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Satte Ut: De to satte ut 200 elvemuslinger i 2015. Men borte er de. Her Jørn Enerud fra Fisk og miljøundersøkelser. Foto: Kjell SandaaS

etterlySning: Har du sett 200 sånne? Elvemusling. 
 Foto: Kjell SandaaS

SnUdd hVer Sten: Tre ganger har Jørn Enerud (på bildet) og Kjell Sandaas lett etter de 200 
elvemuslingene.  Foto: Kjell SandaaS

Noen har tatt 200 
elvemuslinger. De 
håper at den skyldige 
vil melde seg. 
Liv Seiff 
liv@varingen.no

– Vi er ikke ute etter å ta noen. 
Ting kan gå feil, men her er ting 
bare blitt fullstendig borte. Vi 
skjønner ingenting, sier Kjell 
Sandaas i Naturfaglige konsu-
lenttjenester.

I 2015 satte de ut 200 elve-
muslinger i Ørfiskebekken. Fra 

Rådmannsbrua og sørover. Der 
er det en del svære steiner i 
bekken. Kanskje hadde elve-
muslingene forsvunnet mel-
lom steinene?

Muslingmysteriet
– Vi har gjort det naturlige. Vi 
har gått og lett i bekken. Vi har 
veltet store, grove steiner, men 
skjønner fortsatt ingenting. 
 – Vi har ikke funnet et frag-
ment av et skall engang. Liker 
de seg ikke vil vi jo finne skall, 
med skinnende perlemor. Eller 
de kan ha blitt tatt av flommen 

og skylt med ned til Nitelva. 
Men her er de helt fullstendig 
borte. Det er et mysterium. Tre 
ganger har de lett.

Så nå er de sikre på at noen 
må ha flyttet de 200 elvemus-
lingene.

– Noen har tatt dem bort, 
punktum. Kanskje noen gutt-
unger har sett at vi har satt ut 
noe, og så har de flyttet dem et 
annet sted. Det kunne jeg gjort 
som guttunge, smiler Sandaas.

– Det er det samme om det er 
rådmannen, guttunger eller en 
fisker. Vi er ikke sinte, vi vil bare 

gjerne ha et svar, understreke-
rer han, og oppfordrer de skyl-
dige til å ta kontakt. Gjerne ano-
nymt på 950 78 010 eller mail: 
kjell.sandaas@gmail.com.

– Vi bruker samfunnets og 
miljøvernmyndighetenes res-
surser. Da må vi i alle fall prøve 
å finne et svar. Muslingene er 
uansett borte og tapt.

Bevertrøbbel i nord
I Ela lenger nord satte de ut 217 
elvemuslinger. Der er det fort-
satt muslinger, selv om et an-
net dyr spente bein i starten.

 – Plutselig ble det en bever-
dam i området. Da blir vannet 
stillestående i dammer og bun-
nen tettes igjen. Det kan bli 
problematisk for elvemuslinge-
ne. 
 – Men nå er beveren borte 
igjen, og forsøket går sin gang.

Der det før var mange elve-
muslinger i Nitelva er det nå 
bare 8.000-10.0000 igjen. Tan-
ken er å øke antallet ved å sette 
ut muslinger i sidebekkene. 
Larvene til elvemuslingen set-
ter seg på gjellene til ørret, som 
ble satt ut samtidig. 

Et skikkelig mysterium: 

hvor er muslingene?


