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Forord 
 
Oppdraget er utført for Nesodden kommune og i nært samarbeid med miljøvernrådgiver Ellen Lien i Nesodden 
kommune og hennes vikar Berit Haga Vikanes. Kommunen har bidratt med kart og nødvendige diskusjoner i 
forkant og under veis. Arbeidet er utført av Kjell Sandaas, Naturfaglige konsulenttjenester. 
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Innledning 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen, har koordineringsansvaret for oppfølging av 
handlingsplanen for stor salamander, for hele landet. I handlingsplanen presenteres 5 tiltak som er planlagt 
gjennomført i planperioden 2007 – 2011. Disse er kartlegging, overvåkning, vurdere behov for å sikre 
lokaliteter og lage fremdriftsplan for arbeidet med å sikre lokaliteter, biotopforbedrende tiltak og 
informasjonstiltak. 
 
Nesodden kommune ønsket en vurdering av lokalitetene for stor salamander i kommunen. Oppdraget var å se 
samtlige 26 registrerte lokaliteter for stor salamander i Nesodden kommune i sammenheng og analysere hvilke 
av disse som er mest utsatt for trusler fra utbygging, trafikk og forurensning m.m. Videre skulle behov for 
sikring og biotopforbedrende tiltak vurderes. Arbeidet ble basert på eksisterende statusoversikt (Sandaas 
2007), damskjemaene for hver kartlagt lokalitet (upublisert), kart og flyfoto. Arbeidet munnet ut i en enkel, 
konkret rapport med prioriteringer. Rapporten vil også danne grunnlag for søknader om tilskudd i årene 
fremover.  
 

Status for amfibier i Nesodden kommune 
Nesodden kommune ble i perioden 1995-2007 grundig kartlagt (Sandaas 2007) og mer enn 200 dammer er 
undersøkt. I 24 av disse ble stor salamander funnet (jf tabell 1). I tillegg kommer to nye lokaliteter. Nesodden 
kommune ble på grunnlag av dette utpekt som vertskommune for stor salamander i Miljøvernminister Erik 
Solheims postkortaksjon for biologisk mangfold våren 2008 (Countdown 2010). Ved et pressearrangement, 
med bl.a. håving av begge salamander artene i dammen på Berger gård (lokalitet 17), ble Nesoddens ordfører 
Christian Hintze Holm overrakt postkortet med foto av stor salamander som en markering av den offisielle 
åpningen av postkortaksjonen. Innslaget ble vist på dagsrevyen samme dag. 
 

Erik Solheim 

Miljø- og utviklingsminister 

Kjære ordfører Christian Hintze Holm i Nesodden kommune! 

Stor salamander som du ser avbildet på dette kortet er en truet art og den står derfor i Norsk Rødliste.  

Stor salamander har leveområder i din kommune. Takk for innsatsen for å bevare naturmangfoldet  

i kommunen din så langt! 

 
Tre lokaliteter er vernet gjennom Verneplan for Indre Oslofjord. Disse er Nordre og Søndre Blylagsdam på 
østsiden av Nesoddlandet og Kvistemyrdammen på vestsiden. Lokalitetene har fått utarbeidet egne 
forvaltningsplaner med avgrensning av vernet område, retningslinjer for bruk og behov for skjøtselstiltak. 
Forvaltningsmyndighet er fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
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Oppsummering og anbefalinger 
 
Arbeidet presenteres i tabeller og med en kort forklarende tekst. Data fra kartleggingen (Sandaas 2007), 
inklusive utfylt damskjema for hver enkelt lokalitet, er sammenstilt i tabellen 1 for å gi en samlet oversikt over 
dammenes tilstand, funksjon og artsinventar. Dammer med funn av storsalamander er gitt kategori som 
primær eller sekundær dam. Primærdammer er yngledammer der larvestadiet er konstatert, mens funn av kun 
voksne individer gir katergori sekundærdam. I tillegg gjøres en skjønnsmessig vurdering av dammens betydning 
ut fra størrelse, dyp, beliggenhet og nærhet til andre lokaliteter med stor salamander. 
 
Mange dammer inngår i nettverk av lokaliteter som utgjør et utvidet leveområde for salamanderne. Største 
avstand mellom dammer i et nettverk må ikke overstige 1000 m. Dammer som ligger > 1000 m fra nærmeste 
lokalitet med storsalamander, kategoriseres som isolerte dammer. Til en viss grad inngår også vurdering av 
korridorer og barrierer (naturlige og antropogene) i avgrensningen av leveområdene. I tabell 2 er viktig 
informasjon om nettverksdammer og isolerte dammer vist samlet. Nettverkene og isolerte dammer, med 
avstander inntegnet, er vist på kartvedlegg.  
I tabell 3 er potensielle trusler og aktuelle tiltak for hver enkelt dam summert opp. Potensialet for større 
konflikter i nær fremtid knytter seg sannsynligvis mest til lokalitetene Store og Lille Nyborgdam (47 og 120), 
samt Odden (1). 
 
Behov for skjøtsel av dammene vil alltid være tilstede, men behovet vil klart variere mellom ulike dammer. 
Dammer i bruk til vanning vil oftest holdes ved like av eier/bruker og fungere godt for amfibiene. En rekke 
dammer er imidlertid under varierende og til dels kraftig gjengroing. Mudring av sediment, rydding av 
vegetasjon og skrot i vann og på land, samt hogst av trær som skader dammen ved kraftig løvfall og utskygging, 
er viktige tiltak for å opprettholde en god funksjon for amfibiene. Hvilke skjøtselstiltak som er aktuelle må 
bestemmes individuelt for hver dam og krever befaringer og drøftinger med grunneier. 
 
Aktuelle virkemidler i arbeidet med sikring og skjøtsel av prioriterte dammer er tilskuddsordninger i landbruket 
(Spesielle Miljøtiltak I Landbruket), tilskudd fra forvaltningsmyndigheten Fylkesmannen i Oslo og Akershus og 
regulering av kommunal eiendom til spesialområde naturvern (lokale naturreservater) for å sikre noen viktige 
lokaliteter og samtidig vise vilje til å gjøre praktiske tiltak på lokalt initiativ. 
 

  
Figur 2. Til venstre: Stor salamander blir ofte overkjørt når den krysser en vei.  

Til høyre: To voksne individer av stor salamander i håven. 
Foto: Kjell Sandaas. 

Litteratur 
Direktoratet for naturforvaltning. 2008. Handlingsplan for stor salamander. Triturus cristatus. Rapport 2008-1. 
 
Sandaas, K. 2007. Amfibier i Nesodden kommune 2007. Utbredelse og bestandsstatus. Faglige prioriteringer og 
forslag til tiltak. Rapport til Nesodden kommune. 
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Vedlegg 
 

Tabell 1. Oversikt over lokaliteter (nr og navn) i Nesodden kommune med funn av stor salamander,  
øvrige artsinventar av amfibier, funksjon som primær eller sekundær dam, samt kommentarer  

til dammens generelle status. 
 

Lokalitet Dam- 
skjema 

Funksjon Andre  
amfibiearter 

Kommentar 

Nr* Navn Primær Sekundær 

1 Odden - x  Rt, Ra,Tv. Sterkt gjengroende. 

17 Berger gård x x  Tv, ”Frosk” Jevnlig rensket (SMIL). 

20  Solberg gård vest x  x Rt, Ra. Tc satt ut rundt 1980.  
Ikke gjenfunnet. 

47  Nyborgdammen store x x  Tv, Rt, Ra, Bb. Bestand av suter. Flere arter? 

120 Nyborgdammen lille - x  Tv, Rt, Ra, Bb. Bestand av suter. Flere arter? 

54 Karlstad x x  Tv, ”Frosk”. Tidligere fisk, nå utdødd. 

64 Kirkebøen x  x Ingen funn. 2 voksne, store salamandere 
krysset fylkesveien mellom 
Nesodden kirke og Fjellstrand i 
retning dammen 17.04.2003. 

66 Holt - X  Tv, Rt. Gjengroende tundam. 

67 Bjerkerud - X  Tv.  

72 Baldsrud lille x X  Tv, Rt, R.a Fisk (suter) utsatt ca 2000? 

158 Baldsrud nye -  x Tv, ”Frosk”. Gjenfylt 2008/9? 

74 Naverud x X  Tv,”Frosk”. Nygravd ca år 2000 (eldre dam 
gjenfylt). 

75 Blylagsdammen 
søndre 

-  x Tv, Rt, Ra, Bb. Stor fiskebestand, flere arter? 

76 Blylagsdammen 
nordre 

- X  Tv, Rt, Ra, Bb. Fiskebestand, flere arter? 

85 Høybråten vestre - X  Tv, ”Frosk”. Dam i hestebeite. 

90 Kvistemyrdammen x X  Tv. Positiv grunneier utført skjøtsel. 

117 Labråten - X  Tv. Vanningsdam i aktiv bruk. 

132 Klufta  X  Tv. Vanningsdam i aktiv bruk. 

136 Ødegård x X  Tv, ”Frosk”. Nygravd i leire i 1979. 

145 Agnor nordre - X   Dam i hestebeite. 

153 Johnsrud beite x  x Tv ,Rt, Ra. Meget liten og grunn dam. 

168 Lønnås x X  Tv, ”Frosk”. Grunneier ønsker å ha dammen. 

181 Åslund x X  Tv, Rt, Ra. Vanningsdam i aktiv bruk. 

185 Schrader stor dam x x  Tv, Rt, Ra. Vanningsdam i aktiv bruk. 

       

 Nye lokaliteter       

201** Skogsrudveien 3 -  x Tv, Rt. Sannsynligvis stor salamander. 

48 Nyborgbakken 36 x  x Tv, Rt, Ra, Bb. Trolig samme arter som i 
Nyborgdammene. 

*Nummerering fra amfibiekartleggingen i Sandaas 2007.   ** Nytt nummer i 2010. 
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Tabell 2. Oversikt over dammer med storsalamander som inngår i nettverk og dammer som ligger isolert, 
funksjon som primær eller sekundær dam, avstand mellom dammer i nettverk, avstand til nærmeste dam for 

isolerte dammer, samt kommentarer til generell status for lokaliteten. 
 

Lokalitet Funksjon Avstand  Kommentar 

Nr Navn primær sekundær i m  

Isolerte dammer 

1 Odden x  4250 Omgitt av veier og bebyggelse. 

90 Kvistemyrdammen   1500 Rv 157 er en barriere. 

132 Klufta   1600 Midtveien er en barriere. 

181 Åslund   1100 Rv 156 og Fundingsrudveien er barrierer. 

Nettverk Kirken 

54 Karlstad x  550 Fylkesveien (Kirkeveien) går tvers gjennom 
hele nettverket. 64 Kirkebøen  x 340 

66 Holt x  350 

67 Bjerkerud x  350 

Nettverk Lønnås 

168 Lønnås X  550 Samtlige ligger godt inne i skoglandskapet 
og godt beskyttet. 74 Naverud X  780 

85 Høybråten vestre X  550 

Nettverk Nyborg 

47 Store Nyborgdam X  5 Fylkesveien (Fjellveien) går tvers gjennom 
området og svært nær. Stor dødelighet som 
skyldes biltrafikken. 

120 Lille Nyborgdam X  5 

48 Nyborgbakken  X 85 

201 Skogsrudveien 3  X 820 

Nettverk Baltsrud 

153 Johnsrud beite  X 840 Samtlige ligger godt inne i skog- og 
jordbrukslandskapet og godt beskyttet. 158  Baltsrud nye X  50 

72 Baltsrud lille X  50 

Nettverk Berger – Schrader 

17 Berger gård X  790 Begge ligger godt inne i skoglandskapet og 
godt beskyttet. 185 Schrader stor dam X  790 

Nettverk Agnorveien 

117  Labråten X  990 Agnorveien går parallelt med nettverket, 
men ikke mellom dammene. 145 Agnor nordre X  750 

136 Ødegård X  750 

Nettverk Blylagsdammene 

76 Nordre Blylagsdam X  10 Blylagveien (all lokaltrafikk) går på fylling 
mellom dammene. 75 Søndre Blylagsdam X  10 
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Tabell 3. Vurdering av trusler og mulige tiltak for lokaliteter med storsalamander i Nesodden kommune.  
 

Lokalitet Trusler Tiltak 

Nr* Navn 

1 Odden Dammen ligger isolert langt fra 
nærmeste lokalitet med stor 
salamander. Utbygging og endringer av 
hytte og terreng på vestsiden. 
Tilsvarende for hus i syd. Alle former for 
dumping av trær, hageavfall, 
bygningsavfall og skrot i og rundt 
dammen. Lekkasje i oppmurt dam i 
nordenden (mot sjøen). Utskygging pga 
store trær. Kraftig gjengroing over 
mange år. 

Generelt forhindre at truslene blir 
gjennomført.  
Hogst, rydding og mudring for å sikre 
vannspeilet. Tilrettelegging for 
opplevelse av dammen som et positivt 
element i dette rekreasjonsområdet. 
Tilbud til barnehager og skoler. 

17 Berger gård Ingen. Periodevis behov for rensk av vegetasjon 
i dammen og mot eventuell gjengroing. 

20  Solberg gård vest Stor salamander satt ut rundt 1980. Ikke 
gjenfunnet. Lite sannsynlig at arten 
finnes der nå. Kraftig gjengrodd. 

Tiltak lavt prioritert, men eventuell 
skjøtsel må rettes inn mot 
spissnutefrosken som er registrert her. 

47  Nyborgdammen store Massiv utbygning er gjennomført senere 
år. Tilsvarende planer foreligger for 
videre bit-for-bit utbygging. 
Konsekvenser av gjennomført utbygging 
ikke klarlagt. Stor dødelighet blant alle 
amfibie arter under kryssing av 
fylkesveien mellom Nesodden kirke og 
Fjellstrand. 

Kartlegge amfibienes bruk av området 
og lage en overordnet plan for hele 
området (buffersone 300m) før inngrep 
og videre utbygging vurderes. 

120 Nyborgdammen lille Massiv utbygning er gjennomført senere 
år. Tilsvarende planer foreligger for 
videre bit-for-bit utbygging. 
Konsekvenser av gjennomført utbygging 
ikke klarlagt. Stor dødelighet blant alle 
amfibie arter under kryssing av 
fylkesveien mellom Nesodden kirke og 
Fjellstrand. 

Kartlegge amfibienes bruk av området 
og lage en overordnet plan for hele 
området (buffersone 300m) før inngrep 
og videre utbygging vurderes. 

54 Karlstad Gjengroing. Skjøtsel. 

64 Kirkebøen Tørr og gjengrodd (ring og spør). Opparbeidelse av ny dam vil 
sannsynligvis rekoloniseres raskt av stor 
salamander og andre arter. 

66 Holt Gjengroing. Skjøtsel. 

67 Bjerkerud Gjengroing. Skjøtsel. 

72 Baldsrud lille Liten og isolert lokalitet. Sårbarheten 
økt da nygravd dam (2006?) ble gjenfylt 
2008? 
Fisk (suter) utsatt ca 2000? 

Fisken bør utryddes, eksempelvis ved 
tømming av dam og fjerning av all fisk. 

158 Baldsrud nye Gjenfylt 2008/9. Dammen var nygravd 2006 (?). Bør 
vurderes gravd på nytt. 

74 Naverud Ingen. Skjøtsel. 

75 Blylagsdammen søndre Stor fiskebestand, flere arter? Egen forvaltningsplan utarbeidet av 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

76 Blylagsdammen nordre Fiskebestand, flere arter? Egen forvaltningsplan utarbeidet av 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

85 Høybråten vestre Ingen. Skjøtsel. 

90 Kvistemyrdammen Ingen. Egen forvaltningsplan utarbeidet av 
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

117 Labråten Ingen. Skjøtsel. 

132 Klufta Ingen. Skjøtsel. 

136 Ødegård Ingen. Skjøtsel. 

145 Agnor nordre Ingen. Skjøtsel. 

153 Johnsrud beite Meget liten og grunn dam som gror 
igjen. 

Grave ut en større dam.  

168 Lønnås Ingen. Skjøtsel. 

181 Åslund Ingen. Skjøtsel. 

185 Schrader stor dam Oppsamlet takvann supplert med vann 
fra lukket bekk som brukes til vanning i 
gartneriet. Kan gå tørr? 

Trolig ikke behov for tiltak. 

 Nye lokaliteter   

201 Skogsrudveien 3 Nygravd (4 år) egnet dam i hage. Stor salamander i følge grunneier. 
Sannsynlig funn. 

48 Nyborgbakken 36 Dam som del av utløpsbekk fra Store 
Nyborgdammen. 

Samme arter som i Nyborgdammene. 

*Vernet gjennom Verneplan for Indre Oslofjord 
**Sannsynligvis utgåtte lokaliteter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Storsalamander 
            

Lokalitet 
            

Nettverk av lokaliteter 
 

Nesodden kommune 
Akershus fylke 2010 



 

575 m 

340 m 

mmm

m 

550 m 

350 m 

mmm 430 m 

m 

Kirkeveien 
Lokaliteter med stor salamander 

i nettverk. 

Karlstad 54 

Holt 66 

Kirkebøen 64 

Bjerkerud 67 



 

780 m 

550 m 

1090 m 

Lønnås 168 

Naverud 74 

Høybråten vestre 85 

Lønnås 
Lokaliteter med stor  

Salamander i nettverk. 

 



 

Nyborgdammene 
Lokaliteter med stor  

salamander i nettverk. 

820 m 

85 m 

Skogsrudveien 3 
(201 Ny lokalitet) 

Store Nyborgdam 

47 

Lille Nyborgdam 

120 
Nyborgbakken 

48 

 

 



 

Baltsrud 
Lokaliteter med stor salamander 

i nettverk. 

840 m 

Johnsrud beite 153 

Baltsrud nye 158 

 Baltsrud lille 72 



 

Berger-Schrader 
Lokaliteter for stor salamander i 

nettverk. 

790 m 

Berger gård 17 

Schrader stor dam 
185 



 

Nettverk Agnorveien 
Lokaliteter med stor salamander i nettverk. 

1440 m 

750 m 

990 m 

Ødegård 136 

Labråten 117 

Agnor nordre 
145 



 

Nettverk Blylagsdammene 
Lokaliteter med stor salamander i nettverk. 

Nordre Blylagsdam 76 

Søndre Blylagsdam 75 



Med vennlig hilsen

Erik Solheim
Miljø- og utviklingsminister

Verden mister plante- og dyrearter raskere enn noen gang. 
Rundt 2000 arter står i fare for å forsvinne fra norsk natur, blant 

annet fordi vi ødelegger leveområdene deres. Norge har som mål å 
 stanse tapet av naturens mangfold innen 2010. Å bevare arter og 
 naturtyper er ikke en jobb jeg kan gjøre alene – jeg trenger din 

og kommunens hjelp for å nå målet.

I den forbindelse har jeg valgt en art for hver kommune som jeg håper 
dere vil være spesielt oppmerksomme på. Arten jeg har valgt kan stå 
som eksempel på kommunens naturmangfold. Den er en representant 

for det rike naturmangfoldet vi må stå sammen om for å bevare.

På www.dirnat.no/kommunearter finner du mer informasjon om din 
 kommunes spesielle art, og tips om hvordan dere kan ta vare på den.

Kjære ordfører Christian Hintze Holm i Nesodden kommune!

Stor salamander som du ser avbildet på dette kortet er en truet art 
og den står derfor i Norsk Rødliste. Stor salamander har leveområder 

i din kommune. Takk for innsatsen for å bevare naturmangfoldet 
i kommunen din så langt!  

Stor salamander (Triturus cristatus)
Storsalamander finnes i livskraftige bestander rundt Oslofjorden og 

i Ytre Hardanger, men antall lokaliteter har gått og går stadig ned pga 

gjenfylling og drenering av yngledammene, forurensning og utsetting 

av fisk. Mange gjenværende lokaliteter er blitt isolerte. Nesodden har 

blant de største forekomstene av storsalamander i Norge. 

Stor salamander er regnet som “sårbar” i Norge.

FOTO: © SIgVE REISO/N
ATu
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