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P
erlefiske forbinder en gjerne med f jerne, 
eksotis ke s trender. bnme skjonnheter. 
svaiende pal mer OE; bruset av osc:inets 

tunge dønninger. M en i \'ir lrnlig'hcten kan <'11 

også fiske perler til sommervindens ]1,·isken 
i tra11sle, skjeggete funie1· i den nordiske stor· 
skogen en solglitrende sommerdag . 

Det fins perlemuslinger i mange Østlandske 
elver. Og en av dem er ei lita elv langt, langt 
inne på. F'innskogene. Den vesle elva er full 
av store, gamle muslinger, og del er fint å. 
vasse på. den jevne steinbunnen. Guttene på 
bildet hadde en stor dag og en fin opple\·eJse 
på skattejakt i storskogen ·- selv om utbyttet 
i perler ble magert denne gangen. 

Det er ikke noen helt enkel sak å drive 
jakt på elveperlem11slingens ettertraktede per
ler. A finne selve m uslingen byr riktignok 
ikke på problemer der det overhodet fins noen 
bestand. Men perlene ei- det sørgelig langt mel· 
lom . Et gammelt ord sie:r at en ma åpne 100 
m11slinger for å. finne en pc1'le - og av 100 
pel'ler fra elvepe1·lemuslinger c1· det bare l'n 

som ei· verdifull. Så cr det bare et enkelt regne
stykke Il. finne ut at en må åpne 10 000 mus
linger for A finne en enes te s kikkelig perle. 
Og da vil det vel vrere et spørsml'l.I om for
tjenesten står i forhold til innsatsen. 

Elveperlemuslingen er nokså sårbar for 
hanl beskatning. B lir den hardt etters trt-bt . 
vil bes tanden lett gå tilbake. Og ria det fo1·st 
og frems t er de eldre muslingene s om inne
holder perler, er det også. sa.nnsynlig at hardt 
fiske vil redusere prosenten av muslinger med 
perler. For det er jo fortrinnsvis de store og 
gamle eksemplarene s om vil bli tatt. El\·e
perlemuslingen kan fornvrig bli meget gammel, 
og 50 å.r er nevnt som mulig alder. 

Inntil for vel h1mdre år siden hadde kvngcn 
enerett til alt elveperlemuslingfiske i :::\orge. 
Senere ble retten til å. fiske perlemuslinger 
tillagt grunneieren, som alt annet fiske. 

Øverst på mots tåend e side fullvo ksne pe rle mus

linger fra elva på Finnsko gen. 

Nederst på skatte jakt i grenseskog e n. Utbyttet 

ble magert denn e gangen, når det gjelder pe r ler, 

men musling var det nok av' 

Nyåpnet musling 

gangen. 

Nedenfor: Fullgode perler fra norske muslinger. 
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