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Sammendrag 

Magerøy, J.H. 2018. Elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Ereviksbekken. Tiltaksanalyse 
og søk etter elvemusling i øvre del av bekken. NINA Rapport 1452. Norsk institutt for 
naturforskning. 

Elvemuslingbestanden i Ereviksbekken (i Forsand kommune, Rogaland) har gått fra ca. 4100 
individer med noe rekruttering i 2003 til ca. 800 individer uten rekruttering i 2010. Den negative 
utviklingen ser også ut til å ha fortsatt etter dette, uten at det er gjort grundigere undersøkelser. 

Basert på utviklingen til elvemuslingbestanden i Ereviksbekken, er det svært viktig å evaluere 
truslene mot muslingen og foreslå eventuelle tiltak som kan bedre forholdene i bekken. Dermed 
ble det i 2017 gjennomført en tiltaksanalyse, med søk etter elvemusling i øvre og prøveutsetting 
av kultivert juvenil musling i nedre del av bekken. Bekken ble i sin helhet vurdert med henblikk 
på menneskelig påvirkning og aktuelle tiltak for å bedre miljøforholdene i bekken. 

Utsetting av kultivert juvenil elvemusling er det eneste pågående tiltaket i Ereviksbekken og et 
delmål ved undersøkelsene var å identifisere den beste utsettingsmetodikken. Mangel på mus-
ling og muslinghabitat i øvre del av bekken viser at det ikke bør settes ut musling der. I nedre 
del av bekken gav prøveutsetting, av et fåtall ungmuslinger, relativt god overlevelse. Dette viser 
at utsetting av muslinger kan bidra til å øke bestanden. Da tidligere undersøkelser har vist at det 
har vært høy dødelighet blant muslinger i bekken, kan det imidlertid være ønskelig å vente med 
utsettingen av kultiverte muslinger inntil miljøforbedrende tiltak har blitt gjennomført i bekken. 

For å forhindre at forholdene for elvemuslingen i Ereviksbekken blir dårligere, er det viktigste 
tiltaket å sørge for at skogsområdene langs vassdraget opprettholdes. Disse har allerede blitt 
redusert gjennom hytteutbygging og landbruksaktivitet. Gode soner med etablert kantvegetasjon 
vil bidra til redusert næringstilførsel, avrenning og tilførsel av annen forurensning til vassdraget. 

For å forstå hvordan man kan bedre miljøforholdene i Ereviksbekken, er det viktig å forstå årsa-
kene til de to viktigste truslene mot elvemuslingen i bekken. 1. Lav vannføring, som sannsynligvis 
har bidratt til den store dødeligheten blant muslingen i bekken. Det er viktig å undersøke om det 
blir tatt ut vann i vassdraget. 2. Forhøyet næringstilførsel, som sannsynligvis kan forklare hvorfor 
det ikke ble funnet tegn på rekruttering av ungmusling i 2010. Det er viktig å identifisere kildene 
til denne tilførselen. Dette kan gjøres gjennom at vannkvaliteten undersøkes ved flere forskjellige 
lokaliteter i vassdraget. Lokalisering av kildene til næringstilførselen vil bidra til å vise om det er 
beite og fôrproduksjon, kloakkutslipp og/eller hytteutbygging, med anleggsarbeid og hogst, som 
er hovedårsakene til økt næringsinnhold i bekken.  

Avhengig av hva undersøkelsene rundt vannuttak og vannkvalitet viser, vil forskjellige tiltak være 
nødvendige for å bedre forholdene i Ereviksbekken. Hvis det viser seg at det tas ut vann fra 
vassdraget, bør tiltak som tilknytting til det offentlige vannettet eller opplæring i mer effektiv vann-
ing gjennomføres. Uansett kan det være aktuelt å grave ut et myrområde nedenfor Ereviksvat-
net, for å øke vannføringen nedstrøms. Hvis det ikke viser seg at det tas ut vann fra vassdraget, 
er det enda viktigere å fokusere på tiltak for å redusere de andre truslene mot muslingen i bek-
ken. Næringstilførselen kan reduseres gjennom å opprette buffersoner langs vassdraget med 
redusert beiting og gjødsling, identifisering og utbedring av kloakkanlegg, og reetablering av 
skogsområdene langs vassdraget, avhengig av hva som er kildene til tilførselen. 

Uansett hvilke tiltak som er nødvendige, er det viktig at disse gjennomføres i samarbeid med 
grunneierne. I Hordaland har man brukt insentivordninger for å redusere gjødsling og opprett-
holde buffersoner, med redusert jordbearbeiding og beite, langs elvemuslingvassdrag. En lik-
nende ordning kan være aktuell for å redusere eventuelt vannuttak og redusere næringstilfør-
selen til Ereviksbekken fra landbruksaktivitetene i nedbørfeltet. 

Jon H. Magerøy, NINA, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo; jon.mageroy@nina.no 
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Forord 
 
Elvemuslingbestanden i Ereviksbekken har gått fra å være noenlunde livskraftig til å stå i fare 
for å dø ut. På grunn av denne utviklingen, ble bestanden tatt inn i kultiveringsprogrammet for 
elvemusling for å bevare bestanden genetisk og for å produsere ungmuslinger for tilbakeføring 
til bekken. Dessverre tyder observasjoner under innsamling av stammuslinger i 2016 på at be-
standen har gått enda mer tilbake sammenlignet med 2010. Dette tyder på at miljøtilstanden er 
dårlig i bekken. På dette grunnlaget ønsket Fylkesmannen i Rogaland at det skulle gjennomføres 
en tiltaksanalyse for elvemuslingbestanden i bekken. Målet var å gjøre det mulig å gjennomføre 
tiltak for å forbedre miljøforholdene i bekken, slik at de gjenværende muslingene og ungmus-
linger fra kultiveringsprogrammet skal få en bedre sjanse til å overleve. I tillegg var det ønsket at 
øvre deler av bekken skulle undersøkes med hensyn til tilstedeværelse av elvemusling og som 
potensielt muslinghabitat, da denne delen av bekken ikke har blitt undersøkt tidligere. Dermed 
kunne denne delen av bekken evalueres som refugium for elvemusling mens tiltak gjennomføres 
i den nedre delen av bekken.  

Fylkesmannen i Rogaland mottok midler fra Miljødirektoratet, gjennom tiltaksmidler for truede 
arter og overvåkingsmidler til vannforskriftarbeidet, for å gjennomføre disse undersøkelsene. 
Gjennom kontakt med Annette Fosså (Fylkesmannen i Rogaland) og Per Jakobsen (kultiverings-
programmet for elvemusling, Institutt for biologi, Universitet i Bergen) fikk Norsk institutt for na-
turforskning (NINA) oppdraget med å gjennomføre undersøkelsene og evalueringene nevnt 
ovenfor. Bjørn Mejdell Larsen (NINA) bidrog med konstruktive kommentarer underveis i og kva-
litetssikring under sluttfasen av prosjektet. Jeg vil gjerne takke disse tre for godt samarbeid under 
planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. 

 
26.01.2018, Jon H. Magerøy 
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1 Innledning 
 
Elvemuslingen (Margaritifera margaritifera) har gått sterkt tilbake i store deler av utbredelsesom-
rådet i Europa. I Norge står det noe bedre til og litt mindre enn en tredjedel av de resterende 
europeisk bestandene finnes her (Larsen 2005). Allikevel er arten også i tilbakegang i Norge. 
Man regner med at ca. en tredjedel av de historiske bestandene er utryddet og at ca. en tredjedel 
av bestandene står i fare for å dø ut. Dermed er det bare ca. en tredjedel av de historiske be-
standene som er levedyktige (NINAs interne database upubl. mat.). De gjenværende bestan-
dene har derfor stor verneverdi. Tilbakegangen til elvemuslingen i Norge førte til at arten ble 
rødlistet i 2006 (Kålås mfl. 2006) og at en handlingsplan ble utarbeidet for arten (Larsen 2005). 
Som følge av tilbakegangen, ble et nasjonalt overvåkingsprogram startet opp i 1999, for å over-
våke utviklingen til arten i Norge. Både større og mindre vassdrag og vassdrag med levedyktige 
og utrydningstruede bestander av elvemusling ble tatt med i dette programmet, for at overvå-
kingen skulle være representativ for de forskjellige elvemuslingbestandene i Norge (Larsen 
2017). Dessuten har det også blitt gjennomført andre former for overvåking av elvemuslingbe-
stander, både før og etter at det nasjonale overvåkingsprogrammet ble satt i gang (f.eks. gjen-
nomført av Ledje 1996a, b, Sandaas & Enerud 2009, Berger 2012). I senere tid er også diverse 
tiltak gjennomført for å bevare og forbedre miljøforholdene for truede elvemuslingbestander 
(oppsummert i Larsen 2015). Et av de viktigste tiltakene er det nasjonale kultiveringsprogrammet 
for elvemusling, under ledelse av Per Jakobsen ved Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. 
Målet med dette programmet er å bevare truede bestander genetisk og å produsere ungmus-
linger til utsetting for å øke antallet muslinger i disse bestandene (Jakobsen mfl. 2013, 2015, 
2017, Jakobsen & Jakobsen 2014, 2016, oppsummert i Larsen 2015).  

Ereviksbekken (også kjent som Skeiviksbekken) i Forsand kommune i Rogaland er en liten bekk 
med sjøørret, stasjonær ørret og noe innslag av laks (Larsen 2011, 2017). I denne bekken ble 
elvemuslingen registrert for første gang i 1995 (Ledje 1996a, b) og bestanden ble tatt med i den 
nasjonale oversikten over elvemuslingbestander i 1997 (Dolmen & Kleiven 1997). I 2003 ble 
bestanden tatt inn i det nasjonale overvåkingsprogrammet for elvemusling (Larsen & Berger 
2005) og vassdraget ble undersøkt på nytt i 2010 (Larsen 2011). Undersøkelsene i 1995 anslo 
bestanden til et par hundre individer og viste at 14 % av muslingene var mindre enn 50 mm 
(Ledje 1996b). Det siste viser at det foregikk rekruttering av elvemusling i bestanden. De grun-
digere undersøkelsene i 2003 anslo bestanden til ca. 4.100 individer, men bare 4 % av musling-
ene var mindre enn 50 mm (Larsen & Berger 2005). I 2010 ble bestanden anslått til ca. 825 
individer og det ble ikke funnet noen muslinger mindre enn 50 mm (Larsen 2011). Dermed har 
bestanden gått fra å være noenlunde levedyktig, med rekruttering, til at den nå står i fare for å 
bli utryddet. Larsen (2011) påpeker at dødeligheten synes å være resultatet av en akutt hendelse 
og foreslår sterk tørke i 2008 som den mest sannsynlige årsaken til dette. Han påpeker også at 
sannsynlige årsaker til den manglende rekrutteringen i bekken er for høy tilførsel av partikler og 
næringsstoffer til bekken. Undersøkelser i 2016, i forbindelse med kultiveringsprogrammet for 
elvemusling, tyder på at bestanden har gått enda mer tilbake (pers. obs.). Alle disse funnene 
gjelder bekken nedenfor Ereviksvatnet (figur 1) og det var ikke undersøkt om det fantes musling 
lenger oppe i vassdraget. 

Basert på denne utviklingen er det viktig å evaluere trusselbildet mot elvemuslingen i Ereviks-
bekken og hvilke tiltak som kan gjennomføres for å ta vare på bestanden. Et tiltak er allerede 
satt i verk. Elvemuslingen i Ereviksbekken har blitt tatt inn i det nasjonale kultiveringsprogram-
met. I 2012 ble det samlet inn fisk, naturlig infisert med glochidier (muslinglarver, Magerøy mfl. 
under utarbeidelse). Dette førte dessverre bare til en svært liten produksjon av juvenile muslinger 
(Jakobsen mfl. 2013). Av den grunn ble det tatt inn stammuslinger (voksne individer) fra bekken 
i 2016, for å gjennomføre en ny produksjonsrunde (Jakobsen mfl. 2017). Produksjon av ung-
muslinger har dessverre lite for seg hvis forholdene i bekken er for dårlige til at disse muslingene 
overlever. Utviklingen hos bestanden i bekken tyder på at miljøforholdene er dårlige for elve-
musling. Dermed var det viktig å undersøke om det fantes elvemusling i øvre deler av vassdraget 
og om forholdene for muslingen er bedre der enn i nedre deler. Det var også viktig å vite om 
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juvenile muslinger kunne overleve i bekken. I tillegg var det nødvendig å gjennomføre en tiltaks-
analyse, for å bidra til å belyse de tiltakene som er nødvendige for å ta vare på muslingen. Hvis 
det finnes muslinghabitat i øvre deler av bekken, kan det være et refugium for bestanden mens 
tiltak gjennomføres for å forbedre forholdene i den nedre delen av bekken.  

I denne rapporten beskrives resultatene av søk etter elvemusling og evaluering av muslinghabi-
tat i øvre deler av Ereviksbekken, utsetting av de juvenile muslingene som ble produsert i 2012 
gjennom kultiveringsprogrammet, og en vurdering av menneskelig påvirkning og tiltaksanalyse 
for hele vassdraget. 
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2 Områdebeskrivelse 
 

 
Figur 1. Ereviksbekken med vann og omliggende områder. Den svarte sirkelen indikerer lokali-
teten for utsetting av juvenile muslinger fra kultiveringsprogrammet for elvemusling. Kartet er 
generert i QGIS 2.16.1 (QGIS Developmental Team 2016). Kartgrunnlaget er fra GeoNorge 
(2017). 

 
Ereviksbekken (også kjent som Skeiviksbekken, vassdragsnr. kystfelt 032.1) utgjør et eget vass-
drag som renner ut i Skeivik i Forsand kommune i Ryfylke i Rogaland (figur 1). Hovedstrengen 
i vassdraget er ca. 1,1 km lang, innsjøer ekskludert. Den starter ovenfor Nordre Ereviksvatnet 
(34,6 moh.), renner videre mellom Nordre Ereviksvatnet og Ereviksvatnet (32.4 moh.), og derfra 
ned til sjøen i Indre Skeivik. I tillegg kommer det flere mindre bekker inn i begge vannene. 
Vassdraget drenerer de umiddelbare nærområdene til vannene. Nedbørfeltet er på 2,7 km2 og 
middelvannføringen er på 34,0 l/s/km2 (liter pr. sekund pr. kvadratkilometer). De to vannene 
utgjør 20,2 % av nedbørfeltet mens resten av nedbørfeltet består av skog (67,5 %), dyrket mark 
(9,1 %) og snaufjell (3,2 %, NEVINA 2017). Berggrunnen i nærområdet består av næringsfattig 
pofyrisk granitt-granodioritt (BERGGRUNN 2017). Oversiktsbilder viser at det har vært en økning 
i arealet av dyrket mark i nedbørfeltet mellom 1973 og 2003. Bildene viser også at Ereviksvatnet 
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har blitt senket i løpet av det samme tidsrommet (Norge i bilder 2018). I følge en av grunneierene 
skal senkningen ha skjedd rundt 1980 (Oletta Erevik pers. med).  

I 2003 og 2010 ble det gjennomført vannkjemiske undersøkelser i nedre deler av bekken, i 
forbindelse med overvåkingen av elvemuslingen (Larsen & Berger 2005, Larsen 2011). I tillegg 
foretar Forsand kommune vannkvalitetsovervåking ved den offentlige badeplassen i Ereviks-
vatnet (Eurofins 2017). I henhold til vannforskriften (Direktoratsgruppen 2015) tilsier alkaliniteten 
og kalsiuminnholdet at bekken er «kalkfattig», selv om noen av kalsiumkonsentrasjonene lå så 
vidt over grensen til «moderat kalkrik». Fargetallet tilsier at bekken er «klar», selv om enkelte av 
verdiene falt både nedenfor og ovenfor klassegrensene for denne klassifiseringen. Basert på en 
klassifisering som «kalkfattig» og «klar» gir pH «svært god» tilstand både i 2003 og 2010. 
Verdiene av labilt og potensielt giftig aluminium gir «god» eller bedre tilstand. Dermed ser det 
ikke ut som om Ereviksbekken har problemer med forsuring. Innholdet av totalt forsfor gir også 
«svært god» tilstand med unntak av under en flom i 2010, da tilstanden var «svært dårlig». 
Nitratinnholdet tilsier «svært god» tilstand i 2003 og «god» tilstand i 2010 med unntak av under 
flommen, da tilstanden var «dårlig» (Legg merke til at vannforskriften baserer sin klassifisering 
på totalt nitrogen. Siden nitrat bare utgjør en del av det totale nitrogenet, kan klassifisering basert 
på nitratverdiene gi bedre tilstand enn den relle tilstanden i vassdraget.). På tross av at 
nitratverdiene stort sett gav «god» tilstand i 2003 og 2010, var gjennomsnittsverdien i 2010 
høyere enn verdiene man normalt sett finner i elvemuslingvassdrag med rekruttering (Moorkens 
mfl. 2007, Lois Lugilde 2015, Larsen 2017). Hvis man antar at Ereviksvatnet også er «kalkfattig» 
og «klart» og at det er relativt grunt, tilsier badevannsovervåkingen i 2017 «god» tilstand basert 
på totalt fosfor og «moderat» tilstand basert på totalt nitrogen. I tillegg viste redoksmålinger (en 
metode for å evaluere habitatkvalitet for juvenile muslinger (Geist & Auerswald 2007, Killeen 
2011)) at oksygentilgjengeligheten i substratet i deler av bekken var lav. Dette er et tegn på at 
nærings- og/eller partikkeltilførsel fører til nedslamming av substratet i bekken (Larsen 2012). 
Dermed ser det ut til at for høy næringstilførsel er et problem i vassdraget og gjennomsnitts-
verdiene av nitrat har økt fra 2003 til 2010 (fra 249 til 301 µg/l). I tillegg var turbiditeten i bekken 
høyere i perioder i 2010, spesielt i forbindelse med flom, enn det som er ønskelig for å 
opprettholde rekruttering i elvemuslingbestander (Degerman mfl. 2009, Österling mfl. 2010, 
Killeen 2012). Basert på Statens Forurensningstilsyns (SFT; nå Miljødirektoratet) klassifiserings-
system for miljøkvalitet (Andersen mfl. 1997) tilsier innholdet av termotolerante koliforme 
bakterier, i badevannsprøvene i 2017, «god» tilstand gjennom hele sommeren. Unntaket var en 
prøve i slutten av mai som tilsa «dårlig» tilstand. Høye verdier om våren kan tyde på at det tilføres 
store mengder husdyrgjødsel til vassdraget i forbindelse med gjødsling og/eller snøsmelting og 
høy avrenning fra landbruksarealene, på denne tiden av året.  

Fiskesamfunnet består av ørret, ål og skrubbe, men det er også funnet lakseyngel i bekken fra 
tid til annen (Larsen & Berger 2005, Larsen & Søyland 2010, Larsen 2011, 2017).     
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3 Metoder 
 

 
Bilde 1. Søk etter elvemusling ved bruk av vannkikkert. Bildet er fra Hammerbekken i Aust-
Agder. Foto: Nils Magerøy. 

 
Ereviksbekken ble besøkt tre ganger i 2017. Feltarbeidet i forbindelse med søk etter elvemusling 
og evaluering av muslinghabitat i øvre deler av bekken, vurdering av menneskelige inngrep og 
tiltaksanalyse ble gjennomført 17.07.2017. Feltarbeidet i forbindelse med utsetting og oppfølging 
av utsatt juvenil musling, fra kultiveringsprogrammet, ble gjennomført henholdsvis 19.07. og 
21.11.2017. I tillegg til feltundersøkelsene, ble Forsand kommune kontaktet for å finne ut om de 
hadde informasjon om vannkvalitet, vannuttak og kloakkutslipp i bekken og dens nedbørfelt. Det 
ble gitt tilbakemelding når det gjaldt vannkvalitet i Ereviksvatnet (Eurofins 2017). 

De øvre delene av Ereviksbekken ble undersøkt med hensyn til om det fantes elvemusling eller 
muslinghabitat der. Søk etter elvemusling ble gjennomført ved bruk av vannkikkert (bilde 1, di-
rekte observasjon, Larsen & Hartvigsen 1999). Disse undersøkelsene ble gjennomført i hoved-
strengen av bekken, mellom Ereviksvatnet og Nordre Ereviksvatnet og de første ca. 100 meterne 
ovenfor Nordre Ereviksvatnet. 

I forbindelse med kultiveringsprogrammet for elvemusling, ble det satt ut juvenil elvemusling i 
nedre del av Ereviksbekken (figur 1). Disse muslingene ble satt ut, som et pilotprosjekt, for å 
sjekke om forholdene i bekken var gode nok til at juvenil musling vil overleve. Det ble satt ut 10 
fem år gamle muslinger, produsert med bakgrunn i naturlig infisert fisk som ble samlet inn i 2012. 
Disse muslingene ble satt ut i en såkalt Hruskaboks med gjennomstrøming, som ble festet til 
bekkebunnen. Etter ca. fire måneder ble muslingene sjekket med hensyn til overlevelse og vekst. 
Denne utsettingen er en del av utsettingen og oppfølgingen av utsatt musling som inngår i 
kultiveringsprogrammet for elvemusling, som er beskrevet av Magerøy mfl. (under utarbeidelse).  

Vassdraget ble evaluert i sin helhet med hensyn til eventuelle faktorer som påvirket elve-
muslingen negativt og tiltak som kan gjøre bekken mer egnet som muslinghabitat. Vurderingene 
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er i stor grad basert på befaringene som ble gjennomført langs hovedstrengen i Ereviksbekken. 
Områdene langs bekken, opp til ovenfor Nordre Ereviksvatnet, og rundt vannene ble befart. I 
tillegg var tilgjengelig informasjon om vannkvalitet (Larsen & Berger 2005, Larsen 2011, Eurofins 
2017), endringer i arealbruk i nedbørfeltet (Larsen & Berger 2005, Larsen 2011, Norge i bilder 
2018, pers. obs.), og andre inngrep i nedbørfeltet og vassdraget (Larsen & Berger 2005, Larsen 
2011, pers. obs., Oletta Erevik pers. med) viktig i gjennomføringen av evalueringen.  
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4 Resultater og diskusjon 
 

Bilde 2a-c. Bilder fra Nordre Ereviksvatnet og bekkestrengen ovenfor dette. Foto: Jon H. Mager-
øy. 

 

4.1 Søk etter elvemusling og evaluering av muslinghabitat i øvre del 
av bekken 

 
Det ble ikke funnet elvemusling eller skall av elvemusling i de øvre delene av Ereviksbekken. 
Ovenfor Nordre Ereviksvatnet utgjorde hovedstrengen en liten myrbekk (bilde 2a) med svært 
liten vannføring. Bunnen bestod for det meste av vegetasjon, med lite grus og sand. Mellom 
vannene var bekken noe større, men vannføringen var liten også der (bilde 3a & b). I tillegg 
bestod bunnen av mye ustabilt substrat i store deler av denne bekkestrengen.  

Øvre deler av Ereviksbekken er lite egnet som habitat for elvemusling. Larsen (2011) har påpekt 
at tørke er en sannsynlig årsak til den drastiske nedgangen i elvemuslingbestanden i nedre deler 
av bekken mellom 2003 og 2010. Vannføringen i den nederste delen av bekken er likevel be-
traktelig høyere enn i de øvre delene og dermed er tørke sannsynligvis et enda større problem i 
de øvre delene. Elvemuslingen er avhengig av stabilt substrat, med stein, grus og sand (opp-
summert i Larsen 1997, 2005). Siden substratet i øvre deler av bekken er ustabilt, er det lite 
egnet for elvemusling.  

 

4.2 Utsetting av juvenil elvemusling 
 
8 av 10 juvenile elvemuslinger som ble satt ut i Ereviksbekken overlevde fra juli til november 
2017. Veksten i denne tidsperioden var på 6,5 % (figur 2). Boksen med muslingene ble satt ut 
igjen i bekken og vil bli sjekket på nytt i løpet av våren eller sommeren 2018. For flere detaljer 
om metodikk, resultater og diskusjon knyttet til denne utsettingen, se Magerøy mfl. (under ut-
arbeidelse). 

a. b. 

c. 
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Bilde 3a-e. Bilder fra Ereviksvatnet og bekkenstrengen ovenfor dette. Foto: Jon H. Magerøy. 

 
Overlevelsen og veksten blant juvenil elvemusling i Ereviksbekken var lavere enn i de fleste 
andre vassdrag der det er satt ut muslinger fra kultiveringsprogrammet. Det er mulig at dette kan 
forklares med dårlige miljøforhold i bekken. Allikevel er det mer sannsynlig at dette har sammen-
heng med en veldig kald og våt vår og sommer i Rogaland. Denne konklusjonen er basert på at 
man så liknende vekst og overlevelse i alle de sammenlignbare vassdragene i Rogaland i 2017. 
Hvis det var spesielt dårlige miljøforhold i Ereviksbekken, ville man forvente å se bedre overle-
velse og vekst i de andre vassdragene (Magerøy mfl. under utarbeidelse). 

 

a. b.

c. 

d. e.
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Figur 2. Vekst blant kultivert juvenil elvemusling i Ereviksbekken. Figuren viser lengden til mus-
lingene ved utsettingstidspunktet i juli 2017 og oppfølging av muslingene i november 2017. Fi-
guren er hentet fra Magerøy mfl. (under utarbeidelse). I den opprinnelige rapporten er den figur 
12. 

 

4.3 Evaluering av inngrep i nedbørfeltet 
 
Områdene ovenfor Nordre Ereviksvatnet virker svært lite påvirket av menneskelig aktivitet. Ho-
vedstrengen i bekken renner gjennom myrlandskap med intakt kantvegetasjon (bilde 2a). Ellers 
består områdene for det meste av skog og fjell (bilde 2b & c). I tillegg er det noe landbruksakti-
vitet, i form av sauebeite og fôrproduksjon. Områdene med dyrket mark har økt, i hovedsak fra 
1973 og fram mot 2003 (Norge i bilder 2018). Uansett er påvirkningen fra denne landbruksakti-
viteten, i øvre del av vassdraget, sannsynligvis svært liten på vassdraget i sin helhet.  

Ned mot Ereviksvatnet øker den menneskelige påvirkningen. Bekken renner gjennom beiteland-
skap og har noe redusert kantvegetasjon (bilde 3a & b). Vannet er omringet av landbruksområ-
der, med både sauebeite og fôrproduksjon. Områdene med dyrket mark har økt fra 1973 og fram 
mot 2003. I tillegg ble en del tilleggsareal tørrlagt i forbindelse med senkningen av Ereviksvatnet 
(Norge i bilder 2018) som fant sted rundt 1980 (Oletta Erevik pers. med.). På grunn av land-
bruksaktiviteten finnes det nesten ikke kantvegetasjon langs store deler av vannet (bilde 3d & 
e). Mengden kantvegetasjon har blitt redusert siden 2012. Sannsynligvis har dette først og fremst 
skjedd i løpet av 2017, da det var tydelig at et skogsområde nylig hadde blitt hogd i juli. Arbeid 
med planering av dette området forgikk mellom juli og november 2017 (bilde 3c & e). Slik akti-
vitet fører til økt avrenning til vannet under arbeidet. I tillegg fører mangelen på kantvegetasjon 
til at partikler og næringsstoffer lettere tilføres vassdraget. Sauehold og fôrproduksjon kan også 
føre til økt næringstilførsel til vassdraget. Badevannsanalysene i Ereviksvatnet (Eurofins 2017) 
kan tyde på at det tilføres husdyrgjødsel til vassdraget om våren, gjennom avrenning fra land-
bruksområdene. Det er heller ikke kjent om gårdene i området har kloakksystemer som fører til 
utslipp i vannet eller om det tas ut vann til vanning eller drikkevann. Vannuttak kan ikke bare 
bidra til uttørking av muslinger, som diskutert av Larsen (2011), men næringsstoffene som tilfø-
res vassdraget konsentreres også i et mindre vannvolum. Dermed er det sannsynlig at gårds-
driften i området kan bidra til å forklare de forhøyede nitratverdiene man har funnet i vassdraget 
(Larsen & Berger 2005, Larsen 2011).  
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Bilde 4. Hytteutbygging i Indre Skeivik. a. Ereviksbekken kommer ut til høyre i bildet. b-d. Hyt-
tene ligger alle innen 50 m fra bekken. e-f. Vegetasjon langs bekken. Foto: Jon H. Magerøy. 

a. b. 

c. d. 

e. f.
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Bilde 5. Inngrep i nedre del av Ereviksbekken. a. Utretting av bekken ved utløpet fra Ereviksvat-
net. b. Rørlegging av et sideløp til bekken nederst mot sjøen. c & d. Steinfylling tett inntil bekke-
kanten i nedre del av bekken. Foto a-c: Jon H. Magerøy. Foto d: Bjørn Mejdell Larsen. Dette 
bildet er hentet fra Larsen (2011), og forholdet mellom høyde og bredde er noe modifisert. I den 
opprinnelige rapporten er det på side 31. 

 
Den menneskelige påvirkningen er størst nedenfor Ereviksvatnet. Oversiktsbilder viser at det 
har vært en økning i omfanget av dyrket mark, og at området er sterkt bygget ut fra 1973 og fram 
til 2015 (Norge i bilder 2018). Området er sterkt preget av at det har pågått og pågår hytteutbyg-
ging i området (bilde 4a-d). I selve bekken er det blitt gjort flere inngrep. Ved utløpet av Ereviks-
vatnet har bekken blitt rettet ut (bilde 5a) og dette har nok skjedd i forbindelse med senkningen 
av vannet (Norge i bilder 2018) som fant sted rundt 1980 (Oletta Erevik pers. med.). Utrettingen 
av bekken har ført til at substratet i denne delen av bekken har blitt relativt ustabilt og områdene 
rett nedenfor utløpet ser fremdeles ut til å være påvirket av økt sedimenttransport. I tillegg kan 
senkningen av vannet både ha påvirket vannføringen i og næringstilførselen til bekken. Minste-
vannføringen kan ha blitt redusert siden mindre vannvolum magasineres i vannet. Sediment-
transporten kan også ha bidratt til å fylle opp bekkeløpet i de flatere områdene nedstrøms og 
ført til at det har blitt dannet et myrområde der, noe som kan ha ført til større tap av vann ut i 
terrenget. Næringstilførselen kan ha økt gjennom mindre deponering av næringsholdige partikler 
i bunnsedimentene i vannet, fordi lavere vanndybde fører til økt vindpåvirkning og omrøring av 

a. b. 

c. d. 
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vannmassene. Noe før 2010 ble det gravd en kabelgrøft på tvers av bekken (Larsen 2011), noe 
som vil ha bidratt til å øke sedimenttransporten i anleggsperioden. Nederst mot sjøen er et side-
løp av bekken lagt i rør mellom 2010 og 2012 (bilde 5b). Dette har redusert det tilgjengelige 
habitatet for elvemuslingen. I området rundt bekken er det gjort enda større inngrep. Larsen 
(Larsen & Berger 2005, Larsen 2011) påpeker at det har vært hogst i nedbørfeltet ved flere 
anledninger på 2000-tallet, inkludert helt ned til bekken i enkelte områder. Det har også blitt 
anlagt en steinfylling langs deler av bekken (bilde 5c & d), før 2010 (Larsen 2011). I tillegg er 
det tilført relativt store mengder med fyllmasser i forbindelse med byggingen av hyttene og tilfør-
selsveiene i området (bilde 4c & d). All denne aktiviteten vil ha ført til økt avrenning til vassdraget 
under anleggsarbeidet. I tillegg har aktiviteten redusert kantvegetasjonen langs bekken, noe som 
har økt avrenningen ytterligere og bidrar til at bekkekanten blir ustabil og at erosjonen øker. 
Heldigvis ser det ut som kantvegetasjonen raskt reetablerer seg i områdene nærmest bekken 
(bilde 4e & f), men vegetasjonssonene rundt bekken har blitt permanent redusert. Sannsynligvis 
har ikke hytteutbyggingen ført til kloakkutslipp til bekken, da man må regne med at eventuelle 
utslipp går ut i sjøen. Det er i hvert fall ingen tegn på direkteutslipp til bekken. Allikevel finnes det 
en del eldre bebyggelse i området som kan ha kloakksystemer som fører til utslipp i området 
som drenerer til bekken. Disse menneskelige påvirkningsfaktorene kan bidra til å forklare både 
de høye nitratverdiene og den høye turbiditeten som man har funnet i nedre del av bekken 
(Larsen & Berger 2005, Larsen 2011). 
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5 Tiltaksanalyse 
 
Det er ingen åpenbare årsaker til den dårlige tilstanden blant elvemusling i Ereviksbekken. Der-
med er det ikke så lett å foreslå konkrete tiltak som åpenbart trenger å gjennomføres. Allikevel 
er det mulig å trekke noen konklusjoner når det gjelder status for muslingen i bekken, tiltrengte 
undersøkelser, sannsynlige trusler og mulige tiltak. 

Når det gjelder det tiltaket som allerede er underveis i Ereviksbekken, utsetting av kultiverte 
juvenile elvemuslinger, så er det mulig å komme med noen forslag til hva man bør gjøre fram-
over. Gitt mangelen på egnet habitat i øvre deler av bekken, så er denne delen av bekken lite 
egnet for mellomlagring av voksne muslinger eller utsetting av juvenile muslinger mens tiltak 
gjennomføres for å forbedre miljøforholdene i nedre deler av bekken. En eventuell tilbakeføring 
av stammuslinger til og utsetting av ungmuslinger i bekken, må dermed skje i nedre deler av 
bekken. For øyeblikket er stammuslingene planlagt tilbakeført i 2018 og hovedmengden av de 
juvenile muslingene planlagt satt ut i 2020 (Per Jakobsen pers. med.). Sannsynligvis vil ikke 
eventuelle tiltak ha noen merkbar effekt på miljøet i bekken innen den tid. Allikevel var overle-
velsen på utsatt juvenil musling, mellom juli og november 2017, på 80 % (for flere detaljer, se 
Magerøy mfl. under utarbeidelse). Dette tyder på at forholdene ikke har vært fullstendig uhold-
bare for elvemusling i 2017. Det er vanskelig å vite om dette vil være tilfellet i et år med mindre 
nedbør. Larsen (2011) peker på akutt dødelighet som følge av tørke som en sannsynlig årsak til 
nedgangen i antall muslinger mellom 2003 og 2010. Hvis man setter ut stammuslingene og de 
juvenile muslingene i nedre deler av bekken, så kan det godt hende at de klarer seg i år med 
normal eller høyere nedbør mens dødeligheten vil være stor i år med tørke. Dermed er det et 
alternativ å beholde både stammuslingene og de juvenile muslingene i kultiveringsanlegget inntil 
tiltakene har blitt gjennomført og hatt en effekt. Om dette er gjennomførbart, avhenger av kapa-
siteten ved kultiveringsanlegget (Per Jakobsen pers. med.). Overlevelse og vekst blant de ut-
satte muslingene fram til våren 2018 vil gi oss mer informasjon om tilstanden i bekken. 

Når det gjelder tiltak for å forhindre at forholdene i Ereviksbekken blir verre for elvemuslingen, er 
det ett som spesielt peker seg ut. De vannkjemiske undersøkelsene som har blitt gjort viser at 
nitrattilførselen til bekken og partikkeltransporten har vært for høy (Larsen & Berger 2005, Larsen 
2011). Det er sannsynlig at dette var, i hvert fall delvis, knyttet til utbyggingen av hyttefeltet i 
området, inkludert hogsten som har foregått langs bekken. For å forhindre økt avrenning til bek-
ken er det dermed svært viktig at de gjenværende vegetasjonssonene langs bekken tas vare på. 
På den ene siden, så ryddes det fremdeles skog i forbindelse med hytteutbyggingen og gårds-
driften i nedbørfeltet. På den andre siden, så har det vært en reetablering av trær og annen 
vegetasjon langs bekken og på fyllmassene som ble tilført området i forbindelse med hyttebyg-
gingen. Det er viktig at ryddingen stoppes og at vegetasjonen får fortsette å reetablere seg der 
den har vært ryddet. Dette er spesielt viktig i nærområdene til den nedre delen av bekken, siden 
det er der muslingen finnes og rydding av skog vil ha størst negativ effekt. Dermed bør både 
grunneiere, hytteeierorganisasjonen (hvis en slik fins), kommunen, fylkeskommunen og vegve-
senet kontaktes og informeres om behovet for å ta vare på vegetasjonssonene. Disse aktørene 
bør informeres om bestemmelsene i vannressursloven, om kontroll i forhold til ulovlig fjerning av 
kantvegetasjon og hogst helt ned til bekkekanten. I tillegg bør de også informeres om at inngrep, 
som utretting, grøftegraving og rørlegging, bør unngås i bekken i framtiden. 

Når det gjelder tiltak for å sørge for at forholdene i Ereviksbekken blir bedre for elvemuslingen, 
trengs det flere undersøkelser før slike tiltak kan foreslås med sikkerhet. De to største truslene 
mot muslingen i bekken ser ut til å være liten vannføring, og for høy nitrattilførsel og partikkel-
transport (Larsen & Berger 2005, Larsen 2011). Disse faktorene er en trussel i seg selv, men 
redusert vannføring forsterker også effekten av høy nærings- og partikkeltilførsel til bekken, si-
den vannvolumet reduseres og stoffer/partikler i vannet konsentreres. Dermed er det viktig å 
identifisere årsakene til den lave vannføringen, og den høye nitrattilførselen og partikkeltrans-
porten.  
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Det er usikkert om den lave vannføringen i Ereviksbekken er naturlig eller om menneskelige 
inngrep bidrar til den. Det er mulig at senkningen av Ereviksvatnet (Norge i bilder 2018, Oletta 
Erevik pers. med.) kan ha redusert minstevannføringen i bekken, siden mindre vannvolum vil bli 
magasinert i vannet. I tillegg kan økt sedimenttransport ha ført til dannelsen av et myrområde i 
det flatere området nedenfor utløpet, noe som kan ha resultert i at mer vann går tapt ut i ter-
renget. Det er vanskelig å gjøre noe med selve senkningen av vannet, men man kunne vurdere 
å grave ut bekkeløpet gjennom myrområdet. Hvis man velger å gjennomføre et slik tiltak, må 
elvemuslingene deponeres ovenfor dette området mens gravearbeidene pågår. Uansett bør det 
undersøkes om det tas ut vann fra systemet i dag. Det er mulig at gårdene som ligger i nedbør-
feltet tar ut vann til vanning, i forbindelse med beite og fôrproduksjon, og til drikkevann. Hvis 
dette er tilfellet, så bør man vurdere om det går an å redusere vannforbruket. Tilknytting til of-
fentlig vanntilførsel kan være ett tiltak, hvis dette ikke allerede har skjedd. Man kan også gjen-
nomføre opplæring i forhold til effektiv vanning, inkludert når på døgnet og året man får mest ut 
av vanningen. Uansett må disse tiltakene gjennomføres i samarbeid med grunneierne. Det kan 
f.eks. være ønskelig å bruke en insentivordning for å få til et godt samarbeid. En slik ordning har 
blitt brukt i Hordaland, for å redusere gjødsling og opprettholde buffersoner, med redusert jord-
bearbeidings- og beiteaktivitet, langs elvemuslingvassdrag (Kålås mfl. 2016). Hvis det viser seg 
at det ikke foregår uttak av vann fra vassdraget, kan det være vanskelig å gjøre noe med den 
lave vannføringen. Dermed vil det være enda viktigere å gjennomføre andre tiltak for å redusere 
truslene mot muslingen og forbedre miljøforholdene i bekken. 

Den økte næringstilførselen i Ereviksbekken er med all sannsynlighet et resultat av menneske-
lige inngrep. Økningen i dyrket mark, utbyggingen av området og senkningen av Ereviksvatnet 
mellom 1973 og 2003 (Norge i bilder 2018) har sannsynligvis bidratt til en økning i næringstilfør-
selen i denne tidsperioden. I tillegg har både nitratinnholdet og partikkeltransporten økt fra 2003 
til 2010 (Larsen & Berger 2005, Larsen 2011). Som tidligere nevnt, så kan dette skyldes hytte-
feltutbyggingen i vassdraget, men gårdsdriften i nedbørfeltet kan også ha bidratt til økningen. 
Man vet ikke om de vannkjemiske forholdene har stabilisert seg, blitt verre eller blitt bedre siden 
målingene i 2010. Reetableringen av kantvegetasjon kan ha bidratt til bedre vannkjemi, men den 
dårlige tilstanden blant elvemuslingen i bekken (pers. obs.) tyder på at dette ikke er tilfellet. Uan-
sett er det stor usikkerhet rundt vannkjemien i bekken, både når det gjelder utviklingen over tid 
og hva som er kildene til det høye nitratinnholdet og den høye partikkeltransporten. I tillegg er 
det usikkerhet rundt statusen til elvemuslingen i bekken, da denne ikke har blitt grundig under-
søkt siden 2010 og man anbefaler at det gjennomføres overvåking av elvemuslingbestander 
hvert sjette år (CEN 2017, Larsen 2017). Det er viktig å redusere denne usikkerheten, da en god 
forståelse av statusen til elvemuslingen og vannkjemien i bekken er nødvendig for å kunne fore-
slå de riktige tiltakene for å bevare og styrke bestanden av musling. 

Ereviksbekken inngår i det nasjonale overvåkingsprogrammet for elvemusling (Larsen & Berger 
2005, Larsen 2011, 2017). Dermed skal overvåkingsdelen i prinsippet være tatt hånd om. Allike-
vel har ikke bekken blitt undersøkt i overvåkingsprogrammet siden 2010 (Larsen 2011). Forhå-
pentligvis vil ny overvåking gjennomføres i løpet av de nærmeste årene, men det er noe etterslep 
i overvåkingsprogrammet (Larsen 2017) og en del andre vassdrag vil dermed ligge høyere i 
prioriteringslisten.  

Vannkjemiske undersøkelser er ikke foreslått som en del av det reviderte nasjonale overvåkings-
programmet for elvemusling (Larsen 2017). Dermed må slike undersøkelser gjennomføres med 
en annen finansieringskilde. Det er ønskelig at undersøkelsene gjennomføres så raskt som mu-
lig, for å kunne få en bedre forståelse av de nødvendige tiltakene for å bevare muslingbestanden 
i Ereviksbekken. Dette er spesielt viktig siden både stammuslingene og de juvenile muslingene 
fra kultiveringsprogrammet er planlagt satt ut i bekken i løpet av de nærmeste årene (Per Jakob-
sen pers. med.). For å få en god forståelse av hvor kildene til nitrattilførselen og partikkeltrans-
porten ligger, er det nødvendig med en mer detaljert og omfattende undersøkelse av vannkvali-
teten i vassdraget. Parametere som bør inkluderes er fargetall, turbiditet, innhold av totalt orga-
nisk karbon, totalt fosfor og nitrat, og, ideelt sett, transport av organisk materiale og innhold av 
E. coli. Det bør tas prøver ved flere  lokaliteter  innenfor  vassdraget,  for  å  bestemme  geografisk  
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Figur 3. Oversikt over foreslåtte lokaliteter for undersøkelse av vannkvalitet i Ereviksbekken. 
Hvis man ikke får nok midler til å gjennomføre undersøkelser ved alle lokalitetene, kan stasjon 2 
og 4 utelates. Kartet er generert i QGIS 2.16.1 (QGIS Developmental Team 2016). Kartgrunnla-
get er fra GeoNorge (2017). 

 
hvor nitrat og partikler tilføres vassdraget. Dette vil bidra til å identifisere kildene til næringstilfør-
selen og identifisere tiltak som er nødvendige for å redusere denne tilførselen, på en best mulig 
måte.  

I figur 3 foreslås et nettverk av prøvetakingslokaliteter i Ereviksbekken. Forhøyet næringsinn-
hold og/eller partikkeltransport ved lokalitet 4 og/eller 5 tyder på at beite og/eller fôrproduksjon 
er årsaken til dette. En økning i verdiene ned til lokalitet 3, fra lokalitet 4 og/eller 5, vil også tyde 
på det samme. I tillegg er det mulig at kloakkutslipp tilføres Ereviksvatnet, enten direkte eller 
gjennom utslipp til nedbørfeltet, fra gårdene og/eller hyttene som ligger rundt vannet. Det er også 
mulig at senkningen av vannet (Norge i bilder 2018, Oletta Erevik pers. med.) har ført til en 
permanent reduksjon i sedimentering av næringsrike partikler i bunnsedimentene i vannet og, 
dermed, en økt næringstilførsel til bekken. En økning i verdiene fra lokalitet 3 til 2, vil være vans-
keligere å forklare. Beitetrykket mellom lokalitetene er lavt og vegetasjonssonene er gode, men 
det er mulig at kloakkutslipp fra hyttene i området kunne forklare en slik økning. I tillegg ser det 
ut til at utrettingen av bekken ved utløpet av Ereviksvatnet fremdeles fører til økt sedimenttrans-
port i denne delen av bekken. En økning i verdiene fra lokalitet 2 til 1 vil tyde på at hovedårsaken 
til dette er hyttefeltutbyggingen i området. Det er langs denne delen av bekken at mesteparten 
av hogsten og anleggsarbeidet har funnet sted i senere tid (Larsen & Berger 2005, Larsen 2011, 
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2017), med reduserte vegetasjonssoner som et resultat. Dermed kan forhøyede verdier fremde-
les være en senvirkning av denne aktiviteten, et permanent resultat av reduserte vegetasjons-
soner eller så kan det også forekomme kloakkutslipp i dette området. 

Hvis det viser seg at beite og fôrproduksjon er en viktig årsak til forhøyet næringstilførsel og 
partikkeltransport i Ereviksbekken, så er det viktig å redusere påvirkningen fra disse landbruks-
aktivitetene. Det viktigste tiltaket vil være å opprette buffersoner langs tilførselsbekkene og Ere-
viksvatnet. Redusert gjødsling vil redusere næringstilførselen til vassdraget. Redusert beiteakti-
vitet og jordbearbeidingsaktivitet vil redusere erosjonen og øke kantvegetasjonen langs vass-
draget. Dette vil redusere avrenningen til vassdraget, både av næringsstoffer og andre partikler 
(Kålås mfl. 2016). Det kan også være ønskelig å bidra til å reetablere kantvegetasjonen gjennom 
planting av trær og busker. Det vil være nødvendig at disse tiltakene gjennomføres i samarbeid 
med grunneierne og insentivordninger kan brukes for å få til et godt samarbeid, som i Hordaland 
(Kålås mfl. 2016). 

Hvis det viser seg at kloakkutslipp er en viktig årsak til forhøyet næringstilførsel og partikkeltrans-
port i Ereviksbekken, så er det viktig å redusere påvirkningen fra disse utslippene. Det vil være 
nødvendig å gjennomføre en kontroll av kloakksystemene ved gårdene og hyttene i nedbørfeltet, 
for å forsikre seg om at ingen av disse bidrar til utslipp som påvirker økosystemet. Systemer som 
bidrar til slike utslipp må pålegges utbedring.  

Hvis det viser seg at byggeaktiviteten og hogst, med påfølgende reduksjon i vegetasjonssonene 
langs nedre del av Ereviksbekken, er en viktig årsak til forhøyet næringstilførsel og partikkel-
transport i systemet, så er det vanskeligere å gjennomføre tiltak for å rette på dette. Hyttene 
ligger der og man kan ikke erstatte dem med skog. Allikevel vil man kunne bidra til at den re-
etableringen av vegetasjon som har funnet sted skyter fart, gjennom planting av trær og busker. 
Som tidligere nevnt, vil det også være viktig å sørge for at det ikke gjennomføres ny hogst langs 
bekken.  

Hvis det viser seg at utrettingen av Ereviksbekken nedenfor Ereviksvatnet bidrar til økt partikkel-
transport i områdene lenger nede, så er det viktig å stabilisere substratet i denne delen av bek-
ken. Dette kan oppnås gjennom å tilføre større steiner og noe grovere substrat til bekkebunnen. 
I tillegg til å stabilisere substratet og redusere transporten av sedimenter nedstrøms, vil en slik 
tilførsel også føre til større heterogenitet i den utrettede delen av bekken. Større heterogenitet i 
substratet vil kunne endre sedimenteringsdynamikken og føre til økt variasjon i måten sedimen-
tene deponeres på. Dermed kan enkelte områder blir mer egnet som habitat både for juvenil 
musling og vertsfisk (Vannote & Minshall 1982, Roni mfl. 2002, Smokorowski & Pratt 2007, 
Larsen 2015, Quinlan mfl. 2015). 

Senkningen av Ereviksvatnet (Norge i bilder 2018, Oletta Erevik pers. med.) kan ha bidratt til 
både redusert vannføring og økt næringstransport til nedre deler av Ereviksbekken. Allikevel kan 
dette ikke forklare at tilstanden for elvemusling har gått fra å være relativt god i 2003 til svært 
dårlig i 2010 (Larsen & Berger 2005, Larsen 2011), da senkningen fant sted allerede rundt 1980 
(Oletta Erevik pers. med.). Dessuten er det vanskelig å gjennomføre tiltak for å heve vannet 
igjen. Dermed bør tiltakene fokusere på å redusere effekten av andre menneskelige inngrep i 
nedbørfeltet. 
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6 Oppsummering 
 
Ereviksbekken ble undersøkt med henblikk på tilstedeværelse av elvemusling og muslinghabitat 
i øvre del, og evaluert i sin helhet med henblikk på årsaker til den dårlige tilstanden og nødven-
dige tiltak for å forbedre forholdene for elvemusling i bekken. Hovedkonklusjonen er at kultive-
ringen av elvemusling fra bekken bør fortsette og at flere undersøkelser, spesielt med henblikk 
på å identifisere årsakene til den lave vannføringen og den forhøyede næringstilførselen til bek-
ken, er nødvendige. 

Utsetting av kultivert juvenil elvemusling er det eneste pågående tiltaket i Ereviksbekken. På den 
ene siden, så viser undersøkelsene i øvre del av bekken at det ikke finnes elvemusling der og 
at denne delen av bekken ikke er egnet muslinghabitat. Dermed er det ikke aktuelt å sette ut 
kultivert musling der eller mellomlagre voksne muslinger i denne delen av bekken mens eventu-
elle andre tiltak gjennomføres for å forbedre forholdene i den nedre delen av bekken. På den 
andre siden, så viser prøveutsettingen av kultivert musling at overlevelsen i den nedre delen av 
bekken er relativt høy. Dermed er det sannsynlig at utsetting av et større antall kultivert musling 
kan øke bestanden av musling i bekken. Allikevel tyder tidligere funn på at forholdene i bekken 
blir dødelige, selv for voksen musling, i dårlige år (Larsen 2011). Et alternativ er dermed å holde 
kultivert musling i kultiveringsanlegget inntil tiltak er gjennomført for å forbedre forholdene i bek-
ken. Oppfølging av de utsatte muslingene i 2018 vil gi en bedre forståelse av hvilken framgangs-
måte som vil være den beste. 

For å forhindre at forholdene for elvemuslingen i Ereviksbekken blir dårligere, er det viktigste 
tiltaket å sørge for at skogsområdene langs bekken og vannene i vassdraget opprettholdes. 
Gode soner med etablert kantvegetasjon vil bidra til redusert næringstilførsel, avrenning og til-
førsel av annen forurensning til vassdraget. Dette er spesielt viktig siden partikkeltransporten og 
næringsinnholdet i bekken har vært relativt høyt, især i visse perioder (Larsen & Berger 2005, 
Larsen 2011). Det er viktig at vegvesen, kommune, grunneiere og andre aktører med interesser 
i området blir informert om nødvendigheten av å opprettholde skogsområdene langs bekken. 

For å forstå hvordan man kan bedre forholdene for elvemuslingen i Ereviksbekken, er det viktig 
å undersøke årsaken til den lave vannføringen i bekken. Funn tyder på at lav vannføring kan 
være en viktig årsak til den høye dødeligheten som er blitt observert blant muslingene i bekken 
(Larsen 2011). Dermed bør det undersøkes om det blir tatt ut vann fra vassdraget, til f.eks. fôr-
produksjon og/eller drikkevann.  

For å forstå hvordan man kan bedre forholdene for elvemuslingen i Ereviksbekken, er det også 
viktig å undersøke årsaken til den forhøyede partikkeltransporten i og næringstilførselen til bek-
ken. Det økende næringsinnholdet i bekken (Larsen & Berger 2005, Larsen 2011) kan forklare 
hvorfor det ikke ble funnet tegn til rekruttering av unge muslinger i bekken i 2010 (Larsen 2011). 
I tillegg viser evalueringen av mulige årsaker til den dårlige tilstanden i bekken at både hytteut-
bygging og gårdsdrift i nedbørfeltet kan ha bidratt til økningen i næringsinnholdet. Dermed bør 
kildene til næringstilførselen identifiseres. Dette kan gjøres gjennom å undersøke vannkvaliteten 
i forskjellige deler av vassdraget grundig. Lokalisering av disse kildene vil bidra til å vise om det 
er beite og fôrproduksjon, kloakkutslipp og/eller hytteutbygging, med anleggsarbeid og hogst, 
som er hovedårsakene til økt næringsinnhold i bekken.  

Avhengig av hva undersøkelsene med henblikk på vannuttak og vannkvalitet viser, vil forskjellige 
tiltak være nødvendige for å bedre forholdene i Ereviksbekken. Hvis det viser seg at det tas ut 
vann fra vassdraget, bør tiltak som tilknytting til det offentlige vannettet eller opplæring i mer 
effektiv vanning gjennomføres. Uansett kan man vurdere om man skal grave ut bekkeløpet gjen-
nom myrområdene nedenfor Ereviksvatnet, for å øke vannføringen nedstrøms. Hvis det ikke 
viser seg at det tas ut vann fra vassdraget, er det viktig å fokusere på tiltak for å redusere næ-
ringstilførselen til bekken. Dette er spesielt viktig siden redusert vannføring forsterker proble-
mene knyttet til økt mengde partikler og næringsstoffer. Partikkel- og næringstilførsel fra land-
bruksaktiviteter kan reduseres gjennom å opprette buffersoner langs vassdraget, med redusert 
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beiting, gjødsling og jordbearbeiding, og reetablering av kantvegetasjon. Næringstilførsel fra 
kloakk kan reduseres gjennom identifisering og utbedring av kloakkanlegg i nedbørfeltet. Partik-
keltilførsel fra hytteutbygging langs bekken kan reduseres gjennom bevaring og reetablering av 
skogsområdene langs bekken.  

Uansett hvilke tiltak som er nødvendige, er det viktig at disse gjennomføres i samarbeid med 
grunneierne. I Hordaland har man brukt insentivordninger for å redusere gjødsling og opprett-
holde buffersoner, med redusert jordbearbeidings- og beiteaktivitet, langs elvemuslingvassdrag 
(Kålås mfl. 2016). En liknende ordning kan være aktuell for å redusere eventuelt vannuttak og 
redusere næringstilførselen i forbindelse med landbruksaktivitetene i nedbørfeltet til Ereviksbek-
ken. 
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