
Interreg IV A Nord

Raakku!

Panu Oulasvirta
Paul Eric Aspholm



Totalt ca 187 elver.



 Videreføring av Interreg-prosjektene fra 2003-
2006 (i Øst-Inari, Finnmark, Petsjenga) og 2007-
2008 (Torneelv vassdraget)

 Et treårig prosjekt som pågår i perioden 2011-2014

 Samarbeid mellom Finland, Sverige og Norge.

 Det totale budsjettet var ca 1.mill €.



Lead partner: Metsähallitus, Natural Heritage Services, 
Lappland

Partnere: 
 Metsähallitus, Natural Heritage Services Österbotten
 Lapin ELY-keskus
 Jyväskylä universitet
 Norrbotten län
 Bioforsk Svanhovd 
 Akvaplan-niva 
 NINA (Norwegian institute  for Nature research)



De viktigste målene for prosjektet er:
1. Utvikle et nordlig nordisk samarbeidet for 
bevaring og undersøkelser av elvemusling.
2. Utvikle mer effektive metoder for å kartlegge 
nye populasjoner. 
3. Å beskrive elvemuslingbestander og dere 
habitater. 
4. Å finne ut hvorfor elvemuslingen ikke 
rekrutterer. 
5. Å beskrive de ulike bestanders genetisk 
variasjon.
6. Å utvikle metoder for oppbygging av 
elvemuslingbestander.
7. Produserer informasjonsmateriell for bevaring 
av elvemusling.



 Sette sammen nettverk av forskning og 
forvaltning med partnerne i Finland, Norge og 
Sverige.
Målet til å dele informasjon og harmonisere 
forskningsmetoder og kriterier for vern => øke 
sammenlignbarheten mellom landene. 



 Finne status for bestander og finne ut hvilke faktorer 
som har ført til en nedgang i bestandene.
Legge grunnlaget for et overvåkingssystem av 
elvemusling i Finland.

 Finne de viktigste 
miljøfaktorene som er 
viktigest for rekruttering til 
elvemuslingbestandene.





Finne ut hvilken rolle tungmetallene spiller i 
nedgangen er elvemuslingbestandene.
Målinger av vann, sediment, samt i muslinger.



 Genetisk mangfold og bestandsforskjeller / 
grad av slektskap
Innavl
Sjeldne gener
Avhengigheten til verts- fisken: laks # ørret

Bestandenes livshistorie
Micro-satellitt og mitokondrie-DNA



Mål:
Finne elvemuslingens avhengighet til vertsfisk
(laks / ørret i forskjellige områder)
Utvikle metoder for å infisere vertsfisken og 
muslingelarver til avl i
laboratorier og i naturen.
Samarbeid i utviklingen av
oppdrettsanlegg og 
metoder.
Hovedsakelig Iijoki og Lutto
vassdragene



 Utvikle mer effektive måte å påvise og kartlegge 
elvemusling, basert på observasjon av glochidier –
cyster på gjellene til verstfisk.
Undersøkelser på våren frem til juli måned.
Hvis glochidier blir funnet -> så kan man følge opp 
med videre undersøkelser.
Tana og Neiden.



 Raakku prosjektet tar sikte på å gi informasjon om 
forvaltning og restaurering av elvemusling 
bestander til beslutningstakere og offentligheten.

 Informasjon til (1) forvaltning og 
beslutningstakere , og (2) og grunneiere, 
entreprenører og andre interessenter. 

 Informasjon via  ulike media som aviser,  radio, 
TV og web.
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Tenk lite – men på riktig plass



Restaurere vannbevegelsen I 
elva og i substratet.
Upwelling



Loggs 



Vei

Ved akutt: behov bruk halmballer evt
h b ll  d l t N i h ld









Hindre tilsig og innrenning fra landskapet:
Unngå stier, veier langs eller som krysser elver.
Unngå direkte diking og grøfting fra landbruk.
Unngå stubbebryting og jordbearbeiding av 
skogbunn, grøfting.
Bevar kantsoner – minst 20 m på tørr flat mark, 
minst 30 m på flat fuktig mark, minst 50 m i 
skrånende fuktig dårlig drenerende mark 
(leire, grunnfjell).
Kalking.













Uusijoki

Torkojoki

Hirvasjoki

Når kan M.m. 
flyttes på?

Gjennomsnittlig daglig temperatur 

Torkojoki 1999 dag grader
Uusijoki 2072 dag grader
Hirvasjoki 2143 dag grader



o vadit?
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