
 

Oslo, 10. april 2006

Utkast til handlingsplan for elvemusling

Det vises til Direktoratets høringsbrev av 13. mars.

Norges Naturvernforbund har ingen innvendinger mot elementene i den tiltaksplanen som er skissert. 
Det er imidlertid avgjørende at de tiltak som foreslås,  ikke bare blir teoretiske gode ønsker, men 
raskest mulig effektive tiltak - slik at den ambisiøse målsettingen kan nås. 

For eksempel tror vi det fortsatt er stor uvitenhet om hvor elvemuslingen finnes, at den er fredet, og 
hvilke påvirkninger som er skadelige for arten. Arten er fascinerende og alle som blir kjent med at den 
befinner seg i deres nærområde, vil helt sikkert ønske å bevare den. Interessevekkende popularisert 
informasjon til flest mulige brukere/påvirkere av elva der muslingen fortsatt holder stand,  vil derfor 
kunne være et meget effektivt virkemiddel. 

På grunn av de tyngre påvirkerne som jord-,  skogbruket og vassdragsutbyggerne, mener vi at også de 
forskjellige nevnte spesiallovene (som naturvernloven og innlandsfiskeloven) bør benyttes. Svært 
viktig er det også at kunnskap om forekomst av elvemusling snarest mulig blir å finne  i kommunens 
oversikt over sitt viktige biologiske mangfold og at det i den løpende arealplanleggingen blir tatt 
konkrete grep for å bevare arten.

Når det gjelder formuleringen på side 10 om kartlegging av elvemusling i områder som er vernet etter 
naturvernloven eller som vernede vassdrag, vil vi spesielt bemerke at vernede vassdrag ikke har noen 
beskyttelse utover vernet mot kraftutbygging av et større omfang. Inngrep i vannstrengen eller i 
nærområdene til elva, som vil være skadelig for elvemuslingen, vil derfor kunne forekomme 
uavhengig av vernet. Det samme vil gjelde elveavsnitt som ligger innenfor landskapsvernområder. I 
arbeidet med en  eventuell egen verneplan for elvemusling,  kan man derfor ikke forutsette at den er 
automatisk sikret i slike elver. 

Vi er enige i at fylkesmannen må få en viktig rolle i oppfølgingen av handlingsplaner for truede arter, 
herunder handlingsplanen for elvemusling. 

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Thor Midteng

____________________________________________________________________________________________________

Boks 342 Sentrum, N-0101 Oslo – Besøksadr: Grensen 9 B, Miljøhuset G9 – Tlf. +47 23 10 96 10– Faks: +47 23 10 96 11 
e-post: naturvern@naturvern.no – Internett: www.naturvern.no – Bankgiro: 7874.05.56001 . Org nr: 938-418-837

Direktoratet for Naturforvaltning
V/Terje Klokk

terje.klokk@dirnat.no


