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Forord 

Våren 2022 ble det oppdaget massedød av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i vassdragene 

Vollelva og Svankilelva på Hitra. Observasjonene ble meldt til Statsforvalteren i Trøndelag og 

Miljødirektoratet.  På oppdrag fra Miljødirektoratet samlet Midtnorsk Naturundersøkelse AS inn 

døende muslinger for videre analyser, dokumenterte omfang av dødelighet ved tellinger og 

undersøkte mulige påvirkningskilder. Resultatene fra dette arbeidet presenteres i denne rapporten, 

sammen med anbefalinger for videre arbeid. 

Takk til Havforskningsinstituttet ved Stein Mortensen for analyse av vevsprøver fra elvemusling samt 

Jon Magerøy ved Norsk institutt for naturforsking for faglige innspill. 

Kyrksæterøra, 9. november 2022 
Martin Hanssen 
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Sammendrag 

Sommeren 2022 ble det oppdaget et stort antall døde elvemuslinger i Vollelva og Svankilelva på 

Hitra. De etterfølgende undersøkelsene viste høyt gjennomsnittlig antall tomme skall per minutt i 

begge vassdragene, sammenlignet med tidligere undersøkelser. For Vollelva endret dødeligheten 

seg raskt innad i vassdraget, fra 14 til 85 % dødelighet over en strekning på 70 meter. Lignende 

mønster ble også funnet i Svankilelva 

Nedbørsfeltene til Vollelva og Svankilelva har lite menneskelig aktivitet. En akutt, menneskeskapt 

forurensningshendelse med massedød i begge vassdragene samtidig virker lite sannsynlig. 

Områdene med høy dødelighet sammenfalt i stor grad med vassdragsstrekningene hvor det tidligere 

har blitt gjennomført feltarbeid i forbindelse med rekrutteringsprogrammet for elvemusling i 2020 

og 2021.  

Det er ikke beskrevet i litteraturen at smittsomme sykdommer har forårsaket dødelighet blant 

elvemusling i senere tid. Patologiske undersøkelser av døende elvemuslinger fra Vollelva påviste ikke 

sykdom på muslingene. Årsak til massedød-hendelsene har ikke vært mulig å fastslå sikkert, men det 

virker sannsynlig at årsaken er relatert til innsamling og/eller utsetting av stammuslinger som ble 

utført i 2020-2021. 
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Innledning 

Elvemusling avhenger av rent vann og stiller strenge krav til miljøet den lever i (Larsen, 1997; 

Magerøy et al., 2020). All aktivitet i nedbørfeltet oppstrøms eller i nær tilknytning til en populasjon 

av elvemusling vil potensielt kunne påvirke muslingene. Viktige påvirkningsfaktorer er forsuring, 

næringsbelastning, endring i vertsfiskpopulasjoner, endringer i vannføring/temperatur, 

partikkelforurensning, avrenning fra trafikk m.m. 

Fra tid til annen forekommer hendelser med massedød i elvemuslingpopulasjoner (Wengstrøm et 

al., 2019). Slike hendelser har blitt rapportert fra mange steder der årsaken ofte er uklar. I 

Haukåselvene i Bergen ble det funnet at den observerte forhøyede dødeligheten skyldes svekkelse 

som følge av ukjent hendelse tilbake i tid (Mortensen, 2017). Johansen et al. (2018) peker på at 

massedød hos elvemusling gjerne henger sammen med akutte forurensningshendelser. Det er også 

foreslått at fraføring av vann til kraftproduksjon har medført massedød (Rikstad & Berger, 2021). I 

USA er de viktigste årsakene til utryddelse hos elvemusling (der årsak er kjent) forurensning, habitat-

tap, påvirkning fra  dammer, hydrologiske endringer, tilgang på vertsfisk for elvemuslinglarver, samt 

invaderende, fremmede arter (Downing et al., 2010). 

Utover at Pauley (1968) beskrev sykdom på elvemusling i ett vassdrag i USA, finnes få beskrivelser av 

akutt dødelig sykdom på elvemusling. Kunnskapsgrunnlaget om smittsomme sykdommer hos 

ferskvannsmuslinger er generelt svært begrenset (Grizzle & Brunner, 2009; McElwain, 2019). 

Imidlertid er det dokumentert smittsom virussykdom på den kinesiske perlemuslingen Hyriopsis 

cumingii i kinesiske akvakulturanlegg (Grizzle & Brunner, 2009). Det er også vist at infeksjon fra 

densovirus kan gi massedød hos ferskvannsmuslingen Actinonaias pectorosa i Nord-Amerika 

(Richard et al., 2020).  

Ifølge Handlingsplan for elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) 2019-2028 er arbeidet med 

kultivering av elvemusling for utsetting på lokaliteter med truede populasjoner et prioritert tiltak i 

planperioden (Larsen, 2018). Kultiveringsanlegget for elvemusling ved Austevoll i Vestland fylke ble 

etablert i 2011 av Universitetet i Bergen  (Jakobsen et al., 2015). Med bakgrunn i mangelfull 

rekruttering ble elvemuslinger fra Svankilelva, Vollelva og Lakselva på Hitra i Trøndelag tatt inn i 

rekrutteringsprogrammet for elvemusling ved Austevoll i 2020 (se Figur 1) (Hanssen & Vullum, 

2020).  

Sommeren 2021 ble de voksne elvemuslingene tilbakeført til sine respektive vassdrag og satt ut i 

øvre deler av de samme elvestrekningene de ble hentet ut fra (Hanssen & Vullum, 2020 ; Hanssen, 

2021). De hadde da sluppet sine muslinglarver i kultiveringsanlegget. I forbindelse med innsamling 

av DNA-prøver fra elvemusling i Vollelva og Svankilelva sommeren 2022, ble det oppdaget et stort 
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antall døde muslinger i disse vassdragene (egne observasjoner J. Magerøy og M. Hanssen). Som følge 

av dette gjennomførte Midtnorsk Naturundersøkelse AS, på oppdrag fra Miljødirektoratet, 

innsamling av døende muslinger for videre analyser. Omfanget av dødelighet ble dokumenterte ved 

tellinger og mulige påvirkningskilder ble vurdert. 

 

Figur 1. Kartet viser lokalisering av Svankilelva, Vollelva og Lakselva på Hitra. 
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Metoder 

Tellingene ble gjennomført som 15-minutterstellinger som beskrevet i Larsen & Hartvigsen (1999). 

Vassdragene ble delt inn i soner ut fra mulige påvirkninger og tellingene ble gjennomført sonevis fra 

oppstrøms til nedstrøms for å begrense risikoen for spredning av ev. smitte innad i vassdragene.  

Feltarbeidet fulgte Norsk standard så langt dette var naturlig og innenfor rammen av oppdraget (NS-

EN 16859 : 2017). Ved hver tellestasjon ble det plukket et tilfeldig utvalg muslinger (levende og/eller 

døde) som ble lengdemålt med skyvelær til nærmeste millimeter, før de skånsomt ble satt ut igjen 

på samme strekning de ble hentet ut. Det ble ikke utført graving etter små muslinger. Koordinatene 

for tellestasjonene er gitt i Vedlegg 1. Koordinater. 

Estimering av tettheter og antall individer av levende elvemusling ved 15-minutterstellinger ble 

beregnet etter Larsen (2017) ved Ligning 1: 

Ligning 1. Estimering av tetthet av levende elvemuslinger per m2 (Larsen, 2017) 

𝑦 = 0.4𝑥, 

der y er estimert tetthet av levende elvemuslinger per m2 og x er antall telte muslinger per minutt.  

Antall levende individer per stasjon ble estimert ved å multiplisere estimert tetthet med arealet på 

stasjonen. 

Dødelighet ved hver stasjon ble estimert ved å beregne andel tomme skall av totalantallet 

observerte muslinger (levende og døde). Antall døde ble avledet fra dette for hver sone. Resultatene 

fra de ulike sonene innen hvert vassdrag ble sammenlignet. Antall levende og døde muslinger 

observert ble sammenlignet med tidligere gjennomførte tellinger utført av Sweco AS i 2010 og 2011 

(Berger, 2010, 2012) 

Ved Vollelva ble et utvalg svekkede/halvdøde muslinger hentet ut fra vassdraget for videre 

undersøkelser. Muslingene ble valgt ut med bakgrunn i treg respons på stimuli. Etter instruks, per e-

post fra Stein Mortensen ved Havforskningsinstituttet (e-post 02.06.2022), ble muslingene åpnet i 

felt. Vevsprøver med fordøyelsesvev, gjeller og deler av foten ble tatt ut ved to snitt med skalpell 

gjennom kroppsmassen fra dorsal til ventral side (Figur 2. Figuren viser hvordan vevsprøven ble tatt 

fra elvemuslinger i Vollelva. Vevsprøvene ble fiksert i 4 % formaldehyd med 1 del vevsprøver og 9 

deler fikseringsveske. Vevsprøvene ble sendt til Havforskningsinstituttet for videre analyser av 
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dødsårsak. 

 

Figur 2. Figuren viser hvordan vevsprøven ble tatt fra elvemuslinger i Vollelva. Den midterste delen 
ble fiksert og sendt til Havforskningsinstituttet. Foto: Stein Mortensen, Havforskningsinstituttet. 

I Vollelva ble det også samlet inn et tilfeldig utvalg av tomme muslingskall fra strekningene på og 

nedstrøms utsettingen av stammuslinger. Muslingene ble kategorisert etter grad av skallerosjon,  

dvs. hvor lenge de hadde ligget i elva, som beskrevet i Larsen (2017). 

Ved Vollelva og Svankilelva ble det i tillegg brukt noe tid på å se etter mulige påvirkningsfaktorer 

som kunne ha forårsaket eller forklart observert dødelighet hos elvemusling. Det er kjent at 

partikkelforurensning kan skade gjellene til ferskvannsorganismer, slamme ned leveområder og gi 

dårlige miljøforhold (Larsen, 1997; Pabst et al., 2015; Magerøy et al., 2020). Det ble tatt ut prøver av 

oppgravde elvesedimenter i Vollelva, og prøvene ble sendt til Norges Geotekniske Institutt (NGI) for 

kornfordelingsanalyse og analyse av partikkelform (angularitetsanalyse). Analysene ble gjennomført 

ved  automatisk bestemmelse av grad av sfærisitet og rundhet som beskrevet i av NGI (2022). 

Alt utstyr som hadde vært i kontakt med elvevann ble desinfisert med Virkon S i henhold til 

produsentens anvisning før forflytning mellom vassdragene. 
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Resultater  

Vollelva 

Feltarbeidet ble utført av Martin Hanssen den 16. juni 2022 i overskyet vær og med gode siktforhold. 

Se for øvrig Berger (2010) for videre områdebeskrivelser. 

Kartlegging av omfang av dødelighet 

Ved Vollelva ble det gjennomført tellinger av levende og døde muslinger ved 9 stasjoner fordelt på 3 

soner (Figur 3). Sone 1 (stasjon 1 og 2) lå like oppstrøms en strekning der det nylig har blitt 

gjennomført graving i elva. Sone 2 (stasjon 3 og 4) lå nedstrøms graveområdet og oppstrøms 

området hvor det ble hentet ut stammuslinger i 2020 og tilbakeført stammuslinger i 2021. Sone 3 

(stasjon 5 til 9) lå på strekningene hvor det ble hentet ut og satt ut igjen stammuslinger, samt noe 

nedstrøms. 

 

Figur 3. Kartet viser fordeling av tellesoner, tellestasjoner, samt strekninger for uttak og tilbakeføring 

av muslinger i Vollelva. Lokalisering av oppgravde elvesedimenter er også angitt. 

Tellestasjonene omfattet til sammen 939 meter vassdragsstrekning (Tabell 1).  
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Tabell 1. Tabellen viser data på stasjonsutstrekninger og tidsbruk i Vollelva. 

Sone Stasjon 

Undersøkt 

strekning 

(m) 

Gjennomsnittbredde 

(m) 

Areal 

elvestrekning 

(m2) 

Tid 

(min) 

1: Oppstrøms 

graving elv 

ST-1 140,16 2,00 280,32 15,00 

ST-2 112,89 2,00 225,78 15,00 

   Sum 253,05   506,10 30,00 

2: Oppstrøms 

utsettingsområdet 

ST-3 96,50 2,70 260,54 15,00 

ST-4 80,05 2,60 208,13 9,00 

   Sum 176,55   468,67 24,00 

3: I og nedstrøms 

utsettingsområdet 

ST-5 125,99 7,00 881,93 15,00 

ST-6 93,73 6,70 627,96 15,00 

ST-7 77,92 6,70 522,09 15,00 

ST-8 80,62 8,90 717,51 15,00 

ST-9 130,88 5,50 719,87 25,00 

  Sum 509,14   3 469,36 85,00 

Total sum 938,74   4 444,13 139,00 

 

Bortsett fra ved stasjon 5 ble det funnet levende elvemuslinger på alle tellestasjonene (Tabell 2), og 

totalt ble det funnet 138 muslinger. De fleste levende muslingene ble funnet oppstrøms området 

hvor det ble hentet ut og satt ut stammuslinger. Sammenlignet med resultatene til Berger (2010), 

ble det funnet lav gjennomsnittlig tetthet av levende elvemuslinger i Vollelva i 2022 (1,01 levende 

muslinger per minutt i 2022 mot 7,45 levende muslinger per minutt i 2009). 
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Tabell 2. Tabellen viser observert antall elvemuslinger, antall muslinger observert per minutt, 

estimerte tettheter og estimert antall muslinger fra feltarbeidet i Vollelva 2022, samt gjennomsnittlig 

antall levende muslinger per minutt fra undersøkelsene i 2010 (Berger, 2010). 

Sone Stasjon 

Antall 

levende 

muslinger 

Levende 

muslinger 

pr. minutt 

Estimert 

tetthet 

levende 

muslinger 

(antall/m2)  

Estimert 

antall 

levende 

muslinger  

1: Oppstrøms graving 

elv 

ST-1 30,00 2,00 0,80 224,25 

ST-2 24,00 1,60 0,64 144,50 

  Sum/snitt 54,00 1,80 0,72 368,76 

2: Oppstrøms 

utsettingsområde 

ST-3 40,00 2,67 1,07 277,91 

ST-4 6,00 0,67 0,27 55,50 

 Sum/snitt  46,00 1,67 0,67 333,41 

3: I og nedstrøms 

utsettingsområdet 

ST-5 0,00 0,00 0,00 0,00 

ST-6 3,00 0,20 0,08 50,24 

ST-7 6,00 0,40 0,16 83,53 

ST-8 14,00 0,93 0,37 267,87 

ST-9 15,00 0,60 0,24 172,77 

 Sum/snitt  38,00 0,43  0,17 574,41 

Total sum gjennomsnitt   138,00 1,01  0,40 1 276,58 

Resultat Berger (2010)   7,45     

 

Døde elvemuslinger ble funnet ved alle soner, bortsett fra sone 1 (stasjon 1 og 2) (Tabell 3). De fleste 

døde muslingene ble funnet på eller nedstrøms delen av elva hvor det har blitt samlet inn og 

tilbakeført stammuslinger (sone 3). Sammenlignet med resultatene til Berger (2010), ble det funnet 

høyt gjennomsnittlig tetthet av tomme elvemuslingskall i Vollelva i 2022 (3,66 tomme skall per 

minutt i 2022 mot 0,20 tomme skall per minutt i 2009) . 
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Tabell 3. Tabellen viser antall observerte døde muslinger, antall døde per minutt, totalantall levende 

og døde muslinger, andel døde muslinger av totalantallet og estimert antall døde per sone fra 

feltarbeidet i Vollelva 2022. Tabellen viser også gjennomsnittlig antall levende muslinger per minutt 

fra undersøkelsene i 2010 (Berger, 2010). Av antall døde muslinger er antall nylig døde muslinger 

som fortsatt hadde innmat angitt i parentes. 

Sone Stasjon 

Antall 

døde 

muslinger 

Tomme 

skall pr. 

minutt 

Totalt 

antall 

levende og 

døde  

%vis andel 

døde av 

total 

Estimert 

antall 

døde 

1: Oppstrøms 

graving elv 

ST-1 0,00 0,00 30,00 0,00   

ST-2 0,00 0,00 24,00 0,00   

  Sum/snitt 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 

2: Oppstrøms 

utsettingsområde 

ST-3 2,00 0,13 42,00 4,76   

ST-4 1,00 0,11 7,00 14,29   

  Sum/snitt 3,00 0,12  49,00 6,12 21,74 

3: I og nedstrøms 

utsettingsområdet 

ST-5 15,00 1,00 15,00 100,00   

ST-6 59,00 (1) 3,93 62,00 95,16   

ST-7 245,00 (3) 16,33 251,00 97,61   

ST-8 118,00 (4) 7,87 132,00 89,39   

ST-9 88,00 (3) 3,52 103,00 85,44   

  Sum/snitt 525,00 6,53 563,00 93,25 7 935,94 

Sum/gjennomsnitt   528,00 3,66 666,00 79,28 7 957,68 

Resultat Berger (2010)   0,20       

 

Det ble observert økende dødelighet fra øverst i sone 3 og nedstrøms, dvs. fra første 
utsettingsområde for stammuslinger og nedstrøms (Figur 4). 
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Figur 4. Figuren viser økende dødelighet fra øverste tellestasjon i sone 3 til nederste tellestasjon. 

Sammenligning av levende og døde 

Det ble målt lengder på 51 levende og 46 døde elvemuslinger i Vollelva. Minste levende musling som 

ble målt var 57 mm. Gjennomsnittsstørrelsen av de levende muslingene var 110,4 mm og største 

levende musling var 132 mm (Figur 5). Variansen var 234,16 og standardavvik 15,30. Minste døde 

musling som ble målt var 81 mm. Gjennomsnittsstørrelsen av de døde muslingene var 108,0 mm og 

største døde musling var 131 mm. Variansen var 139,11 og standardavvik 11,79. Det ble ikke funnet 

statistisk signifikante forskjeller i gjennomsnittsstørrelse mellom levende og døde muslinger (Wilcox 

rank sum test, W=1387, p=0,1226). 
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Figur 5. Tabellen viser størrelsesfordeling av levende og døde muslinger i Vollelva, gjennomsnitt (blå 

linjer) og gjennomsnitt +/- standardavvik (grå, stiplede linjer). Totalt ble det lengdemålt 51 levende 

og 46 døde elvemuslinger. 

Hvor lenge hadde de døde muslingskallene ligget i elva? 

Det ble kun funnet nylig døde muslinger, dvs. døde muslinger med innmat, ved stasjon 6 til 9 (Figur 

3). Alle disse stasjonene lå i sone 3. Ved stasjon 6 til 9 ble det observert henholdsvis 1, 3, 4 og 3 døde 

muslinger med innmat.  

Kategorisering av tomme elvemuslingskall etter graden av erosjon på skallene viste at 41 % av 

skallene (7 av 17 skall) hadde ligget i elva mindre enn ett år (Figur 6 og Tabell 4 ). Resten hadde ligget 

i elva fra ett til to år.  
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Figur 6. Bildet viser tomme elvemuslingskall med ulik grad av skallerosjon. Grønn markering angir 

skall som har ligget tomme i elva mindre enn ett år. Øvrige skall har ligget i elva fra ett til 2 år. 

Kolonnene er merket med bokstavkode for å forenkle henvisning i Tabell 4. Tabellen angir 

klassifisering av elvemuslingskall etter hvor lenge det har ligget tomme i elva. Grønn farge angir 

klasse 1 – har ligget i elva mindre enn 1 år. Ingen farge angir at skallet har ligget i elva fra ett til 2 år 

(klasse 2). Bokstavkode angir kolonne i Figur 6.Tabell 4. 
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Tabell 4. Tabellen angir klassifisering av elvemuslingskall etter hvor lenge det har ligget tomme i elva. 

Grønn farge angir klasse 1 – har ligget i elva mindre enn 1 år. Ingen farge angir at skallet har ligget i 

elva fra ett til 2 år (klasse 2). Bokstavkode angir kolonne i Figur 6. 

Kolonne 

Figur 6  

Lengde 

(mm) 
Beskrivelse Klassifisering 

A 93 Perlemorsglans. Noen gule felt. Ingen skader 2 

A 101 

Perlemorsglans. Hel og fin. Ingen skader. Ingen 

gulefelt 
1 

A 112 

Noe perlemor skadet, men meste intakt. Flere gule 

felt. 
2 

B 90 

Noe perlemor skadet, men meste intakt. Flere gule 

felt. 
2 

B 98 

Noe perlemor skadet, men meste intakt. Flere gule 

felt. 
2 

B 103 Perlemorsglans. Noen gule felt. Ingen skader 1 

B 104 

Noe perlemor skadet, men meste intakt. Flere gule 

felt. Noe erosjon langs kanten 
2 

B 110 

Noe perlemor skadet, men meste intakt. Flere gule 

felt. 
2 

C 82 Perlemorsglans. Større gule felt. Ingen skader 2 

C 96 

Hel og fin. Deler av perlemorsglans borte. Flere 

gule felt 
2 

C 111 Hadde deler av lukkemuskel fortsatt. Nylig død. 1 

C 114 

Noe perlemor skadet, men meste intakt. Flere gule 

felt. Erodert hull i skallet ved umbo 
1 

C 132 

Mye av perlemoren er skadet. Flere gule felt. Ikke 

erodert langs kanten av betydning. Noen eroderte 

hull. Det mest slitte av de som ble klassifisert etter 

grad av erosjon 

2 

D 110 Perlemorsglans, Noen gule felt 1 

D 116 Perlemorsglans, Noen mindre gule felt 1 

D 124 

Perlemorsglans. Flere gule felt. Uten 

erosjonsskader 
2 

D 127 

Perlemorsglans. Noen gule felt. Noe skadet langs 

kant 
1 
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Patologi 

Under feltarbeidet i Vollelva ble det lett etter elvemuslinger som var syke/svekkede («gapende») 

muslinger, for videre patologiske undersøkelser hos Havforskningsinstituttet. Det ble ikke observert 

slike individer innen tellestasjonene. Mellom sone 2 og 3 (stasjon 9 og 3) ble det imidlertid funnet 

fire individer som ble vurdert til å være syke/svekkede ut fra begrenset fysiologisk respons ved 

berøring av kroppsvev, herunder begrenset evne til å lukke skallene. Skall-lengden til disse ble målt 

til 128, 143, 109 og 128 mm. Disse muslingene ble funnet i stilleflytende område like oppstrøms 

strekningen hvor stammuslinger ble hentet ut i 2020 og satt ut i 2021.  

Etter at Havforskningsinstituttet hadde fått undersøkt vevsprøvene fra de fire elvemuslingene, som 

ble tatt prøve av, ble det gitt tilbakemelding om at det ikke hadde blitt gjort funn av patologiske 

endringer eller tegn på sykdom i vevsprøvene (e-post fra Havforskningsinstituttet ved Stein 

Mortensen 05.07.2022). Det hadde imidlertid blitt observert kraftig sekresjon eller ansamlinger av 

fremmed materiale i gjellene. Havforskningsinstituttet var usikre på om dette var innenfor 

normalen. 

Befaring i nedbørsfeltet  

Det ble gjennomført en rask befaring i deler av nedbørsfeltet til Vollelva oppstrøms 

vassdragsstrekningen med forhøyet dødelighet hos elvemusling. Formålet var å avdekke ny aktivitet 

eller nye hendelser som kunne forklare det store antallet døde elvemuslinger. Befaringen ble i 

hovedsak gjennomført langs aktuelle veiakser: vei sørøstover fra kryssing Vollelva til Selsåsvatnet og 

vei nordover fra kryssing Vollelva, med stikkvei østover (Figur 7).  
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Figur 7. Kartet viser området hvor det ble gjennomført en rask befaring for å ev. avdekke årsak til 

forhøyet dødelighet hos elvemusling i Vollelva. Piler viser til området hvor det i senere tid har blitt 

utført oppgraving av løsmasser fra elva, utført grøfterensk, samt lokalisering av området hvor det er 

lagret tilsynelatende kasserte gjenstander. 

Mellom sone 1 og 2 hadde det blitt observert haug av oppgravde løsmasser fra elva på elvebredden i 

forbindelse med annet feltarbeid i juni 2022 (egne observasjoner J. Magerøy og M. Hanssen) (Figur 

3). Løsmassene ble undersøkt nærmere under befaringen, og haugen ble anslått til 85 m3. Visuelt så 
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den ut til å bestå av sandaktige løsmasser, finkorna løsmasser og marine skjell (Figur 8).  

 

Figur 8. Bildet viser oppgravde løsmasser fra Vollelva. 

Kornfordelingsanalyse av blandprøven fra sedimentene viste at massene i hovedsak bestod av 

sandaktige masser med innslag av silt og grus (se Vedlegg 2. Kornfordelingsanalyse oppgravde 

elvesedimenter Vollelva. Finstoff i form av silt utgjorde mindre enn 10 % av prøven. 61 % av prøven 

hadde en kornstørrelse mindre enn 1 mm. Analysen av partikkelform, fra tre prøver tatt ut fra 

blandprøven, viste at partiklene var mer runde enn avlange (gjennomsnittlig sfærisitet (S): 0,62, 0,64 

og 0,66 - Vedlegg 3. Angularitetsanalyse oppgravde elvesedimenter Vollelva) og mer kantete enn 

glatte (gjennomsnittlig rundhet (R): 0,32, 0,31 og 0,28)  

Av annen ny aktivitet i området, ble det observert at det hadde blitt gjennomført stedvis grøftrensk 

av vei langs aksen fra kryssing Vollelva til Selsåsvatnet. Omfanget var imidlertid beskjedent. Ved 

stikkvei østover ble det observert at det lagres en del gjenstander: kjøretøy, landbruksredskaper 

m.m.  Disse ble også beskrevet av Berger (2010) og har sannsynlig ikke blitt plassert her i senere tid. 

Berger (2010) nevner flere påvirkningsfaktorer som nydyrking, grøftinger og utsprenging av kanal, 

men disse inngrepene er ikke nye og ble ikke undersøkt nærmere. 
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Svankilelva 

Feltarbeidet ble utført av Jørulf Vullum den 16. juni 2022 i overskyet vær og med gode siktforhold. 

Se for øvrig Berger (2010) for videre områdebeskrivelser. 

Kartlegging av omfang av dødelighet 

Ved Svankilelva ble det gjennomført tellinger av levende og døde muslinger ved 6 stasjoner fordelt 

på 2 soner (Figur 9): Sone 1 (stasjon 1 og 2) lå like oppstrøms området hvor det ble hentet ut 

stammuslinger i 2020 og tilbakeført stammuslinger i 2021. Sone 2 (stasjon 3 til 6) lå på eller 

nedstrøms strekningene hvor det ble hentet ut og satt ut igjen stammuslinger. 

 

Figur 9.  Kartet viser fordeling av tellesoner, tellestasjoner, samt strekninger for uttak og utsetting av 

muslinger i Svankilelva.  

Til sammen omfattet de seks tellestasjonene 1293 meter vassdragsstrekning (Tabell 5). 
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Tabell 5. Tabellen viser data på stasjonsutstrekninger og tidsbruk i Svankilelva. 

Sone Stasjon 

Undersøkt 

strekning 

(m) 

Gjennomsnittbredde 

(m) 

Areal 

elvestrekning 

(m2) 

Tid (min) 

1: Oppstrøms 

utsettingsområde 

ST-1 72,09 5,60 403,68 15,00 

ST-2 49,82 7,20 358,71 15,00 

  Sum 121,91   762,39 30,00 

2 I og nedstrøms 

utsettingsområdet 

ST-3 59,13 3,10 183,31 15,00 

ST-4 48,76 2,80 136,54 20,00 

ST-5 25,59 3,30 84,44 15,00 

ST-6 37,21 3,40 126,50 15,00 

  Sum 170,69   530,79 65,00 

Sum   292,60   1 293,18 95,00 

 

Det ble funnet levende elvemuslinger på samtlige tellestasjoner (Tabell 6), og totalt ble det funnet 

185 muslinger. Sammenlignet med resultatene til Berger (2010) ble det funnet noe lavere 

gjennomsnittlig tetthet av levende elvemuslinger i Svankilelva i 2022 (1,89 muslinger per minutt) enn 

i 2009 (2,20 muslinger per minutt). 
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Tabell 6. Tabellen viser observert antall muslinger, antall levende muslinger observert per minutt, 

estimerte tettheter, samt estimert antall levende muslinger på undersøkt strekning i Svankilelva. 

Tabellen viser også gjennomsnittlig antall levende muslinger per minutt fra undersøkelsene i 2010 

(Berger, 2010).  

Sone Stasjon 

Antall 

levende 

muslinger 

Levende 

muslinger 

pr. minutt 

Estimert 

tetthet 

levende 

muslinger 

(antall/m2)  

Estimert 

antall 

levende 

muslinger  

1. Oppstrøms 

utsettingsområde 

ST-1 4 0,27 0,11 43,06 

ST-2 20 1,33 0,53 191,31 

 Sum/snitt  24 0,80  0,32 234,37 

2. I og nedstrøms 

utsettingsområdet 

ST-3 34 2,27 0,91 166,20 

ST-4 61 3,05 1,22 166,57 

ST-5 36 2,40 0,96 81,07 

ST-6 30 2,00 0,80 101,20 

  Sum/snitt 161 2,43  0,97 515,04 

Sum/gjennomsnitt   185,0 1,89  0,75 749,41 

Resultat Berger (2010)   2,20     

 

Døde elvemuslinger ble kun funnet innen sone 2 (  
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Tabell 7). Sammenlignet med resultatene til Berger (2010) ble det funnet høy gjennomsnittlig  

tetthet av døde elvemuslinger i  Svankilelva i 2022 (4,69 døde muslinger per minutt i 2022 mot 0,35 

døde muslinger per minutt i 2009).  
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Tabell 7. Tabellen viser antall observerte døde muslinger, antall døde per minutt, totalantall levende 

og døde muslinger, andel døde muslinger av totalantallet, samt estimert antall døde muslinger per 

sone i Svankilelva. Tabellen viser også gjennomsnittlig antall døde muslinger per minutt fra 

undersøkelsene i 2010 (Berger, 2010). Av antall døde muslinger er antall nylig døde muslinger som 

fortsatt hadde innmat angitt i parentes. 

Sone Stasjon 
Antall døde 

muslinger 

Tomme 

skall pr. 

minutt 

Totalt 

antall 

levende og 

døde  

%vis andel 

døde av 

total 

Estimert 

antall 

døde 

1. Oppstrøms 

utsettingsområde 

ST-1 0 0,00 4 0,00   

ST-2 0 0,00 20 0,00   

 SUM   0   24 0,00 0 

2. I og nedstrøms 

utsettingsområdet 

ST-3 15 (4) 1,00 49 30,61   

ST-4 59 (3) 2,95 120 49,17   

ST-5 245(5) 16,33 281 87,19   

ST-6 118 (5) 7,87 148 79,73   

 SUM    437 7,04 598 73,08 1 397,97 

Sum/gjennomsnitt   437,0 4,69 622,0 70,26 1 397,97 

Resultat Berger (2010)     0,35       

 

Som i Vollelva, ble det observert økende dødelighet fra første utsettingsområde for stammuslinger 

og nedstrøms (Figur 10).  
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Figur 10. Figuren viser økende dødelighet fra øverste tellestasjon i sone 2 til nederste tellestasjon. 

Sammenligning av levende og døde 

Det ble målt lengder på 42 levende og 44 døde elvemuslinger i Svankilelva. Minste levende musling 

som ble målt var 24 mm. Gjennomsnittsstørrelsen for levende muslinger var 86,8 mm, og største 

levende musling var 127 mm (Figur 11). Variansen var 527,02 og standardavvik 22,96. Minste døde 

musling som ble målt var 67 mm. Gjennomsnittsstørrelsen for døde muslinger var 95,9 mm og 

største døde musling var 119 mm. Variansen var 139,11 og standardavvik 11,79. Det ble ikke funnet 

signifikante forskjeller i gjennomsnittsstørrelse mellom levende og døde muslinger (Wilcox rank sum 

test, W=770,5, p=0,1859). 
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Figur 11. Figuren viser størrelsesfordeling av levende og døde muslinger i Svankilelva, gjennomsnitt 

(blå linjer) og gjennomsnitt +/- standardavvik (grå, stiplede linjer).  

Befaring i nedbørsfeltet  

Det ble gjennomført en rask befaring i deler av nedbørsfeltet til Svankilelva oppstrøms 

vassdragsstrekningen med forhøyet dødelighet hos elvemusling. Formålet var å avdekke ny aktivitet 

eller nye hendelser som kunne forklare det store antallet døde elvemuslinger. Befaringen ble i 

hovedsak gjennomført langs elva og elvedalen mellom stasjon 2 og 3 (Figur 12). Det ble ikke 

observert spor etter nyere menneskelig aktivitet langs denne delen av vassdraget som kan forklare 

den observerte forhøyede dødeligheten.  
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Figur 12. Kartet viser området hvor det ble gjennomført en rask befaring for å ev. avdekke årsak til 

forhøyet dødelighet hos elvemusling i Svankilelva. 

Lakselva 

Feltarbeidet ble utført av Jørulf Vullum den 16. juni 2022 i overskyet vær og med gode siktforhold. 

Se for øvrig Berger (2012) for videre områdebeskrivelser. 

Kartlegging av omfang av dødelighet 

Det ble gjennomført 15-minutters-tellinger av levende og døde muslinger ved 4 stasjoner (Figur 13). 

Alle stasjonene ble lagt på eller nedstrøms vassdragsstrekningen hvor det ble samlet inn 

stammuslinger i 2020 og satt ut igjen i 2021. Det ble ikke delt inn i soner. Dette fordi muslingene 

hadde blitt samlet inn og satt ut nært opp til naturlig vandringsbarriere for sjøvandrende laksefisk. 

Stasjon 1 og 2 ble lagt like oppstrøms Laksvatnet. Stasjon 3 og 4 ble lagt 150 til 650 meter nedstrøms 

Litjfossen, som er naturlig vandringsbarriere for laksefisk (Miljødirektoratet, 2022).  
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Figur 13. Kartet viser fordeling av tellestasjoner, samt strekninger for uttak og utsetting av muslinger 

i Lakselva.  

Til sammen omfattet de fire tellestasjonene 140 meter vassdragsstrekning (Tabell 8). 

Tabell 8. Tabellen viser data på stasjonsutstrekninger og tidsbruk i Lakselva. 

     

Stasjon 

Undersøkt 

strekning 

(m) 

Gjennomsnittbredde 

(m) 

Areal 

elvestrekning 
Tid (min) 

ST-1 20,5 9,7 199,2 15,00 

ST-2 27,2 8,6 234,1 15,00 

ST-3 38,4 12,4 475,9 15,00 

ST-4 53,7 8,4 451,1 15,00 

Sum 139,8   1 360,4 60,0 

 

Det ble funnet levende elvemuslinger på alle tellestasjoner (Tabell 9), og totalt ble det funnet 2 165 

levende muslinger. Sammenlignet med resultatene til Berger (2012) ble det funnet noe høyere 
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gjennomsnittlig  tetthet av levende elvemuslinger oppstrøms Laksvatnet i Lakseelva i 2022 enn i 

2011 (36,08 levende muslinger per minutt i 2022 mot 23,17 levende muslinger per minutt i 2011). 

Tabell 9. Tabellen viser observert antall muslinger, antall muslinger observert per minutt, estimerte 

tettheter og estimert antall muslinger på undersøkt strekning i Lakselva. Tabellen viser også 

gjennomsnittlig antall levende muslinger per minutt fra undersøkelsene i 2011 (Berger, 2012). 

Stasjon 

Antall 

levende 

muslinger 

Levende 

muslinger 

pr. minutt 

Estimert 

tetthet 

levende 

muslinger 

(antall/m2)  

Estimert 

antall 

levende 

muslinger  

ST-1 708 47,20 18,88 3 761,42 

ST-2 481 32,07 12,83 3 002,87 

ST-3 850 56,67 22,67 10 788,06 

ST-4 126 8,40 3,36 1 515,70 

Sum/gjennomsnitt 2 165,0 36,08  14,43 19 068,0 

Resultat Berger 2012)   23,17     

 

Døde elvemuslinger ble funnet på samtlige undersøkte stasjoner (  
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Tabell 10). Sammenlignet med resultatene til Berger (2012) ble det funnet noe høyere  

gjennomsnittlig tetthet av døde muslinger i 2022 (0,82 døde muslinger per minutt i 2022 mot 0,57 

døde muslinger per minutt i 2011). 
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Tabell 10. Tabellen viser antall observerte døde elvemuslinger, antall døde per minutt, totalantall 

levende og døde muslinger, andel døde muslinger av totalantallet, samt estimert antall døde 

elvemuslinger på undersøkte stasjoner i Lakselva. Tabellen viser også gjennomsnittlig antall døde 

muslinger per minutt fra undersøkelsene i 2011 i Lakselva (Berger, 2012). 

Stasjon 
Antall døde 

muslinger 

Tomme 

skall pr. 

minutt 

Totalt 

antall 

levende og 

døde  

%vis andel 

døde av 

total 

Estimert 

antall døde 

ST-1 2 0,13 710,00 0,28   

ST-2 15 1,00 496,00 3,02   

ST-3 31 2,07 881,00 3,52   

ST-4 1 0,07 127,00 0,79   

Sum/gjennomsnitt 49,0 0,82 2 214,00 2,21 431,56 

Resultat Berger (2012)   0,57       

 

Sammenligning av levende og døde 

Det ble målt lengder på 32 levende og 16 døde elvemuslinger i Lakselva. Minste levende musling 

som ble målt var 60 mm. Gjennomsnittsstørrelsen for levende muslinger var 114,3 mm, og største 

levende musling var 140 mm (Figur 14. Figuren viser størrelsesfordeling av levende og døde 

muslinger i Lakselva, gjennomsnitt (blå linjer) og gjennomsnitt +/- standardavvik (grå, stiplede linjer). 

Variansen var 472,04 og standardavvik 21,73. Minste døde musling som ble målt var 112 mm. 

Gjennomsnittsstørrelsen for døde muslinger var 129,6 mm og største døde musling var 152 mm. 

Variansen var 100,78 og standardavvik 10,04. Det ble funnet signifikante forskjeller i 

gjennomsnittsstørrelse mellom levende og døde muslinger (Wilcox rank sum test, W=143 

p=0,01381). 
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Figur 14. Figuren viser størrelsesfordeling av levende og døde muslinger i Lakselva, gjennomsnitt (blå 

linjer) og gjennomsnitt +/- standardavvik (grå, stiplede linjer).  

Befaring i nedbørsfeltet  

Da det ikke ble funnet vesentlig forhøyet dødelighet i Lakselva sammenlignet med tidligere 

undersøkelser, ble det ikke lett etter menneskelig påvirkning i nedbørsfeltet slik som for Vollelva og 

Svankilelva.  
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Diskusjon 
 
15-minutterstellinger 

Tellingene av elvemuslinger i Vollelva og Svankilelva viste at gjennomsnittlig tetthet av døde 

muslinger var svært høy sammenlignet med tidligere undersøkelser (Berger, 2010). Dette mønsteret 

ble ikke funnet i Lakselva, hvor dødeligheten var gjennomgående lav og tettheten av døde muslinger 

ikke fravek vesentlig fra resultatene fra tellingene i 2011 (Berger, 2012). Det må bemerkes at det er 

usikkerhet knyttet til sammenligningene med tidligere undersøkelser, siden det ikke ble gjennomført 

tellinger på eksakt samme vassdragsstrekninger i 2022 som i 2010/2011. Endringene i 

gjennomsnittlig tetthet for Vollelva og Svankilelva sammenlignet med tidligere undersøkelser var 

imidlertid tilstrekkelig store til at en kan forvente at det har vært er en reell økning i dødelighet i 

disse vassdragene.  

For Vollelva endret observert dødelighet steg innad i vassdraget forholdsvis mye over kort strekning. 

Ved sone 1 og 2 lå dødelighet på 0 til 14,3 % per stasjon. Ved sone 3 lå dødelighet på mellom 85,4 og 

100 %. Avstanden mellom sone 2 og 3 var kun 70 meter. Det ble ikke gjennomført 

tetthetsundersøkelser i kulpen som skiller vassdragsstrekningene med høy og lav dødelighet, men 

det ble observert flere døde muslinger her, herunder flere nylig døde med innmat. Skillet i 

vassdraget mellom vassdragsstrekning med høy og lav dødelighet var altså svært markant. I 

Svankilelva ble det funnet 0 % dødelighet ved sone 1 mot 30 til 87 % dødelighet ved sone 2. 

Avstanden mellom sonene med høy og lav dødelighet var imidlertid forholdsvis stor (270 meter), og 

undersøkelsene som ble utført avdekket derfor ikke eksakt hvor markant dødeligheten endret seg i 

vassdraget. 

I de to vassdragene med akutt dødelighet ble det observert en tendens til økende dødelighet fra 

øverst i sonen med massedød og nedstrøms. Det må bemerkes at det var for få 

stasjoner/datapunkter til å konkludere med at dette er tilfeldig. Observasjonene av økende 

dødelighet nedstrøms kan være en naturlig konsekvens av vannets transport av døde, tomme skall. I 

så fall burde lignende mønster finnes i andre vassdrag med akutt dødelighet, noe som ikke er 

undersøkt. 

Vurdering av påvirkninger og årsaker til massedød 

Det ble ikke observert aktivitet langs vassdragene som kunne forklare den høye gjennomsnittlige 

dødeligheten i Vollelva og Svankilelva. Det ble imidlertid ikke gjennomført systematisk gjennomgang 

av nedbørsfeltene for påvirkningsfaktorer, kun befaring langs vassdragene samt befaringer langs vei i 

nedbørsfeltet til Vollelva. Felles for begge vassdragene var at det var forholdsvis lite menneskelig 
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aktivitet i de respektive nedbørsfeltene. Det må likevel bemerkes at ingen av nedbørsfeltene er 

uberørte av menneskelig aktivitet, da det det er noe jordbruksaktivitet og grøftinger m.m. i begge 

nedbørsfeltene (Berger, 2010).  

Analysene av de oppgravde løsmassene fra Vollelva viser at de i hovedsak bestod av sandaktige 

masser med innslag av silt og grus. Det ble funnet et vesentlig innhold av finstoff (kornstørrelse 

mindre enn 1 mm). Det ble imidlertid ikke funnet leire i sedimentprøven og lite av de letteste 

kornfraksjonene. Kornformanalysene viste at de fleste partiklene var forholdsvis runde (i mindre 

grad avlange/spisse) og kantete (i mindre grad glatte), men det fantes også noen få eksempler å 

lange, spisse mineraler i prøvene. Det var imidlertid få av disse i datasettet. NGI anmerket at det var 

en del organisk stoff i sedimentprøven, noe som kan forklare den kantete strukturen på partiklene 

(kommentar i epost av 31.10.2022 fra Karoline Helen Løvlie, NGI). Forøvrig ble det ikke observert 

mye finstoff-sediment på strekningene med høy dødelighet. Avstanden fra graveområdet til sonen 

med forhøyet dødelighet (sone 3) var 243 meter. Dersom gravevirksomheten hadde medført 

skadelig partikkelforurensning burde det blitt observert høy dødelighet blant muslingene like 

nedstrøms, noe som ikke var tilfelle.  

Undersøkelser etter massedødhendelsen blant elvemusling i Haukåsvassdraget 2017 viste at de 

døde elvemuslingene var dominert av store individer (Johansen et al., 2018). I rapporten ble det pekt 

på at eldre, gravide muslinger kan ha problemer med å lukke skallet når de blir eksponert av 

forurenset vann som følge av glochidielarver festet til gjellene. Samtidig blir oksygenopptaket 

redusert. Redusert evne til å lukke seg ved eksponering av forurensning ble trukket fram som en 

mulig årsak til høy dødelighet blant eldre individer. For Vollelva og Svankilelva ble det også funnet 

forholdsvis store døde muslinger (gjennomsnittsstørrelse henholdsvis 108,0 og 95,9 mm), og det kan 

tenkes at de store muslingene kan ha hatt problemer med å lukke seg ved eksponering i en akutt 

forurensningssituasjon som følge av glochidielarver i gjellene. Det ble funnet få tomme skall under 

80 mm sammenlignet med den levende populasjonen. Imidlertid var ikke gjennomsnittsstørrelsen 

hos de døde muslingene signifikant forskjellig fra gjennomsnittsstørrelsen i den levende 

populasjonen, noe en kunne forvente dersom massedøden av elvemusling skyldtes problemer med å 

lukke skallene i en akutt forurensningssituasjon.  

Det har ikke blitt undersøkt om det har forekommet uvanlige tørkesituasjoner som kan ha forårsaket 

stranding og massedød blant elvemusling i Vollelva og Svankilelva. Dette virker imidlertid mindre 

sannsynlig, da strekningene med massedød hadde dype partier og døde muslinger ble observert 

stående i grusen på dypt vann samt at levende muslinger ble funnet i langt grunnere områder.  
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Strekningene med høy dødelighet blant elvemuslinger i Vollelva og Svankilelva sammenfalt med 

strekningene hvor det ble samlet inn stammuslinger i 2020 for å inngå i rekrutteringsprogrammet 

ved Austevoll (Hanssen, 2021; Hanssen & Vullum, 2020). Stammuslinger ble i 2021 satt ut i øvre 

deler av disse strekningene Det er nærliggende å vurdere at den høye dødeligheten kan ha 

sammenheng med håndteringen av elvemusling i 2020/2021. At det ikke ble observert massedød i 

Lakselva støtter imidlertid ikke dette, siden det ble samlet inn og satt ut stammuslinger her på 

samme vis som i de andre to andre elvene. Vi har ikke undersøkt om stammuslingene fra Lakselva 

har blitt behandlet på annet vis ved oppholdet ved rekrutteringssenteret ved Austevoll i forhold til 

muslingene fra Vollelva og Svankilelva. 

Kategoriseringen av tomme elvemuslingskall ut fra graden av skallerosjon viste at de de fleste 

tomme skall hadde ligget i vannet i ett til to år. Dette harmonerer med tidspunktene for innsamling 

og utsetting av elvemuslinger. Imidlertid forventes det ikke at metoden for kategorisering av 

elvemuslingskall ut fra graden av skallerosjon er nøyaktig nok til å kunne fastslå med sikkerhet 

eksakt dødstidspunkt for muslingene. At det fortsatt ble observert nylig døde og døende muslinger 

samtidig som majoriteten av de tomme skallene ble vurdert til å ha ligget i elva i ett til to år, 

indikerer at dødstidspunktet for muslingene ikke har vært synkront, men dratt ut i tid. 

Selv om de patologiske undersøkelsene ikke avdekket sykdom hos muslingene er det vanskelig å 

konkludere med at sykdom ikke er en del av årsakssammenhengen til massedøden blant elvemusling 

i Vollelva og Svankilelva. Som grunnlag for undersøkelsene var det kun tilgjengelig et begrenset 

antall prøver. I tillegg finnes det ikke i Norge referansedatasett fra friske muslinger, som en kan 

sammenligne med (pers. med. Stein Mortensen, Havforskningsinstituttet 2022). Da er det 

utfordrende å avgjøre om det en observerer i mikroskopet er normalt eller ikke.  

Anbefalinger 

For å kunne vurdere dødsårsak hos elvemuslinger, kan det i en del tilfeller være nyttig å støtte seg på 

patologiske undersøkelser. I så måte anbefales det å etablere et referansedatasett av friske 

muslinger som kan benyttes som sammenligningsgrunnlag. Muslingene bør hentes ut fra levedyktige 

og tallrike populasjoner fra flere vassdrag, for å skape naturlig variasjon i datasettet. 

For elvemuslingpopulasjonene i Vollelva og Svankilelva anbefales det å overvåke videre 

populasjonsutvikling og vannøkologi, før de kultiverte elvemuslingrekruttene fra Austevoll blir satt 

ut. Det bør tas vannprøver og vurderes om vannkjemien er i henhold til elvemuslingens 

habitatpreferanser. I begge vassdragene finnes elvemusling nedstrøms sonen hvor det har blitt 

beskrevet akutt dødelighet i denne rapporten. For Vollelva fant Berger (2010) elvemusling fra 

utløpet til Liavatnet (200 meter nedstrøms nederste stasjon i denne undersøkelsen - Figur 3) til like 
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oppstrøms samløp med bekk fra Selsåsvatnet. Det ble også funnet elvemuslinger i Bruelva, lengre 

ned i vassdraget. For Svankilelva er det beskrevet funn av muslinger fra dyrkamarka, 120 meter 

nedstrøms nederste stasjon i denne undersøkelsen (Figur 9), og opp til Storfossen (Berger, 2010).  

Det bør vurderes å undersøke om det er forhøyet dødelighet på strekningene nedstrøms områdende 

med forhøyet dødelighet i Vollelva og Svankilelva. Det anbefales også å gjennomføre videre analyser 

av de vevsprøvene som allerede er tatt og dokumentere ev. observerte anormaliteter. 

I den grad dette ikke er utført allerede, anbefales det å gjøre etterundersøkelser i øvrige vassdrag 

som har fått tilbakeført stammuslinger fra rekruteringssenteret ved Austevoll i 2021 for å 

dokumentere om det i etterkant av utsettingene har forekommet forhøyet dødelighet her. 

Det ble i denne rapporten beskrevet en tendens til økende dødelighet fra øverst i sonene med 

massedød og nedstrøms. Om dette er et vanlig mønster i vassdrag med høy dødelighet er ikke kjent 

og bør undersøkes videre.  

Denne undersøkelsen har ikke bekreftet eller avkreftet at dødeligheten som ble observert skyldes 

sykdom. Dersom forvaltningen kommer fram til at det er tilrådelig å sette ut småmuslinger fra 

rekrutteringsprogrammet på Austevoll, bør valg av utsettingsområde vurderes nøye. Om rekruttene 

settes ut på de samme strekningene som stammuslingene ble satt ut, risikerer man at de dør ut av 

samme årsak som har forårsaket den observerte forhøyede dødeligheten. Dersom rekruttene settes 

ut oppstrøms områdene med forhøyet dødelighet, er det en viss risiko for at en hittil ukjent sykdom 

kan smitte friske elvemuslinger. Ut fra dette foreslås det at elvemuslingrekruttene settes ut like 

oppstrøms strekningene med forhøyet dødelighet, dvs. i nedre del av strekningene med friske 

muslinger. Da forventes det at risikoen for ekstraordinær høy dødelighet blant rekruttene reduseres 

og dersom disse skulle ha med seg smittsom sykdom vil kun et begrenset antall friske muslinger bli 

berørt. For å finne området hvor det anbefales å sette ut rekrutter i Svankilelva bør det 

gjennomføres undersøkelser som avgrenser strekningen med forhøyet dødelighet mot strekningen 

med normal dødelighet. Dette er ikke tydelig nok beskrevet i dag. 
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Vedlegg 1. Koordinater 

Vollelva 

Tabellen viser koordinater i UTM32 for tellestasjonene i Vollelva. 

Stasjon x y 

ST-1-Start 485267 7052458 

ST-2-Start 485363 7052384 

ST-2-Slutt 485449 7052366 

ST-3-Start 485121 7052414 

ST-4-Start 485181 7052429 

ST-4-Slutt 485253 7052451 

ST-5-Start 484763 7052120 

ST-6 -Start 484851 7052139 

ST-7 -Start 484898 7052208 

ST-8 -Start 484919 7052274 

ST-9 -Start 484974 7052323 

   ST-9 Slutt 485097 7052364 
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Svankilelva 

Tabellen viser koordinater i UTM32 for tellestasjonene i Svankilelva. 

Stasjon x y 

ST-1-Start 472485 7043874 

ST-1-Slutt 472529 7043817 

ST-2-Start 472439 7043912 

ST-2-Slutt 472473 7043877 

ST-3-Start 472221 7044068 

ST-3-Slutt 472246 7044036 

ST-4-Start 472212 7044095 

ST-4-Slutt 472221 7044068 

ST-5-Start 472232 7044121 

ST-5-Slutt 472225 7044093 

ST-6-Start 472177 7044146 

ST-6-Slutt 472202 7044127 

 

Lakselva 

Tabellen viser koordinater i UTM32 for tellestasjonene i Lakselva. 

Stasjon x y 

ST-1-Start 497510 7049609 

ST-2-Start 497495 7049594 

ST-2-Slutt 497479 7049570 

ST-3-Start 497171 7049574 

ST-3-Slutt 497153 7049544 

ST-4-Start 497113 7049542 

ST-4-Slutt 497064 7049515 
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Vedlegg 2. Kornfordelingsanalyse oppgravde elvesedimenter Vollelva 
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Vedlegg 3. Angularitetsanalyse oppgravde elvesedimenter Vollelva 
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