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• Historikk og bakgrunn
• Gjennomførte undersøkelser
• Erfaring og utfordring



Elvemuslingen i Haukåsvassdraget:

• Dokumentasjon fra 
rettssak 1.aug.1721 
(Navnet Margaritifera er fra Linnè 1758!)

• Kjent  for de lokale, 
men antatt utryddet 
av forvaltningen i 
kommune og 
fylkesmann

• Gjenoppdaget av 
forvaltningen i 2002





Gjennoppdagelsen av 
elvemuslingen fikk stor betydning

• Stor oppmerksomhet 
og mange avisoppslag 

• Eget vennelag dannet. 
Åsane historielag 
engasjert

• Alle offentlige planer 
ble siden 2002 påvirket

• Positivt bidrag til skole,  
forvaltning, fagmiljø og 
forskning,  m.m.m



ELVESMUSLINGEN :

• Miljøindikator
• Miljøarbeider
• Miljøarkiv



Haukåsvassdraget er vel  6 km langt, elva er 2-
4 m bred, 68-0 moh., knapt 9 km2 nedbørsfelt









Haukås skole har adoptert sin lokale elv, de måler 
vannkvalitet (2005),  forsker på elvemusling

www.miljolaere.no, Nyskjerrig-Per-prisen 2012!



Vennelaget for Haukåsvassdraget

• Stiftet i 2004
• Hovedoppgaver;
- Få tilbake en god og sunn 

bestand elvemusling
- Bidra til renere elv, bedre 

miljø i og ved vassdraget
- Vedlikeholde kulturminnet 

Hylkjestemma
- Få tilrettelagt turstier
- Få tilbake sjøørret ved å 

anlegge fisketrapp. Dugnad  
mellom offentlige og private 
til å skaffe 2,6 mill. kr  !



Åsane 
Historielag
Stor og meget aktiv 
forening

Ledet av Marianne 
Herfindal  Johannesen, 
historiker med arbeid på 
Statsarkivet

Hun har søkt og funnet 
frem MYE historisk 
materiale om elvemusling

Fast skribent i Bergens 
Tidene, senest i By og 
folk» 31.01.2015



Hva truer elvemuslingen (2004)?
• Partikkelbelastning

• Næringssaltbelastning

• Miljøgifter

• Søppel/skrot i elva

• Ingen oppvandring av sjøørret

• Svak rekruttering

• Kompleks situasjon med 
mange påvirkninger og aktører





NVE og Bergen kommune (VA) fikk opp vannmåingsstasjon i 
Haukåselva 2007. Typisk flombekk ! Turbiditet målt fra 2012, se;     
www.sildre.nve.no



«Haukås – ny bydel med åpne 
overvannsløsninger» inkludert i vårt 

internasjonale klimatilpassingsprosjekt - MARE





Prosjekt «Ren elv – Haukås»
• Mål:

• Haukåsvassdraget skal innen 2015 ha «god 
økologisk status»

• Mer konkret må Haukåsvassdraget være «liv laga» 
når de fire årsklassene elvemuslinger skal vende 
hjem fra UiB kultiveringsanlegg på Austevoll - 2015

• Må få med alle gode krefter for å lykkes !



Ny status for elvemusling på Haukås 2013:

• Totalt 738 levende muslinger påvist – grunn for optimisme ?
• Tross miljøbelastning, ble det også funnet noen unge på 10-25 

år, altså likevel en viss rekruttering på noen få gunstige steder

• Flere strekninger har potensial for en god bestand med 
elvemusling.   Men mange farer truer fremdeles

• De beste stedene med minst risiko må finnes nå for at det skal 
være liv laget når «de unge kommer hjem igjen til Haukås fra 
Austevoll  i 2015





Kultivering av elvemusling på Austevoll: Første 
inntak kom fra Haukås. Fire årsklasser i kultur. 



Haukåselva 2011:  For å øke mengden glocidielarver pr. 
fiskegjelle, ble fisk og musling holdt konsentrert sammen 
noen uker i gytetiden. Fisken overføres så til kultivering.



Univ. Bergen-studenter gjennomførte høsten 2013 omfattende målinger 
i Haukåsvassdraget. Konklusjonen var  - dårlige oksygenforhold  og 

usikkerhet om elvemusling i kultur ville klare seg ved hjemkomst





Hvor i elven kan unge 
elvemuslinger 
tilbakeføres?

- 8 steder  undersøkt for:

- Biodiversitet, bakterier, pH og 
temperatur,  fosfor, nitritt, 
oksygen, strømforhold

- Betydelige variasjoner

- Avrenning med partikler og 
næring utgjør fremdeles en 
betydelig trussel

- Behov for å få mer og stabilt 
oksygeninnhold i sedimentene 
for å skape trygge 
oppvekstmiljø for elvemusling



Oksygenmangel i bunnsubstrat under 3 cm
Studentene ved Biologisk institutt Univ. Bergen finner også høsten 
2014 at det er for lite oksygen i bunnsubstratet i Haukåselva.  
Armeringsjernet har bare rustet de øverste 3 cm = oksygentilgang !



Elvemuslingen er et miljøarkiv, 
belastningen avsettes i skallet

• Skjellanalyse i 2014   
- Haukåsmusling har :

• Redusert vekst og økt 
miljøbelastning de 
siste år

• Økt forekomst av Fe 
og Mn tyder på for lite 
oksygen i perioden



Kunstig oppvekstbiotop for 
elvemusling på Haukås – status:

• Januar 2014;  Univ. Bergen 
anmoder Bergen kommune om 
å bygge oppvekstb. på Haukås

• Tilleggsundersøkelser gjøres, 
det søkes penger  FM/Miljødir.

• Det gis tilskudd, vil har « ett 
dyrt» og «ett billig tilbud»

• Ett firma ønsker å sponse
• Usikkerhet knyttet til reglem. f. 

offentlig anskaffelse, politisk 
godkjenning (kommnal grunn)

• TROLIG GRAVING VÅR 2015! 



Undersøkelse av forholdene for kunstig elvemuslingbiotop

Geologisk undersøkelse 
våren 2014 viser at 
berggrunnen består mye 
av anortositt – mineralet 
pladioklas; (Na, 
Ca)Al(Al,Si)Si2O8

Marin grunn – gunstig 
pH, morene, sprekker og 
myr  som hindrer 
uttørring.

NIVA påviser også gode 
vannforhold i aktuell 
sidebekk for bygging av 
kunstig 
elvemuslingbiotop



Jordskiftekart  over Haukåsmyrene i 1903.
Bergen kjøpte da området, dannet arbeidsgård 





Prinsipp for 
elvemuslingbiotop:

• Jorden i et område 
masseutskiftes. Erstattes 
med grov grus – 8 mm

• Det etableres så en 
meandrerende bekk

• Jord legges tilbake og 
såes til - gressdekke

• Friskt vann vil da også 
kunne trenge gjennom «ta 
innersvingen» i grusen

• De unge muslingene vil 
trenge inn i sandbankene 

• Det skapes ideelle 
oppvekstforhold for 
muslinger og ørret

• Større muslinger vil selv 
vandre til hovedelven



Bilder som viser bygging av elvemuslingbiotop 
i Tsjekkia – Europas første 





Sidebekken til Haukåselva synes være velegnet 
for å bygge oppvekstbiotop for elvemusling

• Per Jakobsen og Ondrej
Spisar fant Haukås-
biotopen gunstig  under 
befaring den 12.04.14.

• Spisar bygget Europas 
første kunstige 
elvemuslingbiotop i 
Tsjekkia for 10 år siden



Utfordring  1: 

Avrenning fra hestesportanlegg
• Bergen travpark og Bergen og 

omegn travselskap har mange 
hester i Haukåsområdet

• Mye skitt tilføres stadig til 
hovedelv fra sidebekk –
travparken

• Tilsynsansvaret  var uklart 
kommune – fylkesmann?

• Fylkesmann gir nå pålegg, 
samarbeid med kommune

• Flere tiltak iverksatt, men mye 
gjenstår enda. Tidkrevende! 



Utfordring  2: 

Omfattende utbyggingsplaner i 
nedbørsfeltet

• Utbyggere/grunneiere har 
fokus på høy utnytting og 
fortjeneste, lite på miljø

• I ettertid ble flere brudd 
på reg.pl. for Haukås  
næringspark påvist, bl. a. 
utfylling tett mot elv i 
naturvernområde

• Saken har etter 3 år 86 
dokumenter. I praksis lite 
gjort/gjenopprettet

• Omfattende muslingdød 



Utfordring  3: 

Nærhet til trafikkert vei, E39

Risiko ved kort avstand mellom 
elv og vei  - 20.000 biler /døgn

Avrenning fra vei er målt i 
samarbeid kommune/vegvesen:
Synes ikke å være alvorlig !



E39-anlegg på Haukås, 
ny Eikåstunnel åpnet høsten 2014

Statens vegvesen laget 
ny reguleringsplan for 
kryssing av Haukåselva 
da muslingen ble påvist

Eget 
miljøoppfølgingsprogram 
og miljøansvarlig i 
anleggsperioden

Det ble brukt flere 
millioner i miljøtiltak for å 
beskytte vassdraget, bl.a 
med etablering av 
rensedam som avbildet



OPPSUMMERT
• Vi har planer med klare mål
• Vi har mye informasjon, sterke fagmiljø, 

aktivt samarbeid og motivasjon, regelverk 
med god intensjon

• Likevel: Store utfordringer i praktisk 
forvaltning, Mange aktører, uklare roller, 
sektorisert ansvar – for lite effektivitet

• Tålmodighet kreves: Administrative og 
politiske prosesser tar forbasket lang tid!



Da MD i 2009 hadde informasjonsmøter om den nye 
Naturmangfoldloven, besøkte Heidi Sørensen Haukås.  

HUN LA NED EN STOR INNSATS, MEN ELVEMUSLINGEN 
ER FORMELT ENDA IKKE PRIORITERT ART !


