
Fant elvemuslinger i Gjerpensdalen | ta.no

http://www.ta.no/nyheter/article2188828.ece[31.07.2013 13:41:09]

Forside Sporten Pulsen Bildeserier Bandwagon TV Telemark Motor Næringsliv EavisNyheter

Forside Nyheter

- Vi var ute og fisket etter småfisk da vi plutselig oppdaget noe som
lignet på blåskjell ute i vannet. Vi tok de opp og ble veldig forbausa
når vi så at det var muslinger, sier 7. klassingene.

Guttene fant tre store muslinger, og tenkte straks at dette måtte
være veldig sjeldent.

- Vi ringte opplysningen 1881 så fort vi kunne for å få tak i
telefonnummeret til TA, forteller Ole Robin.

- NESTEN UTROLIG

Elvemuslinger er relativt sjeldne skapninger, og miljøvernrådgiver i
Skien kommune Eigil Movik er svært overrasket over tolvåringenes

Fant elvemuslinger i
Gjerpensdalen
SKIEN: I går formiddag var Ole Robin Vige og kameraten Kim Adrian Gulløy Søtvedt ute og
fisket i en bekk i Gjerpensdalen. Tolvåringene trodde ikke sine egne øyne da de oppdaget tre
muslinger ute i vannet.
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funn.

- Dette hadde jeg aldri trodd. Elvemuslinger er oftest lokalisert der
det er god vannkvalitet, og der vassdragene er lite påvirket av
menneskelige inngrep. At det da skulle forekomme slike individer i
en bekk i Gjerpensdalen, er nesten utrolig, sier han.

Han forteller at det er lett etter elvemusling tidligere, uten annet
funn enn ett tilfelle i Skiens nordre del ved grensen mot Nome.

FREDET ART

Elvemuslingen er totalt fredet mot fangst. Arten er i tilbakegang, og
mye skyldes tekniske inngrep i naturen som vassdragsregulering,
overgjødsling og forurensing.

- Det er viktig å finne ut hvordan elvemuslingen lever og hvor den
er lokalisert for å kunne bevare arten. Den er en indikator på god
vannkvalitet og har evne til å rense vann. Som sagt så hadde jeg
aldri forventet å finne muslinger i en bekk i Gjerpensdalen, men
når jeg så den aktuelle lokaliteten forsto jeg at det var fult mulig for
muslinger å leve der, forteller Movik.

Muslinger har en levetid på opptil 200 år, og ut i fra størrelsen
antar Movik at muslingene som ble funnet i går er omkring 100 år
gamle. Han tror ikke at det finnes veldig mange flere tilfeller av

SJELDENT FUNN: Ole Robin Vige og Kim Andre Gulløy fant de sjeldne
muslingene i en bekk i Gjerpensdalen i går formiddag.
Foto: Hilde Martine Lindgren


http://adserver.adtech.de/adlink/1361/4203373/0/339/AdId=8799935;BnId=1;itime=270858122;key=nyheter+art;nodecode=yes;link=http://www.bohus.no/om-bohus/varehus/telemark/Bohus-Notodden/


Fant elvemuslinger i Gjerpensdalen | ta.no

http://www.ta.no/nyheter/article2188828.ece[31.07.2013 13:41:09]

elvemusling i denne bekken.

BERØMMER GUTTENE

Movik er imponert over hvor flinke Ole Robin og Kim Adrian var i
forhold til funnet de hadde gjort.

- Guttene fant muslingene, varslet om funnet og behandlet dem
veldig bra. De la muslingene ut i vannet igjen, og det er tydelig at
de har peiling på biologi, sier han.

Han forteller at det viktig å legge muslinger tilbake der man fant
dem hvis man skulle ta dem opp av vannet.

– Jeg er vel
ikke den
eneste
idioten som
har greid
dette
TELEMARKSKANALEN: Roy
Ervin Solstad hadde hatt noen
sløve feriedager på
Telemarkskanalen med sin
nyinnkjøpte båt da han brått
ble vekket fra feriedvalen. 

«Tyson»
trolig drept
av gaupe

 SKIEN: Tirsdag
formiddag ble katten «Tyson»
funnet drept i nærheten av sitt
faste hvilested. Katten hadde
skader som sjokkerte matmor og
veterinær. Les mer

- Vålerenga
er i en annen
liga enn Odd

 Slik forklarer Kjetil
Rekdal at Torgeir Børven så langt
ikke har innfridd. Les mer

Politiet har
frigitt
navnene

 Politiet friga i
formiddag navnet på de to
omkomne etter båtulykken i
Kragerø forrige uke. - Den
foreløpige obduksjonsrapporten
viser at dødsårsaken er drukning. 
Les mer

På forsiden nå

BIL OG MOTOR
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NYHETER

http://www.ta.no/motor/article6784152.ece
http://www.ta.no/motor/article6784152.ece
http://www.ta.no/motor/article6784152.ece
http://www.ta.no/motor/article6784152.ece
http://www.ta.no/motor/article6784152.ece
http://www.ta.no/motor/article6784152.ece
http://www.ta.no/motor/article6784152.ece
http://www.ta.no/nyheter/article6783121.ece
http://www.ta.no/nyheter/article6783121.ece
http://www.ta.no/nyheter/article6783121.ece
http://www.ta.no/nyheter/article6783121.ece
http://www.ta.no/nyheter/article6783121.ece
http://www.ta.no/sporten/article6784102.ece
http://www.ta.no/sporten/article6784102.ece
http://www.ta.no/sporten/article6784102.ece
http://www.ta.no/sporten/article6784102.ece
http://www.ta.no/sporten/article6784102.ece
http://www.ta.no/nyheter/article6784424.ece
http://www.ta.no/nyheter/article6784424.ece
http://www.ta.no/nyheter/article6784424.ece
http://www.ta.no/nyheter/article6784424.ece
http://www.ta.no/nyheter/article6784424.ece
http://www.ta.no/motor/article6784152.ece
http://www.ta.no/motor/
http://www.ta.no/nyheter/article6783121.ece
http://www.ta.no/nyheter/
http://www.ta.no/sporten/article6784102.ece
http://www.ta.no/sporten/
http://www.ta.no/nyheter/article6784424.ece
http://www.ta.no/nyheter/


Fant elvemuslinger i Gjerpensdalen | ta.no

http://www.ta.no/nyheter/article2188828.ece[31.07.2013 13:41:09]

Les mer

TIPS OSS
Telefon: 35 58 55 49
Sms: TATIPS til 2005
Mms: TATIPS til 2005
E-post: desken@ta.no
E-post: nettvakt@ta.no

KONTAKT OSS
Sentralbord: 35 58 55 00
Adresse: Telemarksavisa AS
Postboks 2833, Kjørbekk 
3702 Skien
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