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Arbeidet med kartleggingenav elvemusling,Margatitifera
margatitifera,i Simoa er gjort i forbindelsemed pågående
vannkvalitetsovervåkingi vassdragetog økendekalkingsvirk-
somheti nedslagsfeltet,men er også et bidragtil den gene-
rellekartleggingenav utbredelsenav arteni Buskerud.

Kunnskapenom utbredelsenav elvemuslingi Simoai nyere
tid er mangelfull,og det har aldriblittforetattnoenvurdering
av bestandsforholdene.Denne rapportenbeskriverutbred-
else, tetthet og alderssammensetning(= lengdefordeling)til
elvemuslingi vassdraget,og forsøkerå belyse fremtidsut-
siktene til arten i lys av nåværende bestandssituasjonog
miljøbetingelsenei vassdraget.

Elvemuslingenble funneti Simoafra utløpetav Solevatnog i
det minstened til Bakke bru.Tetthetenav muslingervarierte
betydelig på strekningen,og det var størst tetthet ved
Solemoa nedenfor Solevatn og på strekningennedstrøms
Kolsrudfossen.Gjennomsnittligtetthet basert på ni under-
søkte transektervar 1,5 individerpr. m2.NedenforSoneren
var individtetthetenlav, og det var en høy andel døde og
døendeindivideri områdetfra Prestfossog ned motHovland
(60-90 %).

Skallengdenhos levendeelvemuslingi Simoavariertefra 69
til 148 mm (N = 168). Det størsteskalletsomblefunnetmålte
150 mm.Elvemuslingeni Simoavar gjennomsnittlig36 og 82
mmved alder henholdsvis10 og 20 år. Årligtilvekstfra 5- til
20-årsaldervariertemellom3 og7 mm,ogavtokmedøkende
alder.De yngsteindividenesomblefunneti Simoavar 17, 21
og 22 år. Rekrutteringenhar derfor vært dårlig eller helt
sviktendei mange år, og kan ha opphørtalleredei løpetav
1970-årene.

Det ble bare funnet rester av glochidier i gjellene hos
elvemuslingeni midtenav juli. Dette tyder på at modningen
og tømmingenav glochidierskjer tidligerei Simoa enn det
somer beskrevetfra andre deler av artensleveområde.Det
er imidlertidgjort få eller ingen undersøkelserav dette tid-
ligerei Norge.

Det har vært en negativ utviklingi elvemuslingbestandeni
Simoa.Det er høy dødeligheti enkeltepartierav vassdraget,
og bestandeni hele elva bestårav storeog gamle individer
fordi rekrutteringenhar vært dårligi lang tid, og sviktetfull-
stendigi de sistetyveårene.

Forsuring,eutrofieringog nedslammingav elvebunnensynes
å væreav overordnetbetydningforå forklaredenneutvikling-
en. I tilleggkan antallvertsfiskog tetthetav fisk i ulikedeler
av vassdragetpåvirkerekrutteringen.Likeledeser elvemus-
lingbestandeni Simoa påvirket av tidligere perlefiske,og

plukkingav skjellmed eller uten hensiktå finne perler vil i
helevassdragetfortsattkunnepåvirkebestanden.

I øvredelav Simoaer forsuring(lav pH og litenbufferevne)et
problem,og kalkingstiltakenei nedslagsfeltetvil derforkunne
ha en positiveffektogså på elvemuslingbestandeni hoved-
vassdraget.

Det er imidlertidden økendeeutrofieringenog saprobieringen
i vassdragetsom er antattå være den viktigsteårsaken til
nedgangeni bestandenav elvemuslingi Simoa, og det er
spesieltde unge muslingenesomforsvinner.Rekrutteringen
opphørernår bunnsubstratettilslammes,og bunnsubstratet
blirstadigmindreegnet som oppvekstområdefor de yngste
årsklassene.Elvemuslingenleverde første4-5 årene nede i
bunnsubstratet,og med stadigtilførselog sedimenteringav
partiklervil vanngjennomstrømningeni mellomrommetmel-
lom stein- og gruspartiklenereduseressamtidigsom oksy-
genet forbrukesi nedbrytingenav økt tilførselav organisk
materiale. Både vekst og overlevelsehos elvemuslinger
hovedsakelignegativtkorrelerttil faktorersom er indikatorer
på eutrofiering.For å snu utviklingener det derfornødvendig
å begrense den menneskeskaptetilførselen av nærings-
stofferog organiskmaterialetil et minimum.Det er antydetat
fertilitetentil elvemuslingener overraskendeuavhengigav
miljøforholdene,noe som indikererat alle populasjonervil
kunne ta seg opp igjen så sant årsaken til bestandsned-
gangenopphører.Det er derforviktigat tiltakssidenstyrkesI
Simoa,og at både vannkvalitetenog muslingbestandenfort-
sattovervåkes.

Emneord:Elvemusling- tetthet- utbredelse- vekst- Simoa

B. M. Larsen,Norskinstituttfornaturforskning,Tungasletta2,
7005 Trondheim
M. Eken,Modumkommune,3371 Vikersund
Å. Tysse, Fylkesmanneni Buskerud, Statens hus, 3045
Drammen
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Foreliggendeutredninger utført som en statusrapportfor
elvemuslingi Simoa i forbindelsemed pågåendevannkvali-
tetsovervåkingi vassdragetog økende kalkingstiltaki ned-
slagsfeltet,men må også sees på som et ledd i den pågå-
ende kartleggingenav utbredelsenav arten i Buskerud.Ut-
redningener gjortpå oppdragfra Fylkesmanneni Buskerud,
Miljøvemavdelingen,somogsåharbekostetden.

OveringeniørBjøm Mejdell Larsenved NINA har vært an-
svarligfor prosjektetog rapporteringen.Feltarbeideti juli ble
gjennomført av Bjøm Mejdell Larsen, Morten Eken og
Åsmund Tysse. I tillegg deltok Fulgor Westermann, som
takkesforverdifullhjelpoggodinnsats.Innsamlingav fiskble
gjort i oktober av Morten Eken og Åsmund Tysse. Vann-
prøvene ble analysert av Sissel Wolan på vannkjemi-
laboratorietved NINA.

Trondheim,desember1995

BjørnMejdellLarsen
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1 Innledning
Det har pågått overvåkingav vannkvaliteteni Simoa siden
1982 for å kartlegge forurensningssituasjonenog ut-
viklingstendenseni vassdragetover tid (Tysse 1994). Like-
ledeshar måletværtå beskrivehvilkebegrensningertilstand-
en setter på utnyttelseog bruk av vassdraget til drikke-
vannskilde,jordvanning,badingog sportsfiske.Bestemmelse
av forurensningsgrad,definertsom forskjellenmellomnatur-
tilstand (bakgrunnsverdi)og eksisterendevannkvalitet,er
foretattfor mengde næringssalter,farge og organiskstoff,
forsuring,partikkelinnholdog bakterier.Dette har vært en
nyttigmetodefor å utviklerealistisketiltaksplanerfor Simoa.
Etterhvertsom ulike tiltak har kommet igang var det et
økende behov å kunne knytte overvåkingenopp mot de
biologiskesystemenei vassdraget.

Ferskvannsmuslingerutgjøren stadigviktigeregruppeinnen-
for overvåkingog påvisningav forurensning(Carell et al.
1987, Metcalfe& Chaliton1990) og forsuring(Erikssonet al.
1981, Pynnönen 1990), og det var naturligå velge elve-
musling(= elveperlemusling),Mangaritiferamargaritifera,som
overvåkingsarti Simoa der arten har vært kjent i langtid. I
første omgangvar det imidlertidnødvendigå kartleggenå-
situasjonen,og gi en beskrivelseav utbredelseog bestands-
status.

Elvemuslingener en biologiskog kulturhistoriskinteressant
dyreart. Kjennskapettil de store ferskvannsmuslingenei
Norgeer genereltdårlig,og det er et stortbehovfor konkret
kunnskapom artenesutbredelse,livssyklusog økologi.Arter
av de storeferskvannsmuslingenehørertilde størsteinverte-
bratene i ferskvann,og kan utgjøremer enn 90 % av den
benthiskefauna hva biomasseangår (Økland 1963, Mann
1964, Golightly& Kosinsky1981).

Elvemuslingenfinnes utbredti kystområdenei alle deler av
Norge,menutbredelsener noe mangelfulltbeskrevet(Økland
1976, 1983). Arten har forsvunnetfra enkelte lokaliteterpå
grunnav overbeskatningog forsuring,men også regulering,
kanalisering,overgjødsling,giftutslippog utryddelseav verts-
fiskener en trusselforartensutbredelse.

Elvemuslingenblir kjønnsmodeni 15-20 års alder, og kan
leve i over hundreår (bl.a. Wells & Chatfield1992). Befrukt-
ningenskjerom sommeren(juni-august),og eggeneutviklesi
hunnensgjellertil såkalteglochidielarver.De modnelarvene
slippes/pumpesut i vannmassenei juli-september,og må i
løpet av korttid lykkes i å feste seg til gjellenepå en fisk,
ellers dør de. I løpet av vinteren parasittererlarven på
gjellenetil vertsfisken,og er normaltferdigutviklettil en liten
musling(0,05-0,08 mm) i løpet av våren eller forsommeren.
De første leveårene oppholdermuslingenseg nedgravdi
substratet,og først i fire-fem-årsalder(ca 1 cm) lever den
synligpå bunnen.Det er derforvanskeligå finneellerpåvise
de førsteårsklasseneav muslinger.

Ferskvannsmuslinger,og i særlig grad elvemuslingen,er
sterkt truet og sårbar i mange land i Europa (Wells &

Chatfield 1992). Av den grunn er den tatt med i Bern-
konvensjonensvedlegg 111over truete og sårbare arter, og
den er klassifisertsom sårbar på rødlistenfor norske og
nordiske ferskvanns-bløtdyr(Størkersen 1992, Nordiska
ministerrådet1995). Med hjemmel i lov om laksefisk og
innlandsfiskm.v. av 15.mai 1992 fastsatte Direktoratetfor
naturforvaltningen forskrift om forbud mot fangst av
elvemuslingsomtrådtei kraft1.januar1993.

Historikk
Elvemuslingenvar i eldretidersværtettertraktetpå grunnav
evnenden hartilå danneperler.Konger,fyrsterog geistligei
heleEuropabenyttetperlersomgaver,tilutsmykkingogpynt,
og etterspørselenvar stor. Elvemuslingenvar også høyt
skatteti Norge-Danmark,ogdetble innførtkongeligeneretttil
alle perlersom ble funnet alleredeunder kong ChristianIV
(konge 1588-1648). Etterfølgerenkong Fredrik III (konge
1648-1670) ansatteen egen inspektørfor perlefiskeriene,og
underKristianV (konge1670-1699)bleperlefisketet privilegi-
um for dronningen.Dette ble opprettholdthelt til 1845 da
retten til perlefisketble overlatt til grunneieren (Lov om
perlefiskerietav 7.juni1845).

Forekomstenav elvemuslingi Simoaer gammel,og de første
kjente opplysningerom perlefangster fra midten av 1700-
tallet (Mørck 1964). I 1680 ble alle perleforekomstenei de
norskeelveneinspisert,og ifølgeMørck(1964) er ikkeSigdal
nevnti innberetningen.Det hetervidere:"Hellerikkei 1719 er
Sigdal-Eggedalnevnt,  Hva det kan komme av at dalen
her ikke er med, veitvi ikke. For i 1743 nevnerNiels Beren-
hoftat i elva ved Narumfantes et slags skjellmed perler
mendisseperlenevar ikkeså reineat de dugdetil annetenn
medisiner,dessutenvar det liteav dem."

Elvemuslingeni Sigdalblirførstegang nevnti en periodeda
utbyttetav perlefisketgår sterkt tilbake på grunn av over-
beskatningi de fiestekjenteelvene i Norge. I 1733 kom det
en midlertidigfredningsbestemmelseved at dronningenforbø
perlefangstoveralt i Norge inntildet var fastlagt nærmere
bestemmelseromhvorledesfangstenskulleforegå(Taranger
1890). Til trossfor restriksjonersom bl.a. gikk på at dyrene
skullesettes ut i vannet igjen etter at de var undersøktfor
perlergikk perlefisketstadigsterkeretilbake mot sluttenav
1700-tallet. Perlefisketvar ikke lenger lønnsomt. Det kan
derfortenkesat man i andrehalvdelav 1700-talletog utover
på 1800-tallet søkte etter nye elver og lokaliteter,og at
vassdragsomikketidligerevar attraktivenå ble verdifulleog
utnyttetmerintensivt.

Selv om rettentil perlefisketgikkover til grunneierenoverlot
ofte denne fangstentil omreisendefolk ("fremmedebøm,
gamle konerog veifarende",Helland1903) som ikke hadde
noen interesseav å skåne bestanden,og utbyttetav fisket
sank. Helland (1903) skriverf.eks.: "Det er vistnoksaa, at
naar folk i en egn finderperlemuslinger,saa drivesfiskeriet
paa rov, idet alle muslingerdræbes, hvilket snart mærkes
derved,at salgaf perlerophører.Saaledeskornder for nogle
år siden en hel del perler fra Sigdal, men produktionen
ophørte snart, og de dræbte muslinger laa langs elve-
bredden."Ettav Oslosgullsmedfirmaeropplystei 1890 at det
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i de siste55 år hadde kjøptinn norskeperlerfor ca 1000 kr.
årlig.Perlene ble fisketbl.a. i Sigdalsom er nevntblantflere
andrelokaliteter(Taranger1890).

I 1890 er det omtalti avisenei Sigdalat det ble drevetet ikke
ubetydeligperlefiskei dalen.Mørck (1964) skriver "Detvar i
JohanTidemannsdager. Han steltefolktil å fristelykkasom
perlefiskere.De rustaseg ut medei klypepå ei langstangog
en liten flåte av stokker.Der lå de på magen på flåten og
skotta ned på botnen i elva. Det var på strekningenfra
Hovlandopp til Bråtahølenved Prestfossde dreiv mest. De
satte klypapå skjelletog fiskadet opp på flåten. Der kunne
det blien hel haug medskjell.Etterpåkomde seg i land,fant
fram tolleknivenog sprettaopp skjell for å se etter perler.
Skjellable kastai haugpå landog lå der og råtna".Dette ser
det uttilå ha værtden vanligstefremgangsmåten,og naturlig
nok en trusselmot hele bestanden.Vibe (1895) nevner at
elvemuslingenfinnes på strekningenmellomSolumvandog
Kolsrud,og at bestandener utfisketviderenedover.Det heter
videreat: "Simoaharværeten af vorebedsteperleelve.For5
å 6 aar sidenfiskedesder en sommerfor fiere tusindkroner.
Enkelte perler har været betalt med indtil 80 kr. stykket.
Beklageligvisvemer ikke grundeiemeom fisket, , saa
elvensandsynligvisom korttidvilvære udfisker.

I åreneomkring1917 var det fortsattet aktivtperlefiskei elva
fra Flåtastøaoppovertil Skartumøya(Mørck1964). På 1940-
tallet var det også stor leteaktivitetnedenforSolevatn, og
bestanden ble kraftig redusert (anon. medd.). Sommeren
1947 var det ekstremlav vannføring,og storemengderskjell
("hestelass")ble tatt opp fra elva. Det var lukt av dyr i
forråtnelselangs hele vassdraget(bl.a. 0. Enderud og H.
Gunnerud pers. medd.). Det ble drevet flåtefiske på elva
nedenforPrestfosshelt fram til 1950-åra (H. Støvem pers.
medd.).

I nyeretid er det lite informasjonå finne om elvemuslingeni
Simoa. Samlet plan-arbeideti Buskerudredegjørfor mulig
utbygging av Simoa til kraftproduksjonfra samløpet til
Drammenselvaopp til Soneren. Her nevnes imidlertidmus-
linger bare fra strekningenoppstrøms Hovland (Horgen
1984). I svar på en spørreundersøkelseom forekomstenav
elvemuslingi norskevassdragi 1988-1989 er arten nevnt i
Simoa fra utløpet av Solevatntil noen hundre meter ned-
strømsKolsrudfossen(E. Kleivenpers.medd.)

Letingetter perler har nok vært en beskjeftigelsede fleste
med tilknytningtil elva har holdtpå med i mindremålestokk.
Avisoppslagså sentsomi 1994 melderom perlefunni Simoa
etterat skjellble plukketog knusti forbindelsemed badingi
elva (DrammensTidende& BuskerudBlad 3. august1994).
Det påstås også at det hver dag var mange ute i elva på
letingetterskjell.At artenbletotalfredetfra 1.januar1993 var
nok,og er nokfortsatt,ukjentforde fleste.

I Simoas nedbørfelter det bare kjent en lokalitetfor elve-
musling utenom hovedvassdraget(Mørck 1983). I Horga-
vassdraget,et sidefelttil Simoa som renner ut i Soneren,
renner en bekk som heter Skjelåa mellom Lauvnesvatnet
(365 m o.h.) og Horgevatnet(308 m o.h.). Det er imidlertid

uvissthvor gammelt dette skjellområdeter (Merck 1983).
Vibe(1895) benytterLøvneselvensombetegnelsepå elva fra
Lauvnesvatnet,ogSkjelåakan derforførstha "oppståtr'rundt
århundreskiftet.Det ble funnet elvemuslingher like ovenfor
Aurehølenca 1950 (F. Westermannpers.medd.).Lokaliteten
nevnes også i spørreundersøkelsenfra 1988-1989 (E.
Kleivenpers.medd.).Sannsynligviser muslingenebåretopp
fra Simoaog satt ut i eldretid for å gi grunnlagfor perlefiske
på nyelokaliteter.

Kunnskapenom utbredelsenav elvemuslingi Simoa i nyere
tid er mangelfull,og det har aldri blittforetattnoenvurdering
av bestandsforholdene.Denne rapportenskal beskrive ut-
bredelse,tetthetog alderssammensetning(= lengdefordeling)
tilelvemuslingi vassdraget.Vi vil forsøkeå belysefremtidsut-
siktenetil arten i lys av nåværende bestandssituasjonog
miljøbetingelsenei vassdraget.
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2 Område

Simoaharet nedbørfeltpå 888 km2.Boilsettfra nedredel av
vassdragetsom ligger i Modum kommune(27 km2)følger
nedbørfelteti hovedsakkommunegrensentil Sigdal.Høyde-
variasjonener fra 14 m o.h. ved samløp Drammenselvatil
1466 m o.h. på Gråfiell med et variert spekter av land-
skapstyper:jordbruksland,skogsmark,myr,vatnog snaufjell.
Berggrunneni øvredel av feltetbestårav sandstein,gneisog
granitti storeensartedefelt (se Tysse 1994). Fra Sonerenog
ned til samløpetmed Drammenselvaer geologienlangtmer
sammensattmed mer oppløseligebergartersom inneholder
merkalkenngrunnfiellsområdeneøversti nedbørfeltet.Marin
grense i Sigdal går like nedenforSolevatnca 160 m o.h..
Tysse(1994) nevnerat leiravsetningerdominererunderdette
nivåetlangsSonerenog Simoa. Innholdetav næringsstoffer,
særligkalsiumogfosfor,er langthøyerei disseområdene,og
det leirholdigejordsmonnethar klar innvirkningpå vann-
kvaliteten.

Simoasnedbørfelthar et typiskinnlandsklima,og årsnormal-
en fornedbørpå målestasjonenHiåseni Sigdaler 843 mm. I
et normalårkommerdet mestnedbøri juli og august,minsti
marsog april.Nedbøren,både mengdeog når den kommer,
harstorinnvirkningpå vannkvaliteteni Simoa(Tysse1994).

Simoa har en midlerevannføringpå 18 m3/sek,og en årlig
avløpsmengdepå 560 mill. m3 ved Åmot (Horgen 1984).
Soneren er regulert med 1,7 m, men foruten vannkraft-
reguleringeni Horgavassdraget(110 km2) er resten av
nedbørfelteturegulert.Dette fører til at elva har en sterkt
varierendenaturligvannføring(jfr.figuri).

Ved innløpettil Sonerener Simoa markertforurensetav sur
nedbør(Tysse 1994). Når det gjelderandre stofferer denne
delenav vassdragetlitetilmoderatforurenset.Ved Bakkebru
er Simoa mer påvirket. Her er vannkvalitetenmoderat til
markert forurensetav nitrogenog partiklerfra landbruket,
men mer episodisk forsuret. Simoa er naturligvismest
belastetved Åmotpga. økende aktivitetog bosetting.Der er
elva markerttil sterktforurensetav bakterier.Vanneter også
moderattil markertforurensetav partiklerog nitrogen.Nedre
del av vassdrageter også noe forsuret.Ved å benytteforu-
rensningsgradsom klassifiseringfremstårforsuring,erosjon
og bakteriersom de størstebelastningenei Simoa. Erosjon
og bakterierer en lokalutfordring,menssur nedbørskyldes
svovel-og nitrogenholdigeutslippute i Europa.

Det er påvistbetydeligeforsuringsskaderi Simoasnedbørfelt.
I 1988 ble det innhentetopplysningerom fiskebestandeni 57
vatn i Sigdal(SFT 1989, Tysse 1989). Omlaghalvpartenav
vatnahaddetapte eller redusertebestanderav aure. Det var
en klar sammenhengmellomfiskestatusog vannkvalitet,og
reduksjonellertap av bestanderforekomved pH < 5,5.

På kortsikt er kalkingden eneste måten som kan bøte på
forsuringsskadene.Kalkingsarbeideti Sigdal kom igang på
midtenav 1980-tallet.I årene 1988-1993 ble det kalka med
ca 50 tonn kalksteinsmelpr. år (6-8 vatn). Det var en viss

økningi 1994 (17 vatnog 87 tonnkalksteinsmel),men i 1995
ble48 vatn kalkamedtilsammen321 tonn kalksteinsmel.Til
trossfor økende kalkingsaktiviteter fortsattbare en litendel
av nedslagsfeltet(ca 10 %) kalket, og det er usikkerthvor
langt ned i vassdragetvirkningenav tiltaketpåvirkervann-
kvaliteten.Den kalkingensomforegikki nedslagsfeltetframtil
1994 haddeifølgeTysse(1994) ingennoterbarinnvirkningpå
vannkvaliteteni Simoa/Soneren.

Simoahar bestandermed røye, aure, sik, abbor,ål, ørekyte,
tre-piggetstingsildog elveniøye (Enerud & Gamås 1987,
Gamås& Fjeldseth1995). I tilleggble krøklepåvisti Soneren
i oktober 1995 (upubl.materiale).Aure og ørekyte finnes i
hele vassdraget.Røye derimotfinnes i øvre del av vass-
draget,og er bare sporadiskfangeti Solevatn.Abborer ikke
vanlig i Eggedøla og mellom Solevatn og Soneren, men
forekommeri tettebestanderi Sonerenog er ellerstallriki de
rolige partiene nedenfor Kolsrudfossene.Sik er vanlig i
Solevatnog Soneren,menfinnesi hele vassdragetnedover.
Ål er særligtallriki nedredelerav vassdraget,menskalvære
påtruffethelt opp til Solevatn. Utbredelsenav stingsildog
elveniøye er noe usikker.
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Figur 1. Vannfering i Simoa ved utløpet av Kråke#ordenved Presifoss (NVE, Vm 893) 19944995.
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3 Materiale og metoder
Feltarbeidetble gjennomført18.-22. juli 1995 på moderat,
men svaktstigendevannføring(6,9-8,9 m3/s).I tillegger det
samletinnskjell13. augustog6. oktober1995. Fiskblesaml-
et inn6. og 12. oktober1995.

Elvestrengener deltinni firestrekninger:
Strekning1: ovenforSolevatn
Strekning2: utløpSolevatntil innløpSoneren
Strekning3: utløp Soneren til ca 500 m nedstrømsKols-

rudfossen
Strekning4: KolsrudfossentilsamløpDrammenselva.

3.1 Vannprøver

Det pågårfortsattovervåkingav vannkvaliteteni Simoa,men
i forbindelsemed elvemusling-prosjektetble det tatt separate
vannprøverfra fem lokaliteteri vassdraget(figur 2); ovenfor
Solevatn (SIM 1), utløpetav Solevatn(SIM 2), innløpetav
Soneren(SIM 3), utløpetav Soneren(SIM 4) og Simoaved
Haugfoss(SIM 5). Prøveneblesamletpå 250 mlvannflasker,
og analysert få dager etter prøvetaking på vannkjemi-
laboratorietved NINA. Det ble analysertpå turbiditet,farge,
konduktivitet,pH, alkalitetog nitrat etter standardmetoder
beskrevetav Schartau& Nøst(1993).

3.2 Ungfisk

Et mindre antall ungfiskav aure (Salmo tiutta) og ørekyte
(Phoxinus phoxinus) ble samlet inn kvalitativtmed elektrisk
fiskeapparatfra tre stasjoneri Simoa (Solemoa,Velstadog
Kolsrud,figur2). All fiskble frossetnedog senerebearbeidet

på laboratoriet.Gjelleneble undersøkti stereomikroskopfor
eventuellforekomstav glochidier.

3.3 Elvemusling

Undersøkelseav utbredelse og tetthet av elvemuslingi
Simoa er gjennomførtved direkteobservasjonog tellingav
synligeindivider.På strekningenfra KopsengovenforSole-
vatn og nedtil Kolsrudfossenble utvalgteområder(stasjoner
og transekter)undersøktved vadingi elveløpetmedsamtidig
bruk av vannkikkert(jfr. Grundelius 1987). Tettheten ble
undersøktved tellingav muslingerinnenforni transekter(4-6
m brede,1448 m2)(figur 2). I tilleggble det gjennomført61
tellingerhver av 15 minuttersvarighetpå 19 titfeldige(vad-
bare) stasjoner(figur 2). Det ble skiltmellomdøde dyr eller
tommeskallog levendeindivider,og antallble notertforhver
telling.Det ble gjennomførtminimumto 15 minutterstellinger
på hverstasjon.

I storeelver og i elver med stortdyp (> 1,5 m) vil det were
metodiskebegrensningerfor hvorgod totaldekningenblirav
elvebunnen.MellomKolsrudfossenog Bakkebrovar elva for
dypforvading,ogstrekningenble befartmed båt. Elveprofilet
var imidlertidbrattde fiestesteder,og høy turbiditetgjordeat
elvebunnenikkevar synligfra overflatenmed brukav vann-
kikkert.Det ble derforforsøktmed undervanns-videokamera
montert på teleskopstangog koblet til monitorog video-
opptaker.Siktedypetvar maksimatt2,5 m, og det var fortsatt
ikke muligå telleellerobserveremuslingeri hele transekter.
Men ved hjelp av punkttakseringerkunne forekomsteller
mangelav dyrregisteresogsåi detteområdet.
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Det blesamletinnet mindreantallmuslingerfra treområder
elva (Solemoa,Velstad og Kolsrud,figur 2) for veiing og
måltaking.Disse ble fiksertfor eventuellsenere bearbeiding
(referansemateriale).Muslingenebleveidlevende(medvann
i kappehulen)til nærmeste hele gram. Standard utvendige
mål (totallengde,L, høyde, H, høyde ved umbo, UH og
tykkelse,T) er måltmed skyvelærtil nærmestemillimeter.Et
utvalgav tommemuslingskallble i tilleggtatt opp og lengde-
målt

Aldersbestemmelseer foretattfor individer< 95 mm (n = 12)
for å fastsettetidsperiodenfor sistepåvisterekruttering.Hos
unge individerer tilvekstringenei skallettilstrekkeligdefinert
slikat man med storpålitelighetkan skilledem fra hverandre
(Ziuganovet al. 1994). Hvis alderenikkeoverstiger30-40 år
gir metoden tilstrekkelignøyaktighet (Hendelberg 1960).
Aldersbestemmelseni denne undersøkelsener derforgjort
ved tellingav antallvintersoneri skallet;definertsom mørke
ringermellomto lysesommersoner.

For individersomble aldersbestemtble totallengdenav hver
årring årringsdiameter)måtttilnærmestehalvemillimeter.

Grunneiereog lokalkjenteble intervjuetmed hensyntil opp-
lysningeromkjentelokaliteterforelvemusling.

4 Resultater og diskusjon

4.1 Vannkvalitet

Vannet i Simoavar tydeligbrunfarget(31-64 mg Ptft, tabell
1), og høytfargetallgir uttrykkfor et høyt innholdav humus-
syrer.Dette skyldeshovedsakelignaturligavrenningfra myr
og skogsmarki nedslagsfeltet.Fargetallethar imidlertidvært
relativthøyti Simoabådefra år til år og mellomstasjonerfra
begynnelsen av 1980-tallet da vannovervåkingenstartet
(Tysse1994). Surnedbørde sistetiårenekan ha førttilstørre
utlekkingav humusstoffer.Likeledeshar grøftingog drener-
ingav myrerværtet aktuelttittaki skogbruketsom også har
ført til økt avrenning.På samme måte endrer flatehogstpå
avrenningsmønsteretog girøkt utvaskingav humusstofferfra
jorda,og økt konsentrasjonav organiskstoffi vannet. Dette
harstørstlokalvirkning,menvil påvirkevannkvalitetenogsåi
hovedvassdraget;mesti øvredel av nedslagsfeltet

Det var lavestturbiditetpå utløpetav Solevatn,men generelt
var partikkelbelastningenøkende nedover i vassdraget
(tabell 1). Dette skyldes både forskjeller i jordsmonnet,
størreisenav komarealene,bekkelukkingog at en del av
jordbrukslandetlangsmidtreog nedre del av vassdrageter
svært erosjonsutsatt.Partikkelinnholdeti Simoa er derfor
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Tabell1. Vannkvaliteteni Simoa18.juli 1995angittved turbiditet
(Turb,FTU),farge(mgPt4),konduktWitet(Kond,gS/cm),pH,alkali-
tet(Alk,gekvA)ognitrat(NO3,gg/1).

Stasjon Turb Farge Kond pH Alk NO3

SIM 1 (ovenfor Solevatn) 0,86 43 13,8 5,98 32 14
SIM 2 (utløp Solevatn) 0,55 31 13,9 6,13 40 30

SIM 3 (innløp Soneren) 0,98 42 14,4 5,95 36 40

SIM 4 (utløp Soneren) 1,6 43 16,2 5,83 34 125
SIM 5 (Haugfoss) 8,5 64 31,8 6,30 107 224

nært knyttet til vannføringen (Tysse 1994), og er størst
nedenfor Soneren. Ved flommen våren 1995 ble turbiditeten
målt til 78 FTU ved Åmot 1. juni, og var til sammenligning 0,8
FTU ved lawannføring 22 august (upubl. materiale). Høye
ekstremverdier forekommer vanlig etter kraftig nedbør, og
Simoa er på mange måter et flomvassdrag som tidvis har stor
massetransport med følgende nedslammingav elvebunnen.

Simoa drenerer fra forsuringsutsatte områder, men det er
mulig å spore en viss positiv utvikling i hovedvassdraget i
årene etter 1982 (Tysse 1994). Det var lavere pH på utløpet
av Soneren enn det var på innløpet og i resten av vassdraget
(tabell 1, Tysse 1990, 1994). Dette kommer av stor tilførsel
av surt vann fra sideelvene til innsjøen (bl.a. Horgavass-
draget), og tyder på liten bufferreserve.Surhetsgradeni vass-
draget styres i stor grad av nedbørmengdenmed fare for sure
episoder under snøsmeltingen og i perioder med mye
nedbør. Våren 1983 var f.eks. pH < 5,0 på utløpet av
Soneren (Tysse 1990).

Fosfor og nitrogen er de vanligste næringsstoffene som
tilføres vassdraget enten naturlig fra skog, myr og utmark
eller som utslipp fra industri, landbruk og bosetting. Total
nitrogen (median) i Simoa i 1982-1992 varierte mellom 250
og 450 gg/I avhengig av år og lokalitet, men maksimalverdien
er målt til 2400 gg/I ved Åmot (juni 1995, upubl. materiale).
Nitratmengden øker nedover i vassdraget, og er høyest
nedenfor Soneren (tabell 1). Total fosfor (median) varierte
tilsvarende mellom 5 og 18 gg/I med maksimalverdi 160 gg/1
ved Åmot. Bakgrunnsverdien for nitrogen og fosfor er vurdert
til henholdsvis 200 gg/I og 5-8 gg/l.

4.2 Ungfisk

Totalt 55 aure og 25 ørekyte ble undersøkt med hensyn til
forekomst av glochidier på gjellene (tabell 2). Både årsyngel
og eldre aureunger ble undersøkt,og fisk fra tre områder som
tilsvarte områdene for innsamling av skjell inngår i materialet.
Vertsfisk for glochidielarvene er laksefisk, hovedsakelig laks
og aure (Bauer 1988, Ziuganov et al. 1994). Ørekyte kan
også bli infisert, men glochidiene faller av i løpet av et par
ukers tid (Ziuganov et al. 1994). Glochidiene ser dessuten ut
til å foretrekke aureunger yngre enn tre år (Bauer 1987a,

Bauer & Vogel 1987);som innbefatter all fisk i det undersøkte
materialet. Det ble likevel ikke funnet glochidielarver på noen
av fiskene fra Simoa. Dette kan være en tilfeldighet ved at
antall fisk ikke var tilstrekkelig, men sannsynligvis indikerer
det at reproduksjonsratener lav. Fisken ble samlet inn på tre
områder med høy tetthet av muslinger, og sannsynligheten
for at fisk som oppholder seg i nærheten kommer i kontakt
med glochidielarveneer stor.

Tabell 2. Fisk fra Simoa som ble undetsøkt m.h.t.
forekomst av glochidier fordelt på lokalitet, art, alder
(årsyngel, 0+ og eldre ungfisk, > 1 +) og lengde (L,
mm) fra oktober 1995.N er antall individer undersøkt.
Det ble ikke påvist glochidielarverpå noen av fiskene.

Lokalitet Art Alder N Min Max

Solemoa Aure 0 + 8 46 57




Aure > 1 +_ 7 70 106




Ørekyte




14 65 85

Velstad Aure 0 + 12 42 59




Aure > 1 +_ 8 76 100




Ørekyte




3 66 76

Kolsrud Aure 0 + 8 47 68




Aure > 1 +_ 12 79 119




Ørekyle




8 43 78

4.3 Elvemusling

4.3.1 Utbredelse

Elvemuslingen ble funnet fra utløpet av Solevatn og langs
hele vassdraget ned til Bakke bru. Lenger ned ble bare om-
rådet ved Blaafargeværket nedenfor Haugfoss undersøkt
(stasjon4-1, figur 2). Vi fant bare ett tomt skall i dette områd-
et (tabell 3), men det ble observert levende muslinger her
under ombyggingen av Haugfoss kraftverk i 1989 (anon.
medd.). Ovenfor Solevatn ble det ikke funnet muslinger
(stasjon 1-1 og 1-2, tabell 3). Det skal visstnok ha vært
funnet muslinger ovenfor Solevatn tidligere i mindre antall på
strekningen opp til Kvennerudfossen (anon. medd.), men det
er usikkerhet omkring dette da andre meddelelser går på at
man aldri har hørt om eller sett musling på denne strekningen
(0. Sannan pers. medd.).

10



O 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 oppdragsmelding380

Tabell 3. Antall elvemusling(levende dyr (N) og tomme
skall (Ns)) i Simoa juli 1995 basert på 15 minutters
tellinger(T, antall).Relativtetthet er oppgittsom antall
muslingerpr. min. (levendedyr (Nimin) og tommeskall
(Nimin)).

Stasjon T N N N/min Ns/min

1-1 (Saga) 4 0 0 0 0
1-2 (Sole) 4 0 0 0 0

2-1 (Tovsrud) 4 10 0 0,2 0
2-2 (Solemoa) 3 1164 22 25,9 0,5
2-3 (Tales) 2 533 2 17,8 0,1
2-4 (Gråskel) 4 842 27 14,0 0,5
2-5 (Molund) 2 307 45 10,2 1,5
2-6 (Hagavold) 2 212 13 7,1 0,4
2-7 (Hole) 4 138 2 2,3 0,03
2-8 (Støa) 5 179 0 2,4 0

3-1 (Bråtahølen) 2 1 0 0,03 0
3-2 (Skartum) 3 5 17 0,1 0,4
3-3 (Skartum) 4 41 181 0,7 3,0
3-4 (Velstad) 2 24 43 0,8 1,4
3-5 (Hovlandsmoen) 3* 264 79 5,9 1,8
3-6 (Støvem) 2 199 54 6,6 1,8
3-7 (Jokstad) 2 63 23 2,1 0,8
3-8 (Kolsrud) 5 1737 149 23,2 2,0

4-1 (Blaafarveværket)4 0 1 0 0,02

*I tilleggen 5 min.tellingpå 200 indMder,menområdetvar
fordypttilå fullføreheletellingen.

Tabell 4. Antallelvemusling(levendedyr (N) og tomme
skall(N5))i Simoajuli1995 basertpå tellingeri transekter.
Tettheter oppgittsomantallmuslingerpr.m2(levendedyr
(N/m2)Ogtommeskall(Ns/m2)).

Transekt Areal,m2 N N5 N/m2 N1m2

2-1 (Solemoa) 114 149 3 1,3 0,03
2-11 (Solemoa) 108 305 4 2,8 0,04
2-111(Molund) 264 191 29 0,7 0,1
2-IV (Støa) 198 17 0 0,1 0

3-1 (Bråtahølen) 116 0 0 0 0
3-11 (Skartum) 120 5 46 0,04 0,4
3-111(Støvem) 148 207 24 1,4 0,2
3-IV (Jokstad) 176 68 11 0,4 0,1
3-V (Kolsrud) 204 1165 60 5,7 0,3

2/3 Samlet 1448 2107 177 1,5 0,1

4.3.2 Tetthet

Gjennomsnittligtetthet av elvemuslingbasert på ni under-
søkte transektervar 1,5 individerpr. m2 (tabell 4). Det var
størst tetthet ved Solemoa nedenfor Solevatn og på
strekningennedstrømsKolsrudfossen(Jfr.tabell 3). Turbidit-
eten var lavest på utløpetav Solevatn,og det er ofte større
tetthet av muslinger nedstrøms innsjøer fordi vannet er
klarere.På utløpetav Sonerenderimotvar turbiditetenhøy,
og nedenforPrestfossvar individtetthetenlav. Det var også
en større andel døde (og døende) individer i området
nedenforSonerensammenlignetmed strekningenSolevatn-
Soneren (figur 3). Fra Prestfossog ned mot Hovlandvar
andelendødedyr60-90 %.

4.3.3 Lengdefordeling

Skallengdenhos levendeelvemuslingi Simoavariertefra 69
til 148 mm i juli 1995 (N = 168). Det går fram av lengde-
fordelingenat hovedvektenvar 11-13,5 cm (figur 4A), og en
liten del (13 %) var < 10 cm. På strekning2 (Solevatn-
Soneren)var det noe størreinnslagav de minsteindividene,
ogde flestemuslingenevar 11 cm (figur 4B). På strekning3
(Soneren-Kolsrudfossen)var de fieste individene12,5 cm
Dettekan skyldesreellevekstforskjellerdirekteeller indirekte
påvirketav temperatur,næringstilgangog vannkvalitet.Men
mangel av de største individeneved Solemoa kan også
kommeav at populasjonenenda ikke har rukket tilbake til
normaltilstandenetter den voldsomme utfiskingen som
skjeddei områdeti årenefør 1950. De størsteindividenevar
henholdsvis146 og 148 mmpå strekning2 og3.

Lengdefordelingenav døde muslingerog tomme skall sam-
svareri storgrad med lengdefordelingentil den levendebe-
standen,og dødeligheteni bestandenforårsakesav andre
faktorer enn høy alder alene. Gjennomsnittslengden
standardavvik)av levendeog dødedyrvar henholdsvis112 ±
18 og 114 ± 15 mm på strekning2. På strekning3 var
gjennomsnittslengdenhenholdsvis125 ± 1209 126 ± 11 mm.
Det størsteskallet målte 150 mm (figur 5). Enkelte av de
yngsteindividenesomble funnetdøde stopå gruntvann, og
har antakeligomkommeti en periodemed liten vannføring
(f.eks.sommeren1994 da vannføringenvar < 1 m3/si første
halvdelav august,figur1).

4.3.4 Vekst

Vekstforløpethos elvemuslinger karakterisertav en relatM
rasklengdeveksti de førsteåreneetterat muslingenkommer
ut av bunnsubstratetog starteret liv på bunnoverflaten.Når
muslingennærmer seg 100 mm avtar imidlertidlengde-
vekstenrelativtog økningeni vekt dominererveksten (figur
6). Av de 12 individene< 95 mm som ble funnet i Simoa
kunne bare ni individeraldersbestemmestilstrekkelignøye
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Sonerentilca 500 m nedstrøms
Kolsnrdfoss.Antall undersøkte
individerer oppgitti tabell 3 for
stasjonene og tabell 4 for
transektene.
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Figur 4. Lengdefordelingav levendeelvemuslingfta Simoai juli-august1995. A) viser totalmatenalet(N = 168) og B) viser
lengdefordelingeni ulikedelerav vassdraget:strekning2 - utløpSolevatntil innløpSoneren(STR 2, N = 79) og shekning3 -
utløpSonerentilca 500 m nedstramsKolsrudfossen(STR 3, N = 89).

for å gå inn i vekstanalysene.Buddensiek(1995) mener at
publisertedata fra ulike elvemuslingpopulasjoneri storgrad
overestimererveksten spesielti de første årene. Ettersom
muslingenvokser erodererskalletved umbo, og de tidligst
avsatte vintersoneneforsvinner.Vekstkurvenebaserer seg
på tilbakeberegning,og veksten i de første leveåreneesti-
meres og sannsynliggjørantall vintersoneri den eroderte
delen av skallet.Buddensiek(1995) viser at gjennomsnittlig
lengdeetter første til .qerdeleveår var henholdsvis1,1, 2,8,
5,3 og 8,8 mm i Skottland. Dette samsvarer bra med
vekstforløpetsomer observerti en lokaliteti Nord-Trøndelag

(upubl.materiale),og samsvarergodtmed det antatteforløp-
et til den delen av vekstkurvensom mangler for dyrene i
Simoa.Elvemuslingeni Simoa var gjennomsnittlig36 og 82
mm ved alderhenholdsvis10 og 20 år. Årligtilvekstfra 5- til
20-årsaldervariertemellom3 og 7 mm i Simoa (figur 7). De
yngsteindividenesom ble funnet i vassdragetvar 17, 21 og
22 år.
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Figur 5. Lengdefordelingav dødeelvemuslingellertommeskallfra Simoaijuli-august1995.A) visertotalmaterialet(N = 132) og
B) viserlengdefordelingeni ulikedelerav vassdragetstrekning2 - utløpSolevatntilinnløpSoneren(STR 2, N = 27) ogstn3kning
3 - utløpSonerentilca 500 m nedstrømsKoisnxifossen(STR 3, N = 105).
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4.3.5 Rekruttering

Rekrutteringener dårlig,og harværtdårligellerheltsviktende
i mangeår. De yngsteindMdenesomblefunnetvar 17-22år.
Utfradettekan rekrutteringense ut til å ha opphørtalleredei
løpetav 1970-årene,da de yngsteindividenesomble funnet
hørertil 1973-, 1974-og 1978-årsklassen.

Utviklingenav elvemuslingenslaiverforegåri "yngelkammer"
i alle firegjellebladene.Artener normaltsærkjønnet,menalle
hunnenedannerikkeglochidierhvertår (Bauer 1989).Andel-
en somståroverer omlagen tredelav hunnenei bestanden.

Det er ikke funnetnoen sammenhengmellomfekunditetog
alderhoselvemusling(Bauer 1989). Tidspunktetfor når man
finnerglochidieri gjellene hos elvemuslingvarierer mellom
vassdragog mellomår avhengigav temperatur,næringstil-
gangog andremiljøforhold(Ziuganovet al. 1994). Tidspunkt-
et for ffigivelsenav larvenevil også variere, men de fleste
forfattereangirperiodenfra sluttenav juli til begynnelsenav
september(bl.a. Harms 1907, Bauer 1979, Wächtler 1986,
Hruska1992). I Simoaderimotble det bare funnetresterav
glochidieri småansamlingeri gjellene18. og20. juli.

13
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Figur7. Vekstkurvebasert
100 på lengdeav årringsdaeter
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Gjellenemed de umodneglochidieneer noe oppsvulmet,og
haren lysfarge. Når glochidieneer modnederimotskillesdet
ut et mørkfargetsekret som antagelighar til hensiktå øke
oksygengjennomstrømningeni gjellene(Harms 1907, Smith
1976, 1979). Et mindreantallmuslingeri Simoa hadde nett-
opp små mørkfargede klumper i ett eller flere av gjelle-
bladene, og disse viste seg å inneholdeglochidier.Ved
Solemoable det påvistresterav glochidieri 9 % (N = 54) av
muslingene.Ved Velstadvar andelenhøyere;26 % (N = 61)
av undersøkteindivider.Hvis vi forutsetterat muslingeni
Simoaharen normalforekomstav glochidiertyderdettepå at
tømmingenav glochidierskjertidligerei Simoaenn det som
er beskrevetfra andredelerav artensleveområde.

5 Oppsummering

Det har vært en negativutviklingi elvemuslingbestandeni
Simoa.Det er høy dødeligheti enkeltepartierav vassdraget,
og bestandeni hele elva bestårav storeog gamle individer
fordi rekrutteringenhar vært dårlig i lang tid, og sviktetfull-
stendigi de sistetyve årene. Hva kan årsakentil denne ut-
viklingenvære?Det er flerefaktorersomspillerinn,menfor-
suring,eutrofieringog nedslammingav elvebunnensynes å
være av overordnetbetydning.I tilleggkan antallvertsfiskog
tetthetav fisk i ulike deler av vassdragetpåvirke rekrutter-
ingen.Likeledeser elvemuslingbestandeni Simoapåvirketav
tidligereperlefiske,og plukkingav skjellmed eller uten hen-
siktå finneperlervil i hele vassdragetfortsattkunnepåvidce
bestanden.

I øvredelav Simoaer forsuhng(lav pH og litenbufferevne)et
problem.Sureepisoderundersnøsmeltingenom vårenelleri
periodermed mye nedbørforsterkereffektenav forsuringen,
og kan i verste fall forårsakefiskedød. Når man vet at de
fleste arter av sneglerog småmuslingerer mer forsurings-
følsommeenn fisk,og forsvinnernår pH blir lavere enn 6,0
(Økland& Økland 1986) kan dette gi effekter spesielthos
ungeelvemuslinger(Heminget al. 1988). Forsuringseffekter
på elvemuslinger påvisti Sverige(bl.a. Erikssonet al 1981).
GjennomsnittligpH på lokaliteter der elvemuslingenikke
lengerble funnetvar signifikantlavere enn på de lokaliteter
der man gjorde gjenfunnav arten. Men det finnes også
eksemplerpå bestandermedvoksnemuslingersomhar klart
seg i langtid ved lav pH (Henrikson1991). Forsøki Sverige

14
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viser imidlertidat elvemuslingenhar større overlevelse i
kalkedevassdrag(Henrikson1992). Kalkingstiltakenei ned-
slagsfeltettil Simoavil derforkunneha en positiveffektogså
på elvemuslingbestandeni hovedvassdraget.

Jordbruksavrenning,og særlig lekkasjeav næringsstoffene
nitrogenog fosforsamtutslippav organiskstoffsomhavneri
hovedvassdraget,vilvirkenegativtpå vannkvaliteten.Foruten
tilførselfra landbruksarealertilføresfosforog nitrogenogså
gjennomnaturligtilsigfra skog, myr og utmarksamt utslipp
fra industriog bosetting.En slikovergjødslingmedførerstørre
algevekstog begroing.I den stilleflytendeSimoa nedenfor
Prestfoss er det i perioder med lav vannføring og høy
temperatur tegn til økende begroing (Tysse 1994). Når
planter og dyr dør og senere råtner, brytes det organiske
stoffetned underforbrukav oksygen.Dette gir en økt sedi-
menteringav partiklersomgjørat elvebunnenblirtilslammet.
Dette kan også forsterkesved tilførselav annet organisk
materiale,f.eks.tilførselfra husholdningskloakkog utslippfra
fbrsiloer. Denne økende eutrofieringenog saprobieringen
sammenmedstorpartikkeltransporter antattå være en viktig
årsaktilnedgangeni bestandenav elvemuslingi Simoa.

Det er spesieltde unge muslingenesom forsvinner,og et
karakteristisktrekk i mange muslingsbestanderover hele
utbredelsesområdet er den observerte "forgubbingen".
Rekrutteringenopphørerfordi bunnsubstratettilslammes,og
bunnsubstratetblirstadigmindreegnetsomoppvekstområde
for de yngste årsklassene(Bauer 1988). Den egentligeår-
saksammenhengentil at muslingene dør er uklar, men
sannsynligviser oksygenmangeleller økende tetthet av
predatorerde viktigste.Elvemuslingenlever de første 4-5
årene nede i bunnsubstratet,og med stadigtilførselog sedi-
menteringav partiklervil vanngjennomstrømningeni mellom-
rommetmellomstein- og gruspartiklenereduseressamtidig
som oksygenetforbrukesi nedbrytingenav økt tilførselav
organiskmateriale.

De unge muslingene blir generelt negativt påvirket av
mengdefosfatog kalsiumog høytbiokjemiskoksygenforbruk
(B0F), og de unge muslingene kan bare overleve i
sedimentermed lavt innholdav organiskmateriale (Bauer
1988). De voksne muslingenepåvirkesogså negativtved
sterk eutrofiering,men dødeligheten på dette stadiet er
nærmere knyttet til nitratkonsentrasjoneni vannmassene.
Buddensiek(1995) viser at både vekst og overlevelsehos
elvemuslinger hovedsakelignegativtkorrelerttil faktorersom
er indikatorerpå eutrofiering.I Sentral-Europa(Tyskland)
vurdererman at bestanderav elvemuslingklarer seg lang-
siktigom konsentrasjonen/verdienav kalsium,fosfat, nitrat,
BOF og konduktivitetikke overstigerhenholdsvis2 mg/I, 30
gg/I, 500 gg/l, 1,4 mg/log 70 1.1S/cm(Bauer 1988). Så høye
fosfat-og nitratkonsentrasjonerer imidlertiduvanligi norske
vassdrag, og i Simoa overstigesgrenseverdieneeventuelt
bare i nedredelerog bare i periodermed høy avrenning.En
sammenligning mellom tyske og norske vassdrag må
imidlertidgjøresmedstorforsiktighet,ogvi har egentligingen
kunnskapom elvemuslingensmiljø-og vannkvalitetskravfra
norskevassdrag.Det er troligikkede høye konsentrasjonene

i seg selv som er skadelige,men summenav påvirkningog
andreforandringersomer av avgjørendebetydning.

For å snu utviklingenmå man starte med å begrenseden
menneskeskaptetilførselenav næringsstofferog organisk
materialetil et minimum.Det er derforviktigat tiltakssiden
styrkesi Simoa,ogat vannkvalitetenfortsattovervåkes.Tiltak
i landbruketmed endretjordbearbeidingog sikringav ero-
sjonsutsatteområdersynes viktig.Avrenningener spesielt
storfra planerteområderder naturligevegetasjonsbelterog
smådalerer forsvunnet.Fjemingav vegetasjonog snauhogst
av skoglangsvassdragetpåvirkersannsynligviselvemusling-
en negativt ved økt erosjon og endrede temperatur- og
innstrålingsforhold(L. Henriksonpers.medd.).

Fertilitetentil elvemuslingener ifølge Bauer (1987b) over-
raskende uavhengigav miljøforholdene.Dette indikererat
alle populasjonervil kunneta seg opp igjenså sant årsaken
til bestandsnedgangenopphører.Jungbluth& Kühnel(1978)
på sin side hevder at reproduksjonenstopperopp, og ved
langvarignegativ miljøpåvirkningblir muslingenesvitalitet
svekket og dyrene sterile. Det ble påvist et mindre antall
glochidieri noenav muslingenei Simoa,men opprinneligan-
del gravide individerog mengde glochidierer usikkertda
tømmingensannsynligvisvar nestenavsluttetda undersøk-
elsenestarteti 1995. Det ble imidlertidikke påvistglochidier
på gjellene hos aure eller ørekyte, og årsaken til dette er
usikker. Det vil være naturlig å følge opp dette i videre
undersøkelseri Simoa, og det er viktig å få klarlagt om
elvemuslingenfortsattreproduserernormalti vassdraget.Er
bestandeni en situasjonder individeneikke lengerreprodu-
sererpga. steriliteter tilstandensværtalvorlig.Reproduserer
imidlertidbestanden normalt, og glochidieneoverlever og
festerseg til vertsfisken,er flaskehalsendefinerttil perioden
da de unge individeneskal starte livet på eller i bunnsub-
stratet.Dette er viktigbasiskunnskapfor å kunne beskrive
bestandens"sykdomsbilde"bedre.

Overlevelsentil glochidieneog rekrutteringenkan også på-
virkesindirektenår tetthetenav vertsfisker lav. Glochidiene
vildø i løpetav noenfå dager hvisde ikkekommeri kontakt
medgjellenepå en fisk(Cokeret al. 1921). Detteer imidlertid
temperaturavhengig,og ved 15-16 °C er overievelsenbare
36 timerhosAnodontacalifomiensis(D'Eliscu1972). I Simoa
er rekrutteringentil aurebestandengod ifølge Gamås &
Fjeldseth(1995), og det er planerom å foretatynningsfiske
for å bedre kvalitetenog hindreovertallighet.Det foreligger
ingenopplysningerom endringeri bestandsforholdenehos
aure som skulle indikereat nedgangeni muslingbestanden
skulleskyldesen reduksjoni tetthetenav vertsfisk.

Elvemuslingeni Simoabør inngåsomen del av en framtidig
overvåkingav det biologiskemangfoldeti vassdraget.Mål-
settingener å følgebestandensutvikling,kvalitativtog kvanti-
tativtmed tiden. For senere å kunneforklareog rette tiltak
motunaturligeforandringersomobserveresbør ogsåforand-
ringeri bestandenav vertsfisk,vannkvalitetog inngrep/for-
andringeri nedslagsfeltetinngåsomen del av overvåkingen.
I overvåkingenav elvemuslingbør tetthetenog lengdefor-
delingen av individer undersøkes i faste transekter eller
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stasjonerf.eks.hverttredjeår. Forekomstenav småmuslinger
gir gode indisierpå at rekrutteringener vellykket.Likeledes
bør både tetthet av aure og forekomstav glochidierpå
gjelleneundersøkes.

Undersøkelsenei Simoa i 1995 var knyttettil hovedvass-
draget,men det kan også tenkes at enkeltesidebekkerhar
ellerhar hattbestanderav elvemusling.Detteer ikkekjentog
bør inngåi en oppfølgingav arbeideti vassdraget.
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