
Registrering av elvemusling – 2011 v/Erling Meisingset 

Vassdrag: Ringfosselva og bekk mellom Hovatnet og Sagtjønna, Levanger kommune 

Dato: 06.07.11 

Beliggenhet og adkomst 
Tar av ved Åsen mot Hoklingen. Etter knappe 4 km tar en til høyre. Bomveg ca 5 km til P-plass. 

Lokalitet 1 
Gikk først til lokalitet som framgikk av GINT.NO. Bekken ble undersøkt fra utløpet fra Hovatnet og et 
stykke ut i det rolige partiet nedenfor den nederste fossen. Ingen funn. Bunnen i bekken består i 
øverste del for en stor del av stein og fjell og må antas å være lite egnet som habitat for elvemusling. 
Fra den nederste fossen og utover det rolige partiet skulle en mht bunnsubstrat muligens forvente 
funn. Det kan bemerkes at det var veldig mye alger og en del slam på bunnen her.  

 

 
Lokalitet 1. Elva ble undersøkt mellom de røde strekene. Ingen funn her. 

Lokalitet 2 
Den andre lokaliteten er også en som framgår av GINT.NO. Denne ligger øverst i Ringfosselva, fra der 
elva renner ut av Stamnåstjønna og ned til berga ovenfor en foss. Det ble funnet 2 elvemuslinger i 
det rolige partiet. Disse målte hhv 105 og 106 mm. Store deler av denne hølen kunne ikke 
undersøkes med vannkikkert fordi den var for dyp. Den ene muslingen ble funnet nederst i hølen, 
mens den andre ble funnet øverst i hølen. Det ble også funnet ett dauskjell. Det var til dels store 
mengder trevirke i elva her. Bunnen var også for en stor del dekket av slam. Mye kan tyde på at dette 
har forringet lokaliteten som habitat for elvemusling.  

 
Lokalitet 2. Nedenfor Stamnåstjønna. Undersøkt område mellom de røde strekene. 

Sagtjønna 

Hovatnet 



 
Bilde 1. Pilen angir funn av en musling nederst i denne hølen. 

 
Bilde 2. Viser øverste del av hølen hvor de to muslingene ble funnet. Pil angir funnstedet. 



 
Bilde 3. Denne driftsvegen krysser elva like ovenfor der bilde 2 er tatt. Skogsdrift er sannsynligvis 

årsaken til at det er så mye trevirke i elva her, noe som muligens har ført til nedslamming av 

elvegrusen. 


