann i løpet av en dag kunne åpne
1000 individer.

Flereinternasjonalekonvensjonereller avtaler har blitt etablert
med sikte på å få i stand internasjonaltforpliktendevern av ville
arter og deres levesteder.De viktigste konvensjonenei denne
forbindelseer: Biodiversitets-konvensjonen,
Bern-konvensjonen,
Washington-konvensjonen
og Ramsar-konvensjonen
(Direktoratet
for naturforvaltning1994). Bern-konvensjonen
har som formål å
verne om europeiskearter av ville dyr og planter, samt dereslevesteder,og det er lagt særlig vekt på beskyttelseav truete og
sårbarearter. Elvemuslingener ført opp i liste III i konvensjonen
over arter som det skaltas spesiellehensyntil.
I Finlandble elvemuslingenfredet alleredei 1955 (bl.a. Valovirta
1984), i Sverigeble den fredet i hele landet fra 1994, men det
fantes tidligere lokale fredninger i flere av lånene som strekker
seg tilbake til 1950-tallet (Lundstedt & Wennberg 1995,
Henrikson1995), og i Danmarkble den fredet i 1990 (Wells&
Chatfield 1992).
Formelt sett er elvemuslingentilstrekkelig vernet også i Norge
gjennom lov om laksefiskog innlandsfiskm.v. av 15.mai 1992.
Med hjemmeli denne lovens§ 34 fastsatteDirektoratetfor naturforvaltning en forskrift om forbud mot fangst av elvemusling
som trådte i kraft 1.januar 1993. Det er imidlertid fortsatt avis-

Slike inngrep hadde likevel bare sjelden katastrofalefølger for
bestandenpå lang sikt. Perlefiskernetok normalt bare muslinger
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oppslag som beskriver perlefangst og leting etter skjell (bl.a.
DrammensTidendeog BuskerudBlad3. august 1994).At arten i
realitetener totalfredet er nok fortsatt ukjentfor de fleste,og informasjonenpå dette feltet kan med fordel bli bedre.

muslingpå Østlandsområdet,men det kan likevelværeet spørsmål om ikke håndhevingenav fredningsbestemmelsen
ville være
enklere om den ble utvidet til å gjelde alle tre artene (jfr.
Woodward 1995).

Det er imidlertidviktig å innseat et artsvernikke alenekan redde
utryddelsenav elvemuslingen.Motivet for å klassifisereelvemuslingen som sårbar er at rekrutteringenhos arten er så svak at
overlevelsenikke er sikret på lang sikt. Det er derfor viktig å sikre
artensleveområdersamtidigsom årsakenetil bestandsnedgangen identifiseres.Ved å sikre de gjenværendevoksne individene
vil bestandenkunne bygge seg opp igjen om belastningenminker, og de unge muslingenefår mulighetfor å overlevede første
kritiskeårene.

For å sikre elvemuslingenkrevesdet ved siden av forbud mot
fangst også bedre kunnskapom artens generellebiologi samt
forvaltningsplanerog strategierfor tiltak og bevaring.I Sverige
har Naturvårdsverketutarbeideten tiltaksplan (åtgärdsprogram)
for elvemuslingen(Eriksson1995). I programmet inngår forslag
til fredning og lovendringer,biotop- og områdevern,overvåking,
tiltak, informasjon,samordning med annet naturvernarbeidog
kunnskapsøkning.En sammenfattendebeskrivelseog en diskusjon av en strategi for å bevare elvemuslingenfinnes hos
Grundelius (1995). En langsiktig bevaring av elvemuslingen
handlerom å garantereformering og overlevelsei store og voksendebestanderi et hundretallslokaliteterover heleSverige.

Buddensieket al. (1993b) setter opp to foreløpigekonklusjoner
som mål for å bevaremuslinger:
1.Sandog finpartikulært materialesedimentererog redusererinfiltreringen av vann fra de frie vannmassene
til sedimentet,og
gjør at oksygeninnholdeti interstitialenavtar. Enhverhabitat
der voksne unionider fortsatt reproduserer,og hvor fisk fortsatt er tilstede skal beskyttesmot aktivitetersom medførertilførsel av finsubstratdirekte til vassdrageteller som mobiliserer
slik tilførsel.Tiltak for å sikreersjonsutsatteområderblir derfor
viktig, og det er nødvendigmed tiltak som fanger opp løsmaterialenefør det når fram til vassdraget.

I Norgehar Direktoratetfor naturforvaltningtatt et initiativfor å
få laget en forvaltningsplanfor elvemuslingen.I Rogalandhar
Ledje(1996a)kartlagt utbredelsenav elvemusling,og gitt forslag
til forforvaltningsplanfor fylket. Denne innebærergenerelletiltak som å bedre informasjonenom fangstforbudet og ikke gi
dispensasjoner
fra fredningen, informere grunneierelangsvassdrag med elvemuslingslik at inngrep kan unngåseller gjørespå
en skånsommåte, og intensiverekontrollen med siloutslipp.I tillegg må årsakenetil nedslammingklargjøres,og det må gjennomførestiltak som eventueltkan bedrereproduksjonenav aure
og laks.

2. Selv om mekanismenefor hvordan de unge muslingeneblir
påvirket ikke er kjent i detalj, kan det likevelfastslåsat enhver
tilførsel av organiskmateriale,så vel som tilførsel av næringsstoffene nitrogen (ammonium)og fosfor, skal betraktessom
skadeligog i størstmulig grad unngås.

I arbeidetmed en forvaltningsplani Norge er det viktig å samtidig få fram elvemuslingensbetydning i økosystemet.Det bør i
størregrad setteskravtil konsekvensutredninger
i sakersom berører vassdragmed elvemusling.I sakersom eksempelvisangår
vassdragsutbygging
har elvemuslingtidligere bareblitt omtalt tilfeldig, og det er aldri gjennomført konsekvensutredninger
som
tar utgangspunkti elvemuslingen.I forbindelsemed vegutbyggingssakerhar det forekommet enkle konsekvensvurderinger
som direkte har angått elvemusling(bl.a. Larsen1995)eller mer
indirekte som del av temaet biologisk mangfold (bl.a. Gaarder
1994),men dissesakeneer få.

Det kan videre nevnesat fjerning av vegetasjonog snauhogstav
skog langsvassdragetikke bare påvirkerelvemuslingennegativt
ved økt erosjon, men også ved endredetemperatur-og lysforhold. Bevaringav elvemuslingi et vassdragmå derfor ta hensyn
til forholdene i nedslagsfeltetgenerelt, og langs elvestrengen
spesielt,skal man ha håp om å gi bestandeneet vern på lang
sikt.
Vern av spesiellenaturområder eller naturforekomsterskjer i
Norgeførst og fremst i medholdav Lovom naturvern.Ved siden
av denne er Lov om laksefiskog innlandsfiskm.v. og Plan og
bygningsloven sentrale lover når det gjelder områdevern.
Paragraf7 i Lov om laksefiskog innlandsfiskm.v gir adgang til
biotopvern av områder som har særlig verdi for fisken. Denne
paragrafen er også gjort gjeldendefor elvemusling.I Plan og
bygningslovenkan kommuneneregulereområdertil spesialområde naturvernområdeog kan i kommuneplanenebåndlegge
områdersom skal regulerestil naturvernformåleller vernesmed
hjemmel i annet lowerk. "Rådighetsinnskrenkninger"
for å ivareta naturvernhensyner ogsåhjemlet i annet lowerk - Jordloven,
Lovom skogbrukog skogvernog Vassdragsloven
- men kommer
mer sjeldenttil anvendelse.

6.3.2 Utsetting, reintroduksjon og oppdrett
Elvemuslingener i stand til å bevegeseg, men de fleste flytter
segbare noenfå centimeter,og undersøkelserhar vist at nær en
tredel av muslingenei løpet av et år ikke flytter seg i det heletatt
(Young& Williams1983).Enkeltemuslingerkan imidlertidaktivt
eller passivtmed vannstrømmenflytte seg til nye lokaliteter,og
etablereseg på nytt f.eks. ved forstyrrelseri det opprinneligeleveområdet.Det er likevelklart at slike nyetableringerskjersvært
sakte, og ikke kan bidra vesentlig i rekoloniseringav elvestrekninger der muslingenhar forsvunnet.Til slike områderi vassdraget kan elvemuslingennaturlig barespreseffektivt som glochidier på vertsfisk.Rekoloniseringi elverder elvemuslingentotalt har
forsvunnetmå likevelskje ved direkte flytting av individer.

Det kan i noen tilfelle være vanskeligå skille artene av de store
ferskvannsmuslingene
fra hverandre.I vårt land har elvemuslingen bare overlappendeutbredelsemed andemuslingog flat dam-

Utsetting av elvemuslingtil nye lokaliteter kan altså skje med
voksneindividersomflyttes ellersomglochidierpå fisk somenten

41
© Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2010 http://www.nina.no
Vennligst kontakt NINA, NO-7485 TRONDHEIM for reproduksjon av tabeller, figurer, illustrasjoner i denne rapporten.

nina fagrapport028

den perioden som larvene slippes ut i vannmassene(Nezlin &
Ziuganov1991,Ziuganovet al. 1994).

settesut eller som naturligvandrerinnenvassdrageteller mellom
vassdrag.Sliketiltak kan 1) skapenye bestanderpå lokaliteterder
den ikke tidligere har vært, 2) reintroduserearten til lokaliteter
der den har dødd ut eller3) forsterkeeksisterendebestander.

6.3.2.3 Reintroduksjon

Av og til dukker det opp ønskeom å reetablereelvemuslingpå
lokaliteter der arten har dødd ut, f.eks. på grunn av forsuring.
Alleredepå slutten av 1700-talletble dette gjennomførti praksis
selv om motivasjonenvar en annen. PederMørch (forpakter av
perlefisketi Norgei årene 1785-90),forteller hvordanhan transporterte muslingerfra de dypereelvenemed gode bestandertil
mindre elver og bekkerder muslingenevar dødd ut på grunn av
overbeskatning,tørre somrer og strenge frostvintre (Taranger
1890). Han benyttet dette som tiltak for å bygge opp igjen bestandeneslik at de kunne høstesi framtidig perlefiske.

6.3.2.1 Utsetting på nye lokaliteter

I dagenssituasjoner det neppeønskeligeller realistiskå introdusere elvemuslingtil vassdrageller elvestrekningerder den ikke
tidligere har vært. I mange av de vassdrageneder elvemusling
fortsatt finnes er det liten eller ingen rekruttering, og uttak av
voksnemuslingervil i realitetendesimerealleredeutrydningstruede bestander.Tidligere ble imidlertid elvemuslingerflyttet til
nye lokaliteter for å bygge opp nye bestandermed tanke på
framtidig perlefiske.Alleredei det 14.århundredetble det gjort
forsøk på dette i Tyskland(von Hessling1859,Jungbluth 1970).
Jungbluth (1970) referererflere resultatløseutsettinger,og slår
fast at bare en utsetting har vist seg å værevellykket.I de andre
tilfellenehar muslingenedødd eller forsvunneti løpet av kort tid.
Ogsåi Norgevar det et ønskeå innføre elvemuslingtil nye vassdrag, men som Taranger (1890) skriver: "Der er utvilsomt
mange, der gjerne vilde overføre perleskjæltil sine elve; men
manved ikke, hvor saadannekan erholdes.Derforvilde det være
ønskeligt,at eiere af rige perleførendeelve blev opfordredetil i
aviserneat opgive deredadresseog prisenpaa muslingerne".

Det er gjort ett forsøk i Norge med utsetting eller reintroduksjon
av elvemusling.Dette skjeddei Audna der det høsten 1991 ble
satt ut 250 muslingerpå fire steder i hovedløpetover en strekning på ca 10 km (Dolmen& Kleiven1993).I Sverigeer det også
gjennomført utsetting av voksne individer til kjente lokaliteter
der muslingerhar dødd ut (bl.a. Åkerman 1992).Slikeutsettinger bør bare skje om man bedømmerat årsakenetil at muslingene opprinnelig forsvant er under kontroll slik at forutsetningen
for å overlevepå lengresikt er god. Ved utsettingerbør man anvende muslingerfra tette bestanderi sammeeller nærliggende
vassdrag.Ofte kan dette være et problem fordi muslingenehar
forsvunnet fra store sammenhengendeområder, og det kan
være vanskeligå finne egnede innsamlingslokaliteter.Reintroduksjonav elvemuslingtil kalkedevassdragi Norgeog Sverigeer
nærmerebeskreveti avsnitt 6.3.3.

Elvemuslingkan også ha blitt spredd utilsiktet som glochidierpå
gjellenetil settefisksom er båret ut til nye lokaliteter,men dette
er ikke kjent eller sikkertpåvist.
Det er få opplysningerom nyintroduksjonav elvemuslingi norskevassdrag,men så sent som i 1990 ble noen individersatt ut i
Trollbekkennær Trondheim(Dolmen et al. 1995). Dette var en
lokalitet som ikke tidligerehar hatt elvemusling.

I Finlandble den første omfattendeflyttingen av elvemuslingforsøkt i 1979 (Valovirta1984).Omlag300 individerble overførtfra
ett vassdragtil et annet der det på grunn av rovfangstbare ble
funnet ett individ av den opprinneligebestanden.Senereer flytting og overføringav elvemuslingerforsøkt i en rekke vassdrag.
Flyttingav dennetypen er forøvrig ikke så lett som det kan høres
ut. Det er viktig at muslingenesettesut en og en, gjernesammen
i mindre grupper. Erfaringenefra Finlandi løpet av de siste 15
årene viserat 90 % av muslingeneoverlevernår flyttingen skjer
fra en del av et vassdragtil et annet, men bare 50 % eller mindre
i de tilfellene der muslingeroverføresfra et vassdragtil et annet
(Valovirta1995).

6.3.2.2 Infisert fisk

Det ble gjort forsøk med kunstig infiseringav vertsfiskalleredei
begynnelsenav 1900-tallet (Young 1911, Coker et al. 1921).
Forsøk med glochidielarverav elvemusling er beskrevet av
Wellman(1943),og i Tysklandhar man gjort utalligeforsøk med
utsetting av infisert fisk for å forsterke svakemuslingbestander.
Dettesynesi følge Bauer(1988)å ha fungert bra, og metodener
allment akseptert (bl.a. Wächtler et al. 1987, Bauer 1991,
Hruska1992).Ved en tetthet på 10 glochidierpr. liter vann og
en eksponeringpå 5 minutter oppnådde Bauer& Vogel (1987)
en startinfeksjonpå 1000-2000 larver på aure som var 10-15
cm. Pålokaliteter med lav muslingtetthetkan slik kontrollert infeksjon øke infeksjonsgradenpr. fisk, og man sikrerat et større
antall glochidierfår tilgang på egnet vertsfisk.Ved utsetting av
infisert fisk kan antall unge muslingersom etablererseg i substratet mangedoblessåfremt dødelighetenikke er fullstendig i
den første kritiskefasen. Påtross av dette har ikke slikefiskeutsettinger(medtilsammenflere millionerglochidielarver)i de siste
20 åreneøkt antall unge muslinger(Buddensiek1995).Men metoden er enkel, og lite ressurskrevende,
og har derfor vært et tiltak som mange har kunnet sette igang. Det er også mulig å
"stenge inne" fisk på områder av elva der muslingenefinnes i

PåKola-halvøyaer det gjennomførtordattende forsøk med reintroduksjon av elvemuslingfra elvaVarzugatil vassdragi samme
området. I 1988-90 ble 28 000 individertransportert med helikopter til de respektiveutsettingsstedene(Ziuganovet al. 1994).
Muslingeneble plassertut i aggregasjonerpå 100-250 individer
omkring størresteineri elvafor å etablereen struktur som lignet
de opprinneligekoloniene.Dødelighetenoverstegikke 1-2 individer pr. 1000 muslinger i de første årene etter utsettingene
(1989-92). Slik reintroduksjonmå ifølge Ziuganovet al. (1994)
bare skje 1) innenfor det naturlige utbredelsesområdettil elvemusling,2) når den opprinneligebestandener utdødd eller ikke
er i standtil å reprodusere,3) når den antropogenebelastningen
er liten og ikke påvirkerreproduksjoneneller forårsakerdødelighet i bestandenog 4) når det er vertsfisktilstede.
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Voksneelvemuslingerer reintrodusert til flere kalkedevassdragi
Sverige (Åkerman 1992, Henrikson 1996). I felteksperiment i
Ålvsborgslån er det påvistøkt overlevelseav elvemuslingetter at
kalking ble satt igang (Henrikson 1996). Det finnes også eksempel der man i Sverigemener at rekrutteringen har startet igjen
etter kalking (Anderssonet al. 1993). Småmuslinger(< 22 mm)
ble funnet i en liten bekk der lengden på de resterendeindividene var 90-121 mm. De eldste individenevar > 40 år, og de yngste < 8 år. De små muslingenesalder stemte ganskebra overens
med tidspunktet for første kalking i området.

Utsetting av muslinger bør gis en lav prioritet i relasjontil behovet for å beskytte de gjenværende livskraftige bestandene
(Eriksson& Henrikson 1997). Det bør dessutensettes som krav
at utsettingene følges gjennom et overvåkingsprogramsom kan
gi erfaringer til andre framtidige utsettinger. Buddensiek(1995)
slår fast at ingen muslinger må flyttes fra ett vassdragmed mindre populasjonener direkte truet av fysiskeinngrep.

6.3.2.4 Oppdrett

Det er også vist at skalltilvekstenøker etter kalking av vassdrag
som har vært utsatt for sterk forsuring (Mutvei & Dunca 1995).
Etter omfattende kalkingerav Slereboåni Sør-Sverigeøkte tilveksten flere hundre prosent, og tilvekstøkningen forekom hos
samtlige 20 undersøkteindivider som var fra 29 til 69 år. Også
frekvensenav vekstforstyrrelseravtok etter kalking.

I Tysklandog Russlandhar man testet en metode der man holder
aure infisert med glochidielarveri akvarier(bl.a. Wächtler et al.
1987, Ziuganov et al. 1994, Buddensiek1995). Når de unge
muslingene slipper seg av fisken samlesde opp og plasseresi
oppvekstbur på gunstige områder i vassdraget.En nærmere beskrivelseav metoden og utstyret er gitt av Buddensiek(1995).
Unge muslinger har overlevdi mer enn fire år i slike bur. Selvom
metoden primært har vært anvendt for å undersøkemuslingenes tilvekst og overlevelsei vassdragmed ulik vannkjemiog ternperaturforhold kan den også benyttestil kontrollert oppdrett av
unge muslinger.

Alimov (1974) fant at veksthastigheten hos elvemusling var
størst når innholdet av kalsiumvar 6-78 mg/l. Dette er høyeverdier sammenlignetmed norske forhold. I Sokndalselvasom kalkes i nedslagsfeltetligger årsgjennomsnittetfor kalsiummellom
1,5 og 4 mg/I i ulike deler av vassdraget,og bare unntaksvismåles det verdier > 10 mg/I (T.Nøstpers. komm.). I Ogna som kalkes både i nedslagsfeltetog ved hjelp av kalkdoserereer også
mengden kalsium lav og i størrelsesorden2-4 mg/I (T.Nøstpers.
komm.). Disseeksemplenesammenmed resultaterfra andre kalkede laksevassdrag
i Norgeviser at kalkinnholdetfortsatt er lavere etter kalking enn det som er beskrevetsom det optimale for
elvemuslingen.

Slik oppdrett som innebærer kontrollert oppvekst av unge muslinger sikrer en større overlevelsei den første kritiske fasen. De
unge muslingene kan dessutensettes ut på egnede lokaliteter
der muligheten for videre overlevelseer størt mulig.

6.3.3 Kalking

Kalkingeni seg selv ser ut til å ha en positiv effekt på elvemuslingen, men for å unngå sedimentering av kalk som kan være
uheldig, må ikke kalkdoserereplassereslike oppstrømseksisterende bestanderav elvemusling.

Tilsetting av kalk i innsjøer og vassdrager et midlertidig tiltak
som motvirker skadeneav sur nedbør,og i dag kjenner man ingen bedre metode enn kalking når man vil begrenseforsuringsskadene.Mot kalking taler de gamle påstandeneom at elvemuslingen ikke tåler høyt kalkinnhold. Som vist tidligere er neppe
kalkholdigheten av avgjørendebetydning for forekomsten (kapittel 5.6.4).
Det er gjort ett forsøk i Norge med utsetting eller reintroduksjon
av elvemuslingetter kalking. Dette skjeddei Audna der det høsten 1991 ble satt ut 250 muslinger på fire steder i hovedløpet
over en strekning på ca 10 km (Dolmen & Kleiven 1993). Det
fantes tidligere en god bestand av elvemusling i Audna, men
pga. forsuring avtok antallet muslinger, og omkring 1950 forsvant de siste individene.Vassdragetble kalket fra 1985 for å få
tilbake laksen som nå reproduserernaturlig i vassdraget(bl.a.
Haraldstad 1991). Tre år etter utsettingene av elvemusling ble
det i 1994 gjenfunnet ca 50 % av individenepå utsettingslokaliteten. Overlevelsesprosentener imidlertid usikker da flere dyr
kan ha forflyttet seg uten at de er gjenfunnet. Påen av stasjonene ble nær 80 % av dyrene gjenfunnet, og den reelle overlevelsesprosentener minst så høy i følge Dolmen (1994). Isgang og
sterk strøm kan ha flyttet muslingeneut på dypere vann der de
er vanskeligereå finne igjen. Det er bare oppdaget noen få døde
elvemuslinger.
Det gjøresforøvrig ingen forsøk eller forskning på forholdet mellom elvemuslingog kalking i Norge.
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