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Elvemusling i Børtervassdraget 
Av Helga Gunnarsd6rcir 

I 2004 ble det oppdaget elvemusling i Børteroassdraget. Den er en indikator på god 
vannkvalitet og oppfart som sårbar art i Bernkonvensjonem liste og i den norske 
rødlista over truede arter. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har urar
beidec en rapporr som omhandler karrleg
ging av elve(perle)musling, som på latin lyder 

der vakre navner Margaritiftra margaritifira. 
Bakgrunnen for undersøkelsen var ar der ble 
oppdager elvemusling da Frilufrseraten i Oslo 

kommune restaurerte demningen i sydenden 
av Mosjøen høsten 2004. I sin årsrapporr ril 

Fylkesmannen opplyser oppsynsmann Rune 
Askvik ar han så «i alle fall 15 stykker, 7-8 ril 
10 cm lange». Disse opplysningene forte ril ar 
Fylkesmannen undersøkte flere lokaliteter i 

Bønervassdrager i juni 2005 og juni 2006. 
Fdrarbeider bekreftet Askviks observasjon, 

og dec ble dessuten funner er større elvemus

lingbesrand i Rausjøbekken. Disse forekom
scene var ikke kjent fra før, og d e er viktige da 

det er få andre observasjoner i Akershus fylke. 

Elvemuslingen, som fortrinnsvis lever i 
srrommendc ferskvann, har er uvanlig lange 

livs løp (60-250) år og er en indikator på 
meget god vannkvalitet. Den er rruet og i 

sterk tilbakegang eller utdødd over store deler 

av si rt tidligere utbredelsesområde. Tilbake
gangen skyldes overbeskatning, vassdrags

regulering, ovt>rgjødsling, gifcurslipp, ned
slamming, forsuring og urrydddst> av verts
fisk (ørret). 

l rapporten foreslår Fylkesmannen å ucar
beide en forvaltningsplan som må ra stilling 
ril følgende: 

• Samarbeid mellom Frilufrsecaren 
(dammen, van n føring) , O FAs lag og 
Fylkesmannen 

• Næringstilførsel og tråkk fra beitedyra 
• Utslipp fra boliger og hytter oppstrøms 

• Biologisk overvåkning 
• Opprydding av søppel mm 

• Mer naturlig flomregime med utspyling 

lnncil forvaltn ingsplanen blir en realitet, opp
fo rdrer jeg Østmarkas travere til å bli med å 
ta vare på elvemus!ingen og rapporrere nye 

funn ril Fylkesmannen eller ri! Oslo kom
mune: Vt'd Kjell Sandaas (tlf. 950 78 010). 

Kilde: Kjell Sandaas, Terje Wivestad og Jørn Enerud: Elvemusling Margaritifera margaritifera i 
Børtervassdraget 2006. Enebakk kommune i Akershus fylke. Fylkesmannen i Oslo/Akershus (under utgiv.). 
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