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Musikalske St•a

Jon Peter St0a reiste fra St0a til Skien for siviltjeneste.
Det ble starten på et musikalsk oppsving for tryslin
gen, som nå har mange jem i ilden og skriver låter
med begge hender.
KULTUR side 20 og 21

20 år som senter

Trysilsenteret fyller 20 år i år. 125 personer har jobben sin på huset, og noen har lengre
fartstid enn senteret til og med. Per T0raasen for eksempel har jobbet siden 1971. Erling
R0nning startet seks år etter.

NYHETER side 8

VI GRATULERER

NAVN side 4

Vil ha nye
elgregler

Engerdal fjellstyre har sendt
brev til Norges fjellstyresam
band, og bedt om endringer av
dagens regler for tildeling av
elgjakt på statsallmenningen.
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Holder
koken

Rolf og Tone Eriksen har drevet
Femund Fjellstue i snart 20 år.
De er godt over pensjonsalder
men fyller fortsatt rundt ti roller
i driften av fjellstua.

NYHETER side 14 og 15

WANLIG: Fra venstre Snorre Gr0ncess og Atle Rustadbakken som sjekker elvemuslingen fra Trysilelva ved Plassen.

Gleden var stor da det på nytt ble funnet elvemusling i Trysilelva. Nå «jaktes»
det på flere individer, da muslingene er viktig for 0kosystemet i elva. Sp0rs
målet er om muslingene i Trysilelva bruker gjellene til Vänerlaks eller 0rret
som oppvekstbas_e i sitt f0rste leveår.
NYHETER side 3

Bok om jordkjellere
Skj•t ulv i
saueflokk

En sauebonde skj0t mandag en
radiomerket ulv fra Slettåsflok
ken som herjet midt i saueflok
ken på et jorde i Tannåneset.

NYHETER side 5

FOTO: ARNE LUND

Agnete Kjellin (67) har skrevet bok om 10 spesi
elle jordkjellere i Bustad i S0re Trysil. Boka utgis
i oktober, og beskriver et bygningsteknisk mes
terverk av stein, som kom hit med den skogfin
ske innvandringen. Dette er en flere tusen år
gammel byggemetode. Boka har ttttelen «Je
skar åt gropa, sa a bessmor». Med f0lgende
undertittel: «Jordkjellerne i Bustad - S0re Trysils
glemte kulturminner. »
NYHETER side 32
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Muslingen tilbake i elva
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Det er nå dokumentert
at det igjen finnes
elvemusling i Trysilelva.
Det er ikke registret
siden 2002.

...........-,u" Sp0rsmålet som nå
stilles, er om det finnes flere elve
muslinger i området Derfor er fyl
kesmannen nå i sving med
snorkling og dykking i elva for å lete
etter flere förekomster.
Og kanskje kan Vånerlaksens til
bakekomst i vassdraget vrere avgj0rende for denne arten.
- Elvemuslingen kan bli over 200
år gamrnel, sier fiskeforvalter Atle
Rustadbakken hos Fylkesmannen i
Hedmark.
Han målte den siste muslingen
til 11,1 centimeter lang og 5,4 cen
timeter bred.

Nytt funn i august
- Etter flere eldre observasjoner av
elvemusling i Trysilelva, sist ved at
en fisker fikk opp et individ på fis
kesn0ret sitt nede ved Plassen i
2002, er nå arten endelig verifisert
ved nytt funn 20. august 2018. Det
var Kjell Sandaas (Naturlaglige konsulenttjenester) og J0m Enerud
(Fisk- og milj0unders0kelser) som
fant muslingen. Kartlegging av elve
musling på utvalgte lokaliteter i
Trysilvassdraget inngår i den pågå
ende vassdragsovervåkingen i
fylket. Elvemuslingen som ble
funnet forrige uke, lå bare få meter
unna der Snorre Gr0nnress på Gjer
floen Fluefiske anviste gjenutset
ting av individet som de hadde
oppe i 2002, skriver fiskeforvalter
Rustadbakken på deres hjemme
side.

Utryddelsestruet
- Elvemuslingen er sterkt truet av
utryddelse intemasjonalt og det
regnes at den norske andelen utgj0r
mer enn halvparten av den euro
peiske bestanden og cirka en tred
jedel
av
verdensbestanden.
Elvemuslingen er derfor en
ansvarsart for Norge, forteller
Rustadbakken.
Elvemuslingen er definert som
sårbar på Norsk rndliste for arter
2015 og som sterkt truet på IUCN
sin globale rndliste 2017.
I Elvemuslingbasen er elvemus
ling registrert som påvist i Trysi
lelva, og det er et kartleggingsbehov
for å dokumentere utbredelsesom
rådet. Dette er bakgrunnen for at
Fylkesmannen i Hedmark bad San
daas og Enerud om å gj0re nye
registreringer i 2018. Trysilelva ble
sist kartlagt i 2012 uten funn av
muslinger.

Lever på fiskens gjeller
- Elvemusling lever som parasitter
på gjellene til Jaks eller 0.rret de
färste 9-11 månedene fär de slår
seg ned på hunnen, der de utvikler
seg til typiske muslinger. De er
derfor avhengig av tilgangen på
ungfisk av riktig st0rrelse. Det synes
å vrere årets eller fjorårets yngel
som fungerer best som vertsfisk for
muslinglarvene, sier Rustadbakken.
Sandaas og Enerud skriver i sin
rapport fra 2010 fälgende: «En
interessant spekulasjon er om

SJEJ.DEN AR� Fra venstre Snorre Gr0nncess og fiskeforvalter Atle Rustadbakken med muslingen som ble tatt opp ved Plassen.

•Den norske
'- andelen
utgjf/Jr mer enn
halvparten av den
europeiske
bestanden og cirka
en tredjedel av
verdensbestanden.

/
vänemlaxen (relikt laksestamrne
som i.kke s0ker ut i havet) som fär
kraftutbyggingen vandret opp fra
den enorme innsj0en Vänern i
Värmland, kan ha vrert vertsfisken?
I så fall kan vi stå overfor den situa
sjonen at vertsfisk i.kke lenger
finnes på norsk side.»

Skal analyseres
- Fylkesmannen 0nsker nå å iverk
sette ytterligere kartlegging for å
avdekke om det finnes flere indivi
der av arten i dette området. Vi
0nsker også å ta pr0ver for genetisk
analyse for å se om denne muslin
gen tilh0rer gruppa «0rretmusling»
eller «laksemuslin�>, sier Atle
Rustadbakken.
- Vi 0nsker oss veldig gjeme flere
muslinger, slik at vi ikke har bare en
å ta pr0ver av, sier Rustadbakken.
Elvemuslingene kan leve ned
gravd på hunnen av elva. Den tåler
veldig dårlig å få organisk belast
ning og fururensing.
- Muslingene er bra for 0kosyste
met i elva, og filtrerer 50 liter vann i
d0gnet, sier Rustadbakken.
En hunn kan produsere i gjen-

SJEKKER: Atle Rustadbakken i
aksjon med snorling for å pr0ve
å finne flere.
FOTO: ARNE LUND

nomsnitt mellom tre og fire millio
ner muslinglarver ved hver
forplantning. Og da er sjånsene
gode for at noen kan finne seg plass
på gjellene til fisken.
Og en fisk kan få flere hundre
larver på gjellene.
Om s0ket for å finne flere mus
linger lykkes denne gangen er usik
kert. Men muslingene kan også
påvises gjennom vannanalyser.

SPENNENDE: Denne elvemuslingen er viktig for 0kosystemet, og
FOTO: ARNE LUND
spesielt hvis det er flere.

