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StatensVegveseni Buskerudhar underplanleggingny
riksvei(Rv.7) gjennomRingerikekommunefra Soknatil
Ørgenvikaved Krøderen.Det foreliggerflereafternative
traseer innenforavgrensedekorridorermed krysning-
spunkt over Sogna og Rudselva. Den foreliggende
rapportbeskriverundersøkelsersom ble foretatti de to
nevnte elvene for å konstateretilstedeværelseav
elveperlemusling, utbredelse og aldersfordeling
(= lengdefordeling).

Fettarbeidetble gjennomført18.-21juni 1995. Det ble
tatt vannprøverog foretatt ungfiskundersøkelserpå to
stasjoneri Rudselvaog Sogna. Utbredelsenav elve-
perlemuslingble undersøktved vadingi elveløpetmed
samtidigbrukav vannkikkerteller med båt i områder
dypereenn 1,5 m. Rudselvable kartlagtfra utløpetav
Langevatnet til innløp i Torevatnet (3,2 km elve-
strekning).Sognable undersøktfra krysningspunktetfor
nordrevelaltemativ(ovenforFossen)til samløpetmed
Verkenselvaved Soknatettsted(2,7 km),og i tilleggble
delerav elvestrekningenopptil områdetved Hallvads-
hyttavalgtsomreferanseområde.

I Rudselvabledet ikkefunnettegntil elveperlemuslingi
noendel av elva. Det er heller ikke kjentat arten har
værttilstedetidligere.

I Sognabledet barefunnetresterav dødedyri formav
tommeskall.Skallenevar tommefororganiskedeler,og
mange av dem var kraftig erodert. Det ble funnet
skallresteri alle de undersøkte områdene innenfor
planområdet.Elveperiemuslingenvar fortsattvanlig i
Sognafram mot 1980. Lengdenvariertefra 58 til 121
mm på skallsom ble funnetpå elvebunneni juni 1995.
Lengdefordelingenviste at hovedvektenvar 10-11 cm,
og rekrutteringenhar antageligvært sviktendei langtid
førdenforsvant.

Det kanvære flereårsakertil at elveperlemuslingenikke
lengerfinnes i Sogna ovenforSoknatettsted,men en
viktigfaktor er forsuring(lav pH og høyt aluminiums-
innhold).Utryddelseav artenkan ogsåskyldesplukking
medellerutenhensiktå finneperler,mendettevil bare
ha lokal betydning.Mangel på vertsfisktil glochidie-
larvene kan ha vært medvirkendetil at bestandenav
elveperiemuslinghar blittmindreovertid, men på tross
av sviktendereproduksjonvil muslingenelikevelkunne
levei vassdrageti mangeår pågrunnav høylevealder.

Sålengeelveperiemuslingenikke finnesi Rudselvaog
med stor sannsynligheter dødd ut i Sogna ovenfor
Soknatettsted,vil ikke planlagtetrasevalgfor Rv.7 på

strekningenSokna-Ørgenvikafå noen direktefølge for
dennearten. Det bør likeveltas hensyntil muslingens
tidligere leveområder med tanke på en eventuell
rekolonisering.I Soknaområdetvil deler av parsellen
ligge på marine finsedimentersom eroderer lett, og
risikoenfor ytterligerenedslammingav viktige kjente
områderfor elveperlemuslingenvil være tilstede.Det er
derfor viktig å begrense partikkelavrenningennår
anleggsdriftenpågårnærvassdraget.
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Foreliggendeutredninger utførtsomet leddi å kartlegge
de naturfagligekonsekvenseneved bygging av ny
riksveifra Sokna til ørgenvika i Ringerikekommune.
Utredningener gjortpå oppdragfra BruerAS forStatens
Vegvesen i Buskerud,som også har bekostetden.
Oppdragsgivers kontaktperson har vært Roar
Gammelsætersomtakkesforgodtsamarbeid.

OveringeniørBjøm MejdellLarsenved NINA har vært
ansvarligfor prosjektetog rapporteringen.Fettarbeidet
ble gjennomførti samarbeidmed Naturvemforbundeti
Buskerud,og Knud Peter Lottrup,Terje Grosvoldog
Else Reither som deltok på arbeidet takkes for god
innsats.Vannprøveneble analysertav SisselWolan på
vannkjemilaboratorietved NINA.

Trondheim,1.juli 1995

BjømMejdellLarsen
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1 Innledning
StatensVegveseni Buskerudhar underplanleggingny
riksvel(Rv.7) gjennomRingerikekommunefra Soknatil
Ørgenvikaved Krøderen;en strekningpå ca 16 km. I
henholdtil Plan og bygningslovenskal konsekvensene
for naturressurser,miljø og samfunn utredes, og i
forbindelse med hovedplanen for Rv. 7 skal det
gjennomføres en landskapsanalyseder biologisk
mangfoldmed flora,faunaog vann inngårsomtema. I
notat fra Fylkesmannen i Buskerud, Miljøvem-
avdelingen, angis et konkretisert behov for
undersøkelserder elveperiemuslinginngår som eget
punkt.

Elveperlemuslingener en biologiskog kulturhistorisk
interessantdyreart.Kjennskapettil de storeferskvanns-
muslingene i Norge (elveperiemusling,Margatitifera
margaritifera,vanligdammusling,Anodontapiscinalis(=
A. anatina) og flat dammusling, Pseudanodonta
complanata)er imidlertidgenereltdårlig,ogdeter behov
for konkretkunnskapom artenesutbredelse,livssyklus
og økologi.Arter av ulike ferskvannsmuslinger(bl.a.
Unionidae), hører til de største ferskvanns-
invertebratene,og kan utgjøremer enn 90 % av den
benthiskefauna hva biomasseangår (Økland 1963,
Mann1964,Golightly& Kosinsky1981).

Elveperiemuslingenfinnesutbredti kystområdenei alle
deler av Norge, men utbredelsener generelt dårlig
beskrevet(Økland1976, 1983).Artenharforsvunnetfra
enkette lokaliteter på grunn av overbeskatningog
forsuring,men også vassdragsregulering,kanalisering,
overgjødsling,giftutslippog utryddelseav vertsfiskener
entrusselforartensutbredelse.

Elveperiemuslingenblir kjønnsmodenved 15-20 års
alder, og kan leve i over hundre år (bl.a. Wells &
Chatfield1992). Befiuktningenskjeromsommeren(juni-
august),og eggeneutviklesi hunnensgjellertil såkatte
glochidielarver.De modne larveneslippes/pumpesut i
vannmassenei juli-september,og må i løpetav korttid
lykkesi å festesegtil gjellenepå en fisk,ellersdør de. I
løpet av vinteren parasittererlarven på gjellene til
vertsfisken,og er normalt ferdigutviklettil en liten
musling(ca0,4 mm) i løpetav vårenellerforsommeren.
På grunnav stmelsen vil det være vanskeligå finnede
førsteårsklasseneav muslinger.

Ferskvannsmuslinger,og i særlig grad elveperle-
muslingen,er sterkt truet og sårbar i mange land
Europa(Wells & Chatfield1992). Av den grunner den
tattmedi Bem-konvensjonensvedleggIll overtruedeog
sårbarearter,og den er ogsåklassifisertsomsårbarpå
rødlisten for norske ferskvanns-bløtdyr(Størkersen
1992). Med hjemmel i lov om laksefiskog innlandsfisk
m.v. av 15.mai 1992 fastsatte Direktoratet for

naturfon/altningen forskriftom forbud mot fangst av
elveperiemuslingsomtrådtei kraft1.januar1993.

Det hvilerderforet særskiltansvarpå utbyggeri saker
som berørerelver og vassdragder elveperiemuslingen
finnes, og der inngrepkan tenkes å foninge artens
leveområder.Ikkebaremå dettas hensyntil arteni seg
selv,menogsåvertsfiskensommuslingeneer avhengig
av i utviklingenav larvestadiet.

Den nye planlagteRv. 7 mellom Sokna og Ørgenvika
foreliggeri flere altemativetraseerinnenforavgrensede
konidorermed knisningspunktover Sognaog Rudselva
(figur 1). Den foreliggende rapport beskriver
undersøkelsersombleforetatti de to nevnteelvenefor
å konstatere tilstedeværelse av elveperlemusling,
utbredelseogaldersfordeling(= lengdefordeling).I tillegg
er mulige skadevirkningerav en eventuell utbygging
diskutert.
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2 Område
Soknavassdragetsnedbørfeltutgjøresav flere delfelt
ovenforSoknatettsted.Ett sidefeltdrenererfra Bergsjø
(213 mo.h.)til Eidselvasom rennerut 1Torevannet(144
mo.h.) fra vest. Ett annet sidefelt- Rudselva- renner
også ut i Torevannetog drenererfra Breidvatnet(213
mo.h.) og Langevatnet (207 mo.h.). Utløpet fra
Torevannet,Verkenselva,rennersammen med Sogna
ved Soknatettsted.De øvre delene av nedbørfettettil
Sogna ligger 1000-1100 mo.h., og drenerergjennom
Langvatnet (398 mo.h.), Buvatnet (376 mo.h.) og
Frisvatnet(302 mo.h.),rennersammenmeden grenfra

Sandvatnet (561 mo.h.), og passerer gjennom
StrømsottbygdaogSognevatnet(213 mo.h.).

Den planlagteveitraseengår nordvestoverfra Sokna
gjennom skogsteneng frem til Langevatnet og
Breidvatnet.Fra Sokna er veien foreslåttlagt langstre
alternativetraseer.Den ene traseenstarterved Pukerud
sørøstfor Soknatettsted,og krysserSogna ca 2,5 km
ovenfortettstedet.De to øvrigetraseenestarteri Sokna
og følgerjernbanenet stykke mot nordvest.Området
liggerunder marin grense, og veien vil delvis gå på
sand- og grusavsetninger og delvis på marine
finsedimenter.Ved Langevatneter det foreslåttflere
altemative parseller hvorav ett går ut på å luysse
RudselvanedstrømsLangevatnet.

\ Sognevatnet

Hallvadshytta

S I 03

Langevatnet
Gunderfoss

1 02

Dl

Jernbane

te
c*)

)911 Fossen
2

S Pukerud

R II

Torevatnet
SOKNA

2km

Figur 1. SognaogRudselvamedlokaliseringav undersøkteområderm.h.t.utbredelseav elveperlemuslingi Sogna(A,
8, C, Dl, D2 ogD3), vannprøvestasjoner(Å)ogelfiskestasjoner(a ). Pileneangirveitraseeneskrysningspunktmed de
undersøktevassdragene.
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3 Materiale og metoder
Feltarbeidetblegjennomført18.-21.juni1995. Rudselva
ble kartlagt fra utløpet av Langevatnettil innløp
Torevatnet(3,2 km elvestrekning,figur 1). Sogna ble
undersøktfra krysningspunktetfor nordreveialtemativ
(ovenfor Fossen) til samløpet med Verkenselvaved
Sokna tettsted (2,7 km). I tillegg ble deler av
elvestrekningenopptil områdetved Hallvadshyttavalgt
somreferanseområde.

3.1 Vannprøver

Det bletatt vannprøverfra to lokaliteteri Rudselva(R I
og R II), og to lokaliteteri Sogna(S I og S II, figur 1).
Prøveneblesamletpå 250 ml vannflasker,og analysert
firedageretterprøvetakingpåvannkjemilaboratorietved
NINA.Det bleanalysertpåturbiditet,fange,konduktivitet,
pH og alkalitet etter standard metoder beskrevetav
Schartau& Nøst(1993).

3.2 Ungfisk

Tetthetenav aure (Salmo trulta),som er vertsfiskfor
muslingensglochidielarver,ble undersøktmed elektrisk
fiskeapparat.Det ble fisket på to stasjoneri hver av
elvene (figur 1) etter standard metoder (utfiskings-
metoden- to omganger).All fisk ble artsbestemtog
lengdemåtti fett. Tettheten er beregnet etter Zippin
(1958) og Bohlinet al. (1989), og det er skiit mellom
årsyngel(0+) ogeldreungfisk +).

3.3 Elveperlemusling

I storeelver og i elver med stortdyp (>1,5 m) vil det
være metodiskebegrensningerfor hvor god dekning
manfår av elveprofilet.I utgangspunkteter detderforen
fordel at undersøkelseneforegår på lawannføringda
sikteni vanneter optimal,ogenstørredelav elveprofilet
kanvades.På grunnav sensnøsmettingog myenedbør
var vannføringenhøyere i Sogna enn normatti juni
1995. Dette begrenset vadbart areal, og store
strekningeri nedre del ved Sokna tettsted måtte
observeresmedvannkikkertfra båt (områdeA, figur 1).
De resterendeområdenei Sognaog hele Rudselvable
undersøktved vadingi elveløpetmedsamtidigbrukav
vannkikkert(Jfr.Grundelius1987).

Et mindreantallmuslingskallbletatt oppog lengdemålt
tilnærmestemillimeterved hjelpav skyvelær.

Grunneiereog lokalkjenteble intervjuetmed hensyntil
opplysningerom kjentelokaliteterforelveperiemusling.

4 Resultater og diskusjon

4.1 Vannkvalitet

Detvar litenforskjelli turbiditetogfargetallmellomde to
elvene(tabell 1). Vannetvar tydeligbrunfarget,og høyt
fargetallindikereret høyt innholdav humussyrer.Dette
kommersannsynligvisav utvaskingåv humusstofferfra
jorda og økt konsentrasjonav organiskstoffsom følge
av hogstog dreneringi nedslagsfettet.Større partikkel-
transportkan ogsåføre til nedslammingav elvebunnen
og leveområdeneforde ungemuslingeneforringeseller
ødelegges.

Konduktivitetenvar lavesti Sognasomvar forsuretmed
lave pH-verdierog lave verdierfor alkalitet(tabell 1).
Sogna drenerer fra forsuringsutsatteområder, og
Buvatnet(376 mo.h.)haddei 1986-1988 lav pH (5,16-
5,39), lavt kalsiuminnhold(0,7-0,8 mg/1) og høy
aluminium-konsentrasjon(144-180mg/I,Henriksenet al.
1989). Vanneti Langvatnetsom Rudselvarennerut fra
er ogsåpåvirketav forsuring,men kalkinglengeropp i
vassdragetgir akseptabelvannkvalitetfor fisk (Gamås
1995).ktebøl (1994) rapportererpH=6,6 fra Rudselvai
juni1994.

4.2 Ungfisk

Tetthetenav eldreaureungervar lav i beggeelvene(3-9
individerpr. 100 m2), men i motsetningtil Sogna var
tetthetenav årsyngelhøy i Rudselva(tabell 2). Antall
årsyngeler å oppfattesomminimumstall,idetstørrelsen
på fisken var liten, og de var vanskelige både å
observereogfange. IfølgeGamås (1995) har Sognaen
god bestandav aure av lokal stamme, men ovenfor
Soknatettstedhar bestandengåtttilbakede siste10-20
årene (H. Rustadpers. medd.). Resultatetfra ungfisk-
undersøkelsenesyneså bekreftedette, og tilgangenpå
vertsfiskforelveperlemuslingenkanvære så litenat det
vilha betydningformuslingensreproduksjon.
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Tabelt 1. Vannkvaliteteni Rudselvaog Sogna 18.juni 1995 angitt ved turbiditet(Turb, FTU), farge (mg PM),
konduktMtet(Kond,mS/cm),pH ogalkalitet(Alk,mekvil).

Elv Stasjon Turb Farge Kond pH Alk

Rudselva R I 0,54 53 18,3 6,12 33




R II 0,45 52 18,8 6,22 39
Sogna S I 0,48 58 12,5 5,35 5




S II 0,47 55 13,1 5,67 15

Tabell2. Tetthetenav aureyngel(0+) ogeldreaureunger(1+) pr. 100m2i Rudsetvaog Sognaijuni 1995.




Aure




Elv Stasjon Areal 0+ 1+ Andrearter

Rudselva 1 156 43 6




2 280 33 4 Ørekyte
Sogna 1 200




3




2 240 2 9 Ørekyte,niøye

4.3 Elveperlemusling

I Rudselvabledet ikkefunnettegntil elveperiemuslingi
noendel av elva. Det er heller ikke kjentat arten har
værttilstedetidligere(bl.a.M. Rudpers.medd.).

I Sognabledet barefunnetresterav dødedyr i fomi av
tommeskall.Skallenevartommefororganiskedeler,og
mangeav dem var kraftigerodert.Det var vanskeligå
angihvorlengeskallenehaddeligget,mendetkunnese
ut som om alle dyrenehaddedødd innenforet kortere
tidsrom.

Det ble funnet tomme skall i alle de undersøkte
områdene innenfor planområdet. På referanse-
strekningenvar situasjonenlikedan,og tommeskallble
obseiverti områdeneD1 og D2. I områdeD3 derimot
ble det ikke funnettegn til muslingeri det heletatt, og
det er sannsynligat elveperlemuslingenikke har vært
utbredtovenforGunderfoss.

Det var størstantall tomme skall på elvestrekningeni
område B. Dette stemmer godt overens med
opplysningeromtidligerekjentelokaliteterforarten(bl.a.
E.M. Rognerudog H. Rustadpers. medd.). Elveperle-
muslingenvar fortsattvanligi årenefram mot 1980, og
det blefunnetmangelevendemuslingeri elva nedenfor
Sokna verk (H. Rustadpers. medd.), men den er ikke
obseiverti senereår.

Lengdenvariertefra 58 til 121 mm på skall som ble
funnet på elvebunneni juni 1995. Lengdefordelingen
visteat hovedvektenvar 10-11 cm (figur 2), og bareto
skallvar <9,5 cm. De små skallenevil løses opp og
forsvinneraskereenn de størsteog tykkere skallene,
men lengdefordelingentyderpå at bestandenhaddeen
høy gjennomsnittsalder,og rekrutteringenhar antagelig
værtsviktendei langtidførdenforsvant.

Elveperiemuslingenfinnes fortsattpå fiere lokaliteteri
SoknavassdragetmellomSoknaog utløpeti Tyrifjorden
(E. Reitherpers.medd.,Gaarder 1994). Vannkvaliteten
bedrer seg nedover i vassdraget, og elva har
sannsynligvisgodproduksjonav aure, brukbarpH, mye
småfiskog gode gyteforhold(E. Gamås pers. medd. i
Gaarder1994).

Det kanvære flereårsakertil at elveperiemuslingenikke
lengerfinnesi Sogna ovenforSokna tettsted,men en
viktigfaktorer forsuring(lav pH og høyt aluminiums-
innhold).Episodiskfiskedød under snøsmeltingenom
vårenelleri periodermed mye nedbører kjentfra flere
vassdragpåSør- ogVestlandet(f.eks.Hesthagen1989),
ogde fiestearterav sneglerog småmuslingerforsvinner
ved en høyerepH enn fisk (pH <6,0, Økland& Økland
1986).I Audnai Vest-Agderforsvantelveperiemuslingen
heftrundt1950 på grunnav forsuringmensdet fortsatt
var fisk i elva (T. Trylandpers. medd. i Kleivenet al.
1989). Forsuringseffekterpå elveperlemusling ble
undersøkt i Sverige ved å sammenholde pH på
lokaliteterder artentidligerevar påvist(Erikssonet al.
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1981). Gjennomsnitlig pH på lokaliteter der
elveperlemuslingenikke lengerble funnet(pH=5,8)var
signifikantlavere enn på de lokaliteterder man gjorde
gjenfunnav arten(pH=6,4).

Utryddelseav elveperlemuslingeni Sogna kan også
skyldesplukkingmed eller uten hensiktå finne perier,
men dette vil bare ha lokal betydningog kan ikke
forklare fraværet av arten i alle de undersøkte
områdene. Bestandenav aure er liten og medfører
redusert mulighet for vellykket reproduksjonfor
elveperlemuslingen,men muslingenevil likevelkunne
leve i vassdrageti mange år på grunnav den høye
levealderen.

På grunnav høy vannføringundergjennomføringenav
feltarbeidet kunne ikke alle deler av elveløpet
undersøkeslike grundig, og strykpartienevar ikke
tilgjengelige.Det kanderforikkeutelukkesat det fortsatt
kan være spredteindividerav elveperlemuslingigjeni
elva.Likevelvar dødelighetentilsynelatendefullstendigi
de områdenesom ble undersøkt.Bunnsubstratetvar
særligvelegnetfor elveperlemuslingi områdeB, D2 og
delerav C, der heleelveløpetkunnevades.På grunnlag
av det negativeresultateti disseområdenekonkluderer

vi med at sannsynlighetener litenfor å finne muslinger
påandrelokaliteteri elva.

Sålengeelveperiemuslingenikke finnes i Rudselvaog
med stor sannsynligheter dødd ut i Sogna ovenfor
Soknatettsted,vil ikke planlagtetrasevalgfor Rv.7 på
strekningenSokna-ørgenvikafå noen direldefølge for
dennearten.

Det bør likevel tas hensyn til muslingenstidligere
leveområdermedtanke på en eventuellrekolonisering.
Med en endring i vannkvalitetog styrkingav aure-
bestanden vil elveperiemuslingen igjen kunne
rekolonisereelvestrekningenovenfor Sokna. Slik de
foreslåtteveitraseeneer angittvil de i litengrad berøre
elvestrekningenmed unntakav selve krysningspunktet.
Ved byggingav veier langs vassdrag vil imidlertid
partikkelforurensningalltid inntreffe når overflatevann
eroderer i løsmasser og transporterer med seg
finpartiklertil vassdraget.I Soknaområdetvil deler av
parsellenligge på marinefinsedimentersom eroderer
lett, og risikoenfor ytterligerenedslammingav viktige
kjenteområderfor elveperlemuslingenvil være tilstede.
Det er derforviktigå begrensepartikkelavrenningennår
anleggsdriftenpågårnærvassdraget(jfr.ktebøl 1994).

35

30

25

20

15

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SKALLENGDE,cm
10 11 12 13

Figur 2. Lengdefordelingav
elveperlemusling i Sogna
basert på funn av tomme
skallijuni 1995(N=76).
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