
Elvemuslinger i Re 
NATUR I RE: Finnes det elvemusling i Re? Ja, det 
gjør faktisk det. 

Av Hallvard Holnmg 
hho/tung@gmail.com 

Ramneselva har tydeligvis god 
nok vannkvalitet til at det enda 
fiMeS en liten restpopulasjon i 
kommunen vår. Før fantes det 
visst clvemusling flere steder i 
Storelva.I Auliclva, men i dag er 
vannkvaliteten alt for dårlig til 
at man kan ha håp om å finne 
arten der. Muslinger er sa:re 
dyr som dor ut i elver som er 
grumsete, sure eller for næring
srike. Avrenning i jordbruks
elver har ikke bare unyddet 
elvemusling fra vår Storelva, 
men også i svært mange andre 
norske vassdrag. I andre deler 
av Europa er det enda verre, og 
den norske bestanden antas å ut
gjøre omrrcnt halvparten av be
standen i Europa, noe som gjor 
den til en såkalt ansvaTSart for 

Norge. Alle elvemuslinger har 
vært larve en gang. og store del
er av larvestadiet tilbringer den 
festet til gjellene på laks eller 
ørret. Etter sin rotløse ungdom
stid som varer i underkant av et 
år, slår den seg ned på elvebun
nen der den kan leve de ~ste 

250 årene. Elvemusling må ha 
elver med god vannkvalitet, 
og gjeme grus eller sandbunn. 
Elvemusling bidrar dessuten til 
å gjøre elva ytterligere rein ved 
at den fi ltrerer vann gjennom 
gjellene. En musling kan alene 
rense 50 liter vann om dagen. 
Muslingenes skjell er mørke 
og opp til 1 S cm lange, de kan 
ofte sees fra land der de sitter i 
klynger på elvebunnen. Noen 
fl elvemuslinger danner perler, 

(scALA) 
Interiørmaling 

Scala er norskprodusert kvafitetsmaling 
fra Gjøco. Vi har også alt du trenger lor 

å gjøre jobben skikkelig. 

Kvalltetsverktøy 
fra Jordan• 

-15 °/o 

og fiske etter muslingene for i 
få fan i perler. eller perlemoret 
på innsida av skallet bar mye av 
skylda for at muslingene ml er 
en truet og freda art. 
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Kort om Hallvard Holtung: 

Biolog boutt t Fon, og jobber til daglig med kartlegging 
av arter og 1111twtypcr. Han skriver om arter eller natur
typer som er aktuelle for vir konunune og den lrstid1 vi 
er 1 akkurat ni . Innspill? E-poS1: hholtung@gmail.com. 
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