
Rapport fra befaring i Gråelvvassdraget 6. juni 2008 

Deltagere: Anton Rikstad, fylkesmannens miljøvemavd. 
Bjørn Meidell Larsen, NINA 
Rune Saursaunet, Stjørdal kommune (deler av befaringen) 

Gråelvvassdaget i Stjørdal kommune har en god bestand av den fredete og 
rødlistete elvemuslingen og vassdraget er et av NINAs 15 overvåkingsvassdrag i 
Norge. Vassdraget er regulert til kraftutbygging og det er dammer i Ausetvatn, 
Liavatn og Buvatn. I forbindelse med opprusting av dammene har NTE søkt om 
opprusting av skogsbilveger i området. 

Høsten 2007 kontaktet NTE Fylkesmannen/Felt-Bio for å finne en egnet 
kjøretrase over Brekkelva nedstrøms dammen på Buvatnet uten å skade 
elvemusling. Bakgrunnen var hogst/rydding på østre side av dammen der det 
ikke var vegforbindelse. Firma Feltbio fant egnet trase og flyttet ca 200 
elvemusling oppstrøms traseen. Traseen ble godt merket og rapport avgitt fra 
Feltbio 17/10-07. Fylkesmannen har i ettertid gitt NTB anerkjennelse fordi 
hensynet til elvemuslingen ble ivaretatt og at NTE bekostet rydding av 
kjøretrase. 

Ved befaring 6/6-08 var det imidlertid anlagt veg med kulvert over Brekkelva ca 
15 meter ovenfor merket trase, omtrent i det området 200 elvemusling ble flyttet 
og utsatt. Som bildet ovenfor viser står fortsatt merkepelene for traseen i elva. 
Iflg. Stjørdal kommune er det ikke søkt om vegbygging med kryssing av elva til 
østre side av dammen. 



-. 

Vegtraseen som krysser Brekkelva. 

Vegen mot dammen ved Ausetvatnet er også opprustet. Også her er vegen 
forlenget til østre side av dammen ved kryssing av Borråselva. Iflg Stjørdal 
kommune er det heller ikke søkt om tillatelse til forlengelse av denne vegen, kun 
til opprusting av eksisterende veg opp til vestre side av dammen. 

I forbindelse med utbedring av vegen er det foretatt sprenging av to bergknauser 
for å skaffe masser. Den ene knausen ligger mellom vegen og Borråselva og 
sprengingen har slengt en god del stein i Borråselva med følgende skade på 
elvemusling. Det ble også påvist udetonert fenghette i området. Iflg. Stjørdal 
kommune er det ikke gitt tillatelse til steinbrudd på de to lokalitetene. NTE har 
ovenfor entrepenør forutsatt at alle masser skulle tilkjøres. 

Elvemusling er varig verna med hjemmel i Forskrift av 30/12-92. Elvemusling 
er forsvunnet fra mange land i Europa, men Norge fortsatt har gode bestander. 
Norge har følgelig et internasjonalt ansvar for bevaring avelvemuslingen. 
Direktoratet for naturforvaltning har vedtatt en Handlingsplan for elvemusling i 
N orge. Målet for forvaltning av elvemusling i et langsiktig perspektiver at den 
skal fiMes i livskraftige populasjoner i hele Norge. Alle nåværende naturlige 
populasjoner skal opprettholdes eller forbedres. Ut i fra dette er det sterkt 
beklagelig hva som har skjedd i Gråelvvassdraget. 

Steinkjer, 10/6-08 Anton Rikstad 
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Steinbrudd på vestre side av vegen inn til Ausetvatn 

Steinbrudd mellom vegen og Borråselva. 



Sprengstein har også havnet i Borråselva 

Elvemusling i Borråselva 


