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Cc: Lehn Lars Ove; Julien Kristian; Anton Rikstad; ingvar.korsen@fmst.no; Larsen, Bjørn 
Mejdell 

Subject: Påvisning av Elvemusling i Skauga i Rissa kommune 

Attachments: IMGP5272.JPG; IMGP5276.JPG; IMGP5277.JPG; IMGP5280.JPG 

Hei Audun Alseth og Tor Martin Sunde. 
(Ingvar Korsen, Kristian julien, Anton Rikstad og Bjørn Mejdell Larsen (NINA) til info) 

Som muntlig opplyst tidligere påviste Berger feltBIO Lars Ove Lehn sammen med undertegnede 
elvemusling på strekningen utløp kulp nedenfor Foss bru til "Skjæret" ca 600m lenger nede. 
Elvemusling (tidligere kalt elveperlemusling) er en fredet art som står på Rødlista over 
utryddingstruete dyrearter i Norge (og Europa). 
Muslingen skal etter det jeg har funnet ut ikke være påvist i Skauga tidligere, men etter jeg forsto på 
deg Audun hadde den vært der "historisk". 
Det bekreftes herved at muslingen fortsatt finnes i Skau ga (se vedlagte fotos) og at den må tas 
spesielt hensyn til i fovaltningen av vassdraget. 
Muslinger ble påvist fra ca 30m nedstrøms kulp til venstre i bildet og videre nær land lengst bort i 
bildet. Den ble også observert omtrent ned til "Skjæret" 600m lenger nede Det vil ikke ha noen 
praktisk betydning for utøvelse av fiske, men det er bra dere vet om at det finnes en bestand i elva. 
Det ble funnet både store (> 1 Ocm) og små individer( <5 cm= rekrutter). De tre individene som er 
avbildet ble lengdemålt til 84mm, 44 mm (foto m/penn). 
Det indikerer at bestanden er selvreproduserende. 
Av hensyn til arten bør en ikke opplyse allverden om leveområdet. 
Jeg har informert fylkesmannen i Sør-Trøndelag muntlig om funnet (17.07.07),- likeledes 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som har forvaltningsansvaret for arten i denne regionen (Møre-og 
Romsdal, Sør- og Nord Tr.lag og Nordland). 

Det pågår for tiden et kartleggingsprosjekt av elvemusling i Norge og det kunne være interessant å 
foreta en kartlegging av bestandens størrelse og utstrekning. 
Dette vil jeg ta opp med Fylkesmannen i Str på et senere tidspunkt. 

mvh 
Hans Mack Berger 

Berger feltBIO 
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