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Forord
Nesodden kommunes administrasjon ønsket hjelp til å kartlegge amfibienes bruk av
Nyborgdammene og arealene rundt. Hensikten med prosjektet er å lære mer om amfibienes
bruk av det økologiske funksjonsområdet rundt ynglelokaliteten, samt å lage forslag til en
forvaltningsplan for denne lokaliteten med hovedvekt på storsalamander. Men det er behov
for økt kunnskap også om de øvrige 4 artene i området.
Arbeidet har fått økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus som også har
koordineringsansvar for Direktoratet for naturforvaltnings sin Handlingsplanen for
storsalamander (rapport 2008-1). Oppdragsgivers kontaktperson har vært miljøvernrådgiver
Ellen Lien. En varm takk går til grunneier, naboer og andre jeg har vært i kontakt med.

Solåsen, 1. desember 2011
Kjell Sandaas
Naturfaglige konsulenttjenester
kjell.sandaas@gmail.com
Mobil: 950 78 010
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Innledning
Storsalamander er utpekt som prioritert art etter Lov om naturmangfold. Et forslag til egen
forskrift for denne arten er under vurdering. Forskriften legger vekt på begrepet økologisk
funksjonsområde (leveområde) og foreslår 300 m som buffersone rundt lokaliteten, samt at
lokaliteter med innbyrdes avstand inntil 1000 m må sikres vandringskorridorer i mellom.
Amfibier i Norge har lenge vært mangelfullt kartlagt, men vi begynner vi nå å få et godt bilde
av situasjonen. I 2008 ferdigstilte Direktoratet for naturforvaltning (DN) handlingsplan for
stor salamander (rapport 2008-1) som er foreslått å være en prioritert art. Oslo og Akershus
har en naturgeografisk plassering i landet vårt som gir grunnlag for et meget stort biologisk
mangfold. Her finnes også noen av de beste naturlige leveområder for amfibier. I Norge har
vi seks arter og fem av disse har betydelige bestander i Oslo og Akershus. I handlingsplanen
for stor salamander er Follo-området pekt ut som et kjerneområde for arten og for amfibier
generelt. Nesodden kommune er svært rik på amfibier.
Selv om kartleggingen fremdeles er mangelfull i mange norske kommuner er det lokalt i Follo
dokumentert betydelige tettheter av alle de fem amfibieartene som forekommer her.
Spesielt når det gjelder artene storsalamander og spissnutefrosk har vi et stort ansvar for de
samlede norske bestandene. I tillegg har vi et internasjonalt ansvar for de samme artene.
I bevaringssammenheng er mindre dammer knyttet til innmark, gårdstun og hager de
viktigste lokalitetene å ta vare på. I større tjern er det ofte fisk som effektivt hindrer
amfibiene å bli tallrike, med unntak for padda som trives sammen med fisken og derfor ofte
finnes nettopp i større dammer og tjern.

Amfibienes biologi
Amfibier er virveldyr, dvs. at de har et indre beinskjellett som bærer dyrets kropp. De har
levd på jorda i mer enn 350 millioner år og har endret seg lite til i dag. Alle norske amfibier
har et levevis som er typisk for denne dyregruppen. De seks norske artene legger egg i
ferskvann, oftest i små tjern og dammer. Men også i grøfter, bekker, myrhøl og småpytter av
mange slag gyter buttsnutefrosken (den vanlige frosken) og liten salamander med større
eller mindre hell. Men ofte tørker smelte- og regndammer inn når varmen kommer, og bare
noen få amfibielarver overlever.
Når isen smelter på dammene kommer de voksne dyra for å ”leke”. Frosk og padder legger
egg i hhv klaser og ”snorer”. De forlater dammen nokså snart etter gytingen. Salamanderne
imidlertid legger et egg av gangen utover sommeren og de voksne dyra oppholder seg i
dammen i lengre tid. Amfibielarvene vokser opp i vannet. Larvestadiet kan vare fra to til fire
måneder. Deretter kryper de opp på land og begynner et nytt liv som landlevende dyr. De
metamorfoserte (det betyr at de slutter bl.a. å puste med gjeller) dyra veksler mellom å leve
på land og i vann. Metamorfosen innebærer store anatomiske og fysiologiske forandringer.
Dette er en svært sårbar periode i amfibienes liv.
De voksne dyra (unntatt damfrosken) er nattaktive rovdyr som lever av insekter,
edderkopper, mark og snegler mm. Amfibielarvene derimot er alle aktive på dagtid. Larvene
3

til salamanderartene er også rovdyr i vannet og lever av bl.a. små krepsdyr og mygglarver.
Rumpetroll av frosk og padde spiser derimot alger og planterester. Amfibiene blir
kjønnsmodne etter to til fem-seks år og bli 10-15 år gamle. Sannsynligvis er vanlig levetid i
det fri kortere enn dette.
Etter at de har forlatt dammen søkere amfibiene mot områder som gir tilgang til næring og
dagskjul. Landområdene må oppfylle en rekke krav for at en bestand skal overleve på sikt.
Fuktige områder med frodig og rik vegetasjon gir god næringstilgang, de gir skjul og
beskytter mot uttørking. Amfibier er nattaktive dyr og skjuler seg på dagtid. Ved spesielt
fuktig vær kan de myldre frem, og tusenvis kjøres over og dør på veiene.
Padder kan bevege seg flere kilometer fra gyteplassen og stor salamander opp til 1 km eller
mer. Man kan da tenke seg et leveområde som i sirkel, der gytelokaliteten er sentrum, har
en radius på inntil 1 km. Dette gjelder for storsalamanderen, småsalamander har
sannsynligvis mindre krav til størrelse på leveområdet. Hvor stort et tilstrekkelig leveområde
rundt en dam bør være vet vi ikke nok om, og det vil variere fra sted til sted. En sirkel med
radius på 200-300 m kan være et utgangspunkt. Det omtalte forslag til forskrift om
storsalamander opererer med en buffersone på 300 m rundt ynglelokaliteten.
Alle våre amfibiearter går i vinterdvale. Overvintringssteder må være frostfrie. Hulrom under
steiner, i steinurer, under trestammer, i grunnmurer og fjellsprekker, kjellere i hus, drensrør
under bakken og liknede steder er aktuelle som overvintringsplasser. Flere dyr overvintrer
ofte sammen. En del dyr, særlig frosker, kan også overvintre i vann.

Trusselfaktorer
Amfibiene er i global sammenheng blant de mest vanskeligstilte av alle virveldyrene. Tap av
leveområder, miljøgifter og innføring av fremmede arter, herunder utsetting av fisk, er blant
de største truslene mot amfibiene i dag (Kålås m.fl. 2010). Nedbygging, gjenfylling av
dammer, gjengroing og forsuring er blant de vanligste årsakene til ødeleggelse av
leveområder og ynglebiotoper. I tillegg fører ofte nedbygging til tap eller sterkt reduserte
områder for overvintring i dammens nærhet, samt farefulle kryssinger av veier som kan
medføre økt dødelighet.
Tabell 1. Status for våre hjemmelige amfibier i Norsk rødliste 2010
(Kålås m.fl. 2010) og for Nyborgdammene.
Norsk navn
Vitenskapelig navn
Rødliste status Nyborgdammene
Storsalamander
Triturus cristatus
VU, sårbar
Funnet hele tiden
Småsalamander Triturus (Lissotriton) vulgaris NT, nær truet Funnet hele tiden
Spissnutefrosk
Rana arvalis
NT, nær truet Funnet hele tiden
Buttsnutefrosk
Rana temporaria
Funnet hele tiden
Damfrosk
Rana lessonae
CR, kritisk truet
Uaktuell
Padde
Bufo bufo
Funnet hele tiden

Forvaltning
Tabellen ovenfor (tabell 1) viser status for norske rødlistete amfibier pr 2010 (Kålås m.fl.
2010). Alle norske amfibier er fredet etter lov om viltet av 29. mai 1981. 4 norske
amfibiearter (stor salamander, liten salamander, spissnutet frosk og damfrosk) står på den
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internasjonale naturvernunionens (IUCN) Røde liste over truede arter og er fredet etter
Bern-konvensjonens liste II som legger vekt på å verne om truede arter i alle land som er
tilsluttet Europarådet. Medlemslandene forplikter seg til å frede artene og til å sikre deres
leveområder.

Områdebeskrivelse
Nyborgdammene ligger vest i Nesodden kommune i den gamle tettbebyggelsen Fjellstrand.
Utbyggingen i området, særlig på nordsiden, har vært betydelig de siste 10 årene og mer er
planlagt. Et nettverk av veier, fra større hovedveier til gruslagte skogsveier, omkranser og
tangerer dammene. I dag ligger ca 115 boliger og hytter innenfor en radius av ca 300 fra
dammene, jf. figur 1 og 2.
I øst og sør stiger terrenget, brattest i øst og slakere i sør. Med unntak for kultiverte områder
rundt spredte boliger og hytter, er landskapet skogklett. På skrinne knauser og høydedrag
dominerer lav- og lyngrik furuskog. Skogen ellers er en mosaikk av ulike skogtyper med gran,
furu, bjørk, osp, eik og andre edle løvtrær på vekslende frisk mark og tørrere partier. Skogen
er helt uskjøttet med stort innslag av dødende og død ved. Mot vest er landskapet betydelig
slakere og store arealer er bebygd. I nord dominerer bebyggelse og veier med spredte
naturrester imellom.

Amfibier i området
Amfibier i området er godt dokumentert og alle fem aktuelle arter forekommer. Kun et lite
utvalg hittil kjente lokaliteter i Norge har en reproduserende bestand av alle de fem aktuelle
artene. Nyborgdammene er blant disse (Sandaas 2007). Persilengtjern, nord for
Nyborgdammene, har kjente forekomster av padde og buttsnutefrosk (Gravem 2004), samt
spissnutefrosk og småsalamander (Sandaas upubl.). Det er ikke utenkelig at deler av tjernet
og områdene rundt inngår i storsalamanderens leveområde.
Nyborgdammene utgjør den sydligste delen av et tilnærmelsesvis sammenhengende
våtmarksområde. Dette området strekker seg fra Blekslitjern i nord og det slutter, via
Holentjern, Ellingsrudtjern og Persilengtjern med mellomliggende bekker og myrområder, i
sør med den store Nyborgdammen og utløpsbekken (Nyborgbekken) til Oslofjorden.

Isproduksjon og isdammer
Nyborgdammene (1873-1910) ble anlagt av N. Michaelsen, Wiborg og Søren A. Parr (kjøp
1874) som oppmurt demning i gråstein. Formålet var isproduksjon for eksport (isdammer).
Som det verdifulle produksjonsapparatet en isdam var ble de nøye skjøttet for at iskvaliteten
skulle bli best mulig. Alt tidlig på høsten ble dammene satt i stand og utbedret. Dette kunne
være både naturlige tjern eller kunstig anlagte dammer beregnet for isproduksjon.
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Nyborgdammene

Figur 1. Ortofoto fra 2008 som viser hoveddelen av studieområdet med
Nyborgdammene og landskapet rundt (fra Follokart portalen).
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Figur 2. Eldre flyfoto fra Fjellstand som visert Nyborgdammene, plassen Nyborg og
Fjellstrand skole midt i bildet. Kilde: Nesodden Historielag.
Dammene måtte rengjøres for løv, gress og siv, så isen ble renest mulig. Gjennom hele
sesongen måtte isen dessuten holdes fri for snø. Beskrivelsen under er hentet fra Nesoddens
historie bind II utgitt av Nesodden historielag. Den lokale ”istiden” varte fra 1850-årene og –
for lokal bruk – helt til etter siste krig. Dammene var gjerne grunne – da ”grodde” isen
fortere, og de ble laget slik at vannstanden kunne reguleres – for eksempel når dammen
skulle renses. Det måtte fagfolk til for å gjøre demningene sterke og tette. De ble som regel
murt opp av gråstein, med leire som binde- og tetningsmiddel. Leira var stampet fast fra
begge sider. Slik ble demningen svært tett. De fleste isdammene ligger der fremdeles – det
vitner om skikkelig håndverk (Holm 1995).
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Metode og materiale
Feltdata er primært samlet inn gjennom linjetaksering, dvs. telling og registrering av amfibier
observert langs en fast rute i landskapet rundt Nyborgdammene (jf. figur 3). Takseringene er
gjennomført etter mørkets frembrudd. Høstvandringene ble taksert over 2 perioder, første
del 22.09 til 06.10. 2010 og andre del 26.08 til 18.09.2011 for å få en full høstvandring.
Årsaken var det sene starttidspunktet i 2010. Denne todelingen er markert og kommentert i
all presentasjon og bruk av data i rapporten. Vårvandringen 2011 dekker perioden 12.04 til
25.04. Start- og sluttidspunktet varierte mellom 21:00 og 23:55, og antall minutter med
taksering fra 65 til 116. Takseringsruta ble alltid gått samme vei. En kraftig hodelykt
(Magicshine, 900 lumen) ble brukt for å lyse opp takseringslinjen i mørket.
Takseringsrunden ble lagt slik at det meste av landskapet rundt dammene ble undersøkte
langs 2 sett med linjer, den ene nærmere dammene enn den andre. Hensikten var å fange
opp amfibienes bevegelse utover fra dammen, samt å vurdere hvor langt amfibene vandret
utover fra dammene, jf. figur 3. I utkast til forskrift om storsalamander er økologisk
funksjonsområde definert til en avstand på 300 m fra bredden. Takseringsrunden fanger opp
et tilsvarende areal.
Takseringsrundens lengde målt digitalt på Follo kart portalen var totalt 4.500 m med 1.400 m
i nordre del og 3.100 m i søndre del. For å kunne utnytte eksisterende kunnskap om området
(Sandaas 2008, 2010a og b) og for å kunne sammenligne delområder med ulik utnyttelse og
trafikk, er området i analysen for 2010-2011 delt i nordre del og søndre del. Den nordre
delen inkluderer Fjellveien forbi Fjellstrand skole, jf. figur 3. Takseringsrunden fulgte både
asfaltert hovedvei (Fjellveien), asfalterte lokalveier (Marikloppa, Skolevei), lokale grusveier
og turveier på naturlig mark. Taksert areal var veioverflate og nærmeste 10-20 cm på sidene.
Oppdagbarheten varierte på ulike deler av takseringsrunden og var klart størst på jevnt og
eksponert asfaltdekke.
Samtlige påtrufne amfibier, av alle 5 aktuelle arter, ble registrert på samme vis. Funnsted og
bevegelsesretning ble market på kart, art og kjønn ble bestemt visuelt hvis mulig. Alder ble
vurdert og totallengder målt på et utvalg av både storsalamander og småsalamander.
Lengden ble målt mens dyret lå helt utstrakt på bakken og er rundet opp til nærmeste
millimeter. Det ble også lett etter amfibier på land (i terrestrisk fase) på dagtid (3 ganger)
rundt dammene, samt håvet i dammene. Den primære hensikten med håving i dammene var
å undersøke om egg og yngel overlever predasjonspresset fra fiskebestanden i dammene.
I tillegg ble et opprop (spørreundersøkelse) med forklarende tekst og detaljkart lagt i 125
postkasser i nabolaget rundt dammene. Materiale fra tidligere undersøkelser (Sandaas 2004,
2008, 2010) i samme området, både takseringer, opprop og intervjuer, er også trukket inn
som en del av langtidsanalysen.
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Resultater
Under takseringene 2010-2011 ble totalt 920 amfibier av 5 forskjellige arter registrert i løpet
av 14 høstkvelder og 11 vårkvelder, til sammen 25 kvelder og totalt 113 km takseringslinje.

Høst
Vår
Sum

Tabell 2. Antall dager og amfibier registrert i 2010-2011.
Dager
Padde
Butt
Spiss
Stor
Små Totalt
registrert
frosk
frosk
salam salam
14
124
13
0
31
6
174
11
648
21
4
59
14
746
25
772
34
4
90
20
920

Takseringslinjene (figur 3) utnytter hele veinettet rundt Nyborgdammene. Kun i nordøst er
linjen brutt der kun en smal forbi plassen Nyborg sti knytter veiene sørfra sammen med
veiene i nord. Alle funn av storsalamander er plottet inn på kart (figur 4).

Figur 3. Røde prikker er takseringsrunde nordre del (2003-2011) og blå prikker er
takseringsrunde søndre del som ble gått i 2010-2011.
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Figur 4. Samtlige funn av storsalamander og overvintringsplasser langs takseringslinjene
for høstvandringen (2-delt periode) 2010/2011 og vårvandringen 2011. Røde prikker er funn
våren 2011, blå prikker høsten 2010 og grønne prikker høsten 2011. Røde sirkler viser funn
av overvintringsplasser i aktiv bruk i våren 2011.
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Ved håving i dammene 16.06.2011 ble en småsalamander hunn fanget. Nær plassen Nyborg
ble 02.09.2011 en storsalamander hann og en spissnutefrosk funnet under presenninger på
land.

Langtidstakseringer 2003-2011
Resultatene fra tidligere takseringer trekkes inn her som en viktig del av analysene og
bakgrunnsmaterialet. Dataene er delvis brukt før (Sandaas 2008 og 2010b), men analysene
er nye. Omfanget av takseringer og utviklingen i amfibiebestanden dekker årene 2003, 2004,
2008, 2010 og 2011 (5 år). Data dekker kun vårvandringene og bare nordre del. Tilsvarende
høstvandringer er ikke taksert på samme måte eller i samme utstrekning og utelates fra
analysen.
Tabell 3. Tabellen gjelder kun nordre del og viser hvilke år linjetakseringer er
gjennomført, samt antall takseringsdager for hvert enkelt år og totalt.
Forklaring og år
2003 2004 2008 2010 2011 Totalt
Registreringsdager (vårvandring)
6
8
16
13
11
54
Totalt registrerte amfibier
403 172 243 265 119 1202

Spørreundersøkelse
Et spørreskjema med forklarende tekst og detaljkart lagt i 125 postkasser i nabolaget rundt
dammene før takseringene startet opp i september 2010. Resultatet ble skuffende
sammenlignet med tilsvarende opprop i nærliggende områder i tidligere år (Sandaas 2004,
2008, 2010b) med bare 4 svar (3,2 %). Imidlertid var en andel av adressene nå hytter og
sommerhus som bare er i bruk i kortere perioder. Innholdet i svarene skiller seg ikke fra svar
i tidligere undersøkelser med vekt på at frosker, padder og salamandere nesten ikke ses
lenger, men at de ble funnet ofte for 10 år siden. Videre bekrefter flere at det tidligere (3040 år siden) var mort og gjedde i den store Nyborgdammen.

Lengdemål for storsalamander
Totalt ble 41 storsalamandere lengdemålt våren og høsten 2011. Juvenile (første høst) dyr
(N=2) varierte i lengder fra 70 til 85 mm, immature (ikke kjønnsmodne) dyr (N=1) 100 mm,
hanner (N=8) 102 til 135 og hunner (N=30) fra 130 til 165 mm. Gjennomsnittslengden var for
juvenile 77,5, for immature 100 mm, hanner 127 og for hunner 143,5 mm. Sannsynligvis ble i
noen tilfeller samme dyr målt flere ganger over tid fordi observasjonene tyder på at enkelte
dyr holdt seg i samme område i flere dager.
Tabell 4. Lengdemålte storsalamandere fordelt på kjønn, alder og ulike lengdemål.
Alder
Antall Maks lengde Min lengde Gjennomsnitt
Juvenile
2
85
70
77,5
Immature
1
100
100
100
Hanner
8
135
102
124
Hunner
30
165
130
143,5
Totalt
41
-

11

Diskusjon og anbefalinger
Undersøkelsen 2010-2011
Resultatet viser at amfibier nesten ikke ble funnet i de ytre delene av undersøkelsesområdet.
Alle funn av storsalamander ble gjort innenfor en sone på 200 m fra bredden og i prinsippet
360 grader rundt dammene. Et tilsvarende mønster ble funnet ved en dam med stor- og
småsalamander i Frogn kommune (Sandaas 2003). Funn gjort om høsten skiller seg ikke fra
funn gjort om våren med hensyn til hvor dyrene ble funnet. I alt fire overvintringsområder
ble også funnet, to i søndre del og to i nordre del.
Figur 5 viser en sammenhengende datorekke for høstvandringen, men datoene er fra både
2010 og 2011 uten overlapp. Vår- og høstvandringene 2010-2011 følger ulikt mønster.
Årsaken til dette er at vårvandringen foregår mer konsentrert over færre dager og er mer
målrettet mot dammen. Høstvandringen strekkes ut over lengre tid og er mer gradvis og
spredt, i alle fall i den tidlige fasen. Figur 6 viser for eksempel at 6 ganger så mange amfibier
ble registrert under vårvandringen som under høstvandringen i 2010-2011. Vandringene vil
ikke være like fra år til år, og den store forskjellen i antall amfibier registrert fra 18.09.2011
til 22.09.2010 kan skyldes et fall i aktivitet hos amfibiene pga betydelig lavere temperatur (jf
figur 7) på dette tidspunket i 2011 enn i 2010. Imidlertid viser figur 8 at det kun var padde
som hadde en kraftig topp på etterfølgende datoer i 2010.
Antall amfibier registrert pr dato (N=920)
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Figur 5. Antall amfibier registrert totalt for hver dato. Høstperioden er satt sammen av 2
delperioder fra både 2010 og 2011. Skillet er markert med vertikal linje i diagrammet.
Antall registrerte amfibier (N=920) i gjennomsnitt
pr dag og totalt for vår 2011 og høst 2010/2011
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Figur 6. Antall individer registrert av hver enkelt art og totalt som gjennomsnitt pr dag for
periodene våren 2011 og den sammensatte perioden høst 2010 og 2011.
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Temperatur +⁰ C ved bakken 22:30-23:00
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Figur 7. Lufttemperatur ved bakken kl 22:30-23:00 for hver enkelt takseringsdato.
Høstperioden er satt sammen av 2 delperioder fra både 2010 og 2011.
Skillet er markert med vertikal linje i diagrammet.
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Figur 8. Antall individer av hver amfibieart og totalt vist for hver takseringsdato.
Høstperioden er satt sammen av 2 delperioder fra både 2010 og 2011.
Skillet er markert med vertikal linje i diagrammet.
Studieområdet er i analysen delt i en nordre og søndre del. Takseringslinjene har også ulik
lengde med 1400 m i nordre del og 3100 i søndre del. Figur 9 viser antall individer av hver
enkelt art som er registrert pr 100 m takseringslinje for både nordre og søndre del.
Antall amfibier registrert pr 100 m takseringsrute
våren 2011 for Norde og Søndre del
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Figur 9. Antall individer registrert av hver amfibieart og totalt pr 100 m takseringslinje under
vårvandringen. Materialet er vist separat for nordre (1400 m) og søndre del (3100 m).
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Tettheten av amfibier er vesentlig høyere i søndre del enn i nordre. En naturlig forklaring er
arealbruksendringer og trafikk i nordre del (figur 10) kontra et naturpreget landskap med få
og små inngrep i søndre del. Trafikkdødeligheten i nordre del er i figur 10 ca 8 ganger høyere
for padde, 2 ganger høyere for storsalamander og 5 ganger høyere for amfibier totalt.

Trafikkdødelighet i prosent for nordre og søndre del våren 2011
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Figur 10. Andel individer i prosent for hver enkelt art og totalt som blir drept i trafikken
under vårvandringen. Her vist separat for nordre og søndre del.
Langtidsundersøkelsen 2003-2011
Utviklingen i antall amfibier pr 100 m takseringslinje (tetthet) totalt under vårvandringen i
nordre del for perioden 2003-2011 viser nedgang i antall dyr for alle arter, men minst for
padde, jf. figur 11. Materialet viser at de forskjellige artene har ulik ulykkesfrekvens. Figur 11
viser årlig gjennomsnitt for alle de fem årene i perioden 2003-2011. Padde skiller seg ut som
den klart mest utsatte arten, men også storsalamander rammes hardt. For de øvrige artene
er det statistiske materialet noe svakere og resultatene mer usikre.
Antall amfibier pr 100 m takseringslinje for nordre del
for årene 2003, 2004, 2008, 2010 og 2011.
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Figur 11. Stolpene i diagrammet viser antall individer i gjennomsnitt for av hver enkelt art,
samt totalt, pr 100 m takseringslinje i nordre del for årene 2003, 2004, 2008, 2010 og 2011.
Nedgangen skyldes sannsynligvis økte utbygging (Sandaas 2008) og økt trafikk som i sum
medfører en betydelig dødelighet ved at amfibier som må krysse veier blir overkjørt. Figur 12
viser en varierende, men høy dødelighet hos alle artene i denne perioden. For hele perioden
i gjennomsnitt (figur 13) ligger samlet dødelighet for alle artene på 18 %. For storsalamander
ligger dødeligheten på 17 % og for padde på 24 %.
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Prosentandel trafikkdrepte amfibier i gjennomsnitt og
totalt for nordre del i 2003, 2004, 2008, 2010 og 2011
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Figur 12. Diagrammet viser prosentandel trafikkdrepte individer av hver art og totalt for
nordre del og for årene 2003, 2004, 2008, 2010 og 2011.
Prosentandel trafikkdrepte amfibier i nordre del i gjennomsnitt
for alle årene 2003, 2004, 2008, 2010 og 2011 samlet
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Figur 13. Stolpediagrammet viser prosentandel trafikkdrepte individer av hver enkelt
amfibieart og totalt for alle årene 2003, 2004, 2008, 2010 og 2011 sett under ett.
Utviklingen gir grunnlag for en hypotese om fiskens betydning for utviklingen i den samlede
amfibiebestanden i området ved at padde som drar fordel av fiskebestanden, øker relativt i
forhold til de fire andre artene. Med en bestand av suter i begge dammene vil rekrutteringen
neppe kunne bli stor. I følge Dolmen (2011 pers. medd.) ble en god bestand av
storsalamander og småsalamander i en lokalitet i Vestfold nesten utradert i løpet av 2-3 år
da suter ble satt ut i den fisketomme dammen.
Like lav tetthet for alle andre arter enn padde i søndre del (jf. figur 9) uten trafikk, peker på
predasjon fra fisk som forklaring til betydelig nedgang i observerte dyr gjennom en rekke år.
Antall padder pr 100 m (tetthet) i nordre del har i perioden 2003-2011 variert mellom 0,4 og
1,1 individer, mens tettheten i søndre del (kun 2011) var 1,6. Forskjellen mellom dødelighet i
nord og i sør forteller om trafikkens betydning. Mens predasjon fra fisk i dammen er lik
uansett hvor dyrene beveger seg på land.
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Trender i utviklingen
Tre hovedtrender i utviklingen av amfibiebestanden i områdene rundt Nyborgdammene
fremkommer i denne undersøkelsen. Alle trender er av negativ karakter. Den viktigste
trenden er redusert bestand hos de fire artene storsalamander, småsalamander,
spissnutefrosk og buttsnutefrosk, som skyldes predasjonen fra fisk i Nyborgdammene. Fire
av fem tilstedeværende arter, herunder de mest truede, rammes systematisk ved at egg og
yngel spises av fisken. Padde derimot som fortrenges av de øvrige amfibiene, får økt
rekruttering når de andre artene minker i antall. Den andre trenden som også er sterkt
negative, skyldes økt veitrafikk med betydelig dødelighet hos særlig padde og
storsalamander. De øvrige artene er nå så fåtallig til stede at det empiriske grunnlaget (data)
er utilstrekkelig. Padda, den arten som profiterer på at fisk finnes, får også sin relativt
positive vekst mer enn tapt i økt dødelighet på veiene og kanskje redusert kvalitet på
landområdene paddene tilbringer det meste av levetid i.
Trusselbildet er sammensatt, men tre ulike forhold peker seg ut som betydningsfulle; nemlig
predasjon fra fisk i dammene, økt veitrafikk og økt utbygging på nærliggende arealer. Enkelt
sagt er dette en tap-tap situasjon for alle fem amfibiearter i området. Forvaltningsmessig er
det enkleste tiltaket sannsynligvis å fjerne fisken i dammen. Veitrafikken vet vi fortsetter å
øke med stigende befolkningstall og utbyggingspresset er stort og vedvarende. Eksisterende
veinett kan neppe endres, men utbyggingspresset rundt Nyborgdammene kan dempes og
styres ved aktiv planlegging fra kommunens side.
Amfibiene lever som navnet sier, både på land og i vann. Trusselbildet i vann og på land er
ikke alltid sammenfallende selv om sammenhengen ofte er klar nok: Der menneskene flytter
inn, flytter dyrelivet ut. Ved å fjerne fisken er det ene av amfibienes leveområde reddet.
Men skal bestandene overleve langsiktig er det ikke tilstrekkelig å sikre at rekruttering skjer i
dammen dersom ikke voksne dyr lever lenge nok til å bli kjønnsmodne fordi det økologiske
funksjonsområdet på land blir ødelagt. En storsalamander blir trolig mellom 10 og 20 år slik
at utfasing av en bestand som ikke rekrutterer kan ta lang tid. Bestanden av storsalamander
består nå sannsynligvis av neste bare av voksne dyr og en liten rekruttering, jf tabell 4.
Opplysninger som foreligger omkring Nyborgdammene, tyder på at dammene kan ha vært
fisketomme en rekke år og at amfibiebestanden generelt da har bygd seg kraftig opp.
Angivelig utsetting av suter i midten av 1990-årene har så ført til en gradvis utarming av
amfibiebestandene gjennom redusert rekruttering og økt dødelighet i terrestrisk (på land)
fase på grunn av utbygging og økning i veitrafikken.

Oppsummering
Muligheten for at dammene i en lengre periode har vært fisketomme, og at fisk ble satt ut
for kanskje 20-25 år siden, støttes av funn i undersøkelsen. Bestanden av amfibier, og
spesielt storsalamander, har vært betydelig større for 10-15 år siden. Etter hvert som
rekruttering hos amfibiene uteble, pga av økende predasjon fra en voksende fiskebestand,
økte andelen voksne individer i bestandene av amfibier. Økt utbygging og trafikk i området
reduserte raskt antall voksne, kjønnsmodne individer på årlige vår- og høstvandringer i
nordre del. Bestanden av padde som ikke trues av fisk, har en periode vist stigende tendens,
men denne ser nå ut til å ha snudd til nedgang. Denne utviklingen er trolig en effekt av økt
veitrafikk og kanskje redusert kvalitet på leveområdene på land.
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Trusselbildet er sammensatt, men tre ulike forhold peker seg ut som betydningsfulle; nemlig
predasjon fra fisk i dammene, økt veitrafikk og økt utbygging på nærliggende arealer. Enkelt
sagt er dette en tap-tap situasjon for alle fem amfibiearter i området. Forvaltningsmessig er
det enkleste tiltaket sannsynligvis å fjerne fisken i dammen. Veitrafikken vet vi fortsetter å
øke med stigende befolkningstall og utbyggingspresset er stort og vedvarende. Eksisterende
veinett kan neppe endres, men utbyggingspresset i amfibienes økologiske funksjonsområde
rundt Nyborgdammene kan dempes og styres ved aktiv planlegging fra kommunens side.

Figur 14 og 15. De to største utfordringene for en langsiktig forvaltning av amfibiene i
Nyborgdammene er predasjon fra utsatt fisk (her: suter fra garnfiske i 2011) og utbygging av
nærområdene rundt dammene (de nybygde boligene i Skoleveien, 2011). Foto Kjell Sandaas.
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Forslag til forvaltningsplan
Utbyggingspresset på Nesodden er stort og flere områder nær Nyborgdammene er eller
vurderes regulert til bolig- og andre samfunnsnyttige formål. Spesielt områdene nord og
nordvest for Fjellveien er under utvikling. Både lokale og regionale myndigheter må forholde
seg samtidig til legitime utbyggingsinteresser og regionale eller nasjonale
bevaringsinteresser.
Forslaget til forvaltningsplan har som mål å klarlegge og å gi råd om nødvendige hensyn til
amfibiebestanden i området. Arbeidet tar utgangspunkt i forslag til forskift for
storsalamander og de krav til som der settes til arealforvaltning, bruk av arealer og
avstandskriterier, samt kartleggingsarbeidet som ble utført i 2010-2011 og i langtidsperioden
2003-2011.

Resultater av ny kartlegging og tidligere kartlegginger
Langtidstakseringer har vist at landarealene på nordsiden av Nyborgdammene gradvis mister
sin verdi for amfibier. Takseringen i 2010-2011 som omfatter hele landskapet rundt
Nyborgdammene, viser at det er betydelig forskjell på trafikkdødelighet i nordre og søndre
del. Utviklingen viser også at utsatt fisk (suter) i Nyborgdammene, anslagsvis for 20-25 år
siden, har ført til en dramatisk nedgang i bestanden av 4 av 5 amfibiearter.

Fisk i Nyborgdammene
Miljøvernleder i Nesodden kommune i 2001, Jan Brede Falkevik, opplyste at
Nyborgdammene visstnok skulle ha vært fisketom en periode og at fisk var satt ut for 4-5 år
siden. Status for fiskesamfunnet i dammene var ukjent. Den store Nyborgdammen ble
prøvefisket i september 2001 med bunngarn av typen Nordisk oversiktsgarn (Enerud 2002)
etter ønske fra Nesodden kommune. Fangstresultatet var 33 suter (Tinca tinca) med
gjennomsnittsverkt på 38 gram og med hovedvekt på lengdeklassen 11 cm. Største fisk var
20 cm. Et nytt prøvefiske (Nordisk oversiktsgarn) i 2011 (Enerud og Sandaas 2011) – denne
gangen i begge dammer – viste en ren bestand av småvokst suter. Bestanden var tettere i
den store dammen enn i den lille, og tettere i 2011 enn i 2001.

Figur 16 og 17. Prøvefiske i Nyborgdammene i 2011. Til venstre småvokst suter. Til høyre
trekkes av garn fra gummibåten. Foto Kjell Sandaas.
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Suter er en hardfør fisk som tåler lavt oksygeninnhold i vannet, den er sky og mest aktiv om
natta. Suter ble innført til Sørlandet rundt 1810-20 og trolig av tyske eller nederlandske
gruvearbeidere (Pethon 1985). Siden har den dels spredt seg naturlig og dels er den satt ut
mange steder. Den forekommer i flere dammer og tjern på Nesodden.
På takseringsrunden 18.04.2011 ble Arild Brun (pers. medd.) som er vokst opp i området ved
Nyborgdammene, nærmere bestemt ved Persilengen på nordsiden av Fjellveien, intervjuet
om situasjonen før og nå. Han er 60 år og forteller at han som gutt fisket mye i
Nyborgdammen frem til han var 15 år gammel. Da fantes rikelig med abbor, mort og gjedde.
Største kjente gjedde var på 9 kg. Senere, han er usikker på når, men trolig i slutten av 1970årene, ble dammen forsøkt tømt. Dammen lot seg ikke tømme helt, og det ble brukt
dynamitt på fisken som lå igjen. I følge Brun ”lå det tjukt med dau mort over hele dammen”.
Dersom dette er korrekt kan dammen da ha vært fisketom en lang periode slik at
amfibiebestanden generelt tok seg kraftig opp. Brun bekrefter at det var mye, padde, frosk
og salamander da han var gutt, men han kan ikke huske å ha sett den store, sorte
(storsalamander, min tilføyelse).
I telefonsamtale 24.08.2011 forteller en av grunneierne, Tove Lenschow (Bjørneveien 19,
0774 Oslo – 2249 0141), at da hun var liten på 1950-tallet var det gjedde og mort i
dammene. Hennes bestefar forsøkte å tømme den lille dammen på 1950-tallet, men lyktes
ikke. Hun husker også at noen ”store gutter” brukte dynamitt i dammen for å fiske gjedde og
at det da fløt opp masse død fisk. Dette skjedde antagelig på samme tid som dammen ble
forsøkt tømt. Hun kjenner ikke til utsetting av fisk eller nedtapping av dammene utover
dette, og mener at hun ville ha visst om det dersom det hadde skjedd på lovlig vis.

Fisken er største trussel
Arbeidet har vist at bestanden av suter i Nyborgdammene er en sannsynlig årsak til kraftig
reduksjon i bestandene av ulike amfibier i perioden 2003-2011. Predasjon fra fisk i dammene
er vurdert som den største trusselen mot storsalamanderen og de øvrige amfibiene i dag,
men med unntak for padde. Ønsker man å utrydde fisken er to tiltak aktuelle; enten å
tømme dammene, mudre og renske dem eller drepe fisken ved bruk av en aktuell
giftbehandling. Utempen ved å tømme dammene er at arbeidet ganske sikkert vil bli
kostbart og at man ikke kan være sikker på at all fisk blir fjernet. En positiv effekt vil være at
de kan gjenoppstå som badedammer. Bruk av plantegiften rotenon (CFT-Legumin) vil
sannsynligvis ta livet av all fisk. Denne metoden er med hell gjennomført i Lille Morttjern i
Nittedal kommune (van der Kooij 2009). Behandlingen krever spesiell tillatelse fra
overordnet myndighet, kommune og grunneier. Det praktiske arbeidet utføres som oppdrag
av Veterinærinstituttet.

Dybdemålinger, vannvolum og bekker
For å kunne gjennomføre en rotenonbehandling må vannvolumet beregnes slik at mengde
gift kan doseres riktigst mulig. I forbindelse med fiskeundersøkelsen 02.09.2011 ble Store og
Lille Nyborgdam (gnr/bnr 29/9) dybdemålt med håndholdt loddesnor som grunnlag for
beregning av vannvolum. Mellom 25-30 målepunkter fordelt over hele arealet i store dam
varierte fra 1,6 til 2,3 m. Gjennomsnittsdybden vurderes til 2 m. Mellom 12-15 målepunkter
fordelt over hele arealet i lille dam varierte fra 1,0 til 2,0 m. Gjennomsnittsdybden vurderes
til 1,5 m.
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Målt digitalt på Follo-kartportalen i M 1:1671 er overflatearealet i store dam 19.695 m2 og i
lille dam 5.250 m2. Vannvolumet i store dam blir da beregnet til 19.695 x 2 = 39.390 m3
(40.000 m3) og i lille dam til 5.250 x 1,5 = 7.875 m3 (8.000 m3). Begge dammene (figur 18 og
19) er dekket av vannvegetasjon med kun et par mindre, åpne partier. Vannvegetasjonen
domineres av de rotfaste flytebladsartene vanlig tjønnaks (Potamogeton natans) og stor
nøkkerose (Nymphea alba), den frittflytende storblærerot (Urticularia vulgaris), og
elvesnelle (Equisetum fluviatile) som dominerer i grunnere partier.

Figur 18 og 19. Til venstre lille Nyborgdam og til høyre store Nyborgdam. Foto Kjell Sandaas.
Tilløpsbekker er nesten fraværende og må betegnes som flomløp. Dammene er i stor grad
grunnvannsmatet. Et lite bekkeløp leder vann fra den lille dammen (100,5 moh) til den store
dammen (100 moh) når vannivået er over en visst høyde (slik det var da målingene ble
gjennomført). Fisk vil da kunne forflytte seg fra den lille til den store dammen, men neppe
motsatt vei. En utløpsbekk (her gitt navnet Nyborgbekken) finnes i den i sydvestre enden av
den store dammen. Omlag 100 m nedstrøms utløpet renner bekken gjennom en hagedam
(96 moh) i Nyborgbakken nr 23 (gnr/bnr 29/540) som er registrert med samme arter av
amfibier og fisk. Fisk vil kunne forlytte seg nedstrøms i bekken, men kanskje ikke oppstrøms.
Nyborgbekken renner sammen med Fjellstrandbekken som kommer nordfra, før den
munner ut i Vestfjorden ved Fjellstrand brygge.

Forslag til hensynsområde/økologisk funksjonsområde
Amfibiene må sikres et økologisk funksjonsområde som kan fungere for hele lokaliteten
Nyborgdammene. Området må kartfestes og et sett med hensynsregler bør følge med slik at
grunneier, utbyggere og myndigheter har et klarest mulig bilde av situasjonen.
Overvintringsområder for storsalamander (figur 20) må ses på som nøkkelbiotoper og tas
spesielt hensyn til. Amfibiene overvintrer sannsynligvis på mange andre plasser også, men
disse er i øyeblikket ikke kjent.
Nordre del er strekt preget av arealbruksendringer i den senere tid med tilhørende
motorisert trafikk. Tetthet av amfibier i området viser betydelig nedadgående tendens og
dødeligheten er høy. Området har trolig mistet mye av sin verdi for amfibiene selv om et
viktig overvintringsområde for artene ligger inne på Fjellstrand skoles område.
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Figur 20. Fire aktivt brukte overvintringsplasser ble lokalisert i 2010-2011. Øverst til venstre
under en av bygningene til Fjellstand skole. Dette har vært kjent i flere år og blir trolig brukt
av alle 5 amfibiearter i området. Øverst til høyre ses en padde og flere storsalamandre på vei
ut av hulrom bak og under en hagetrapp. Nederst til venstre ses halen til en storsalamander
på vei tilbake inn i steinmuren. Nederst til høyre en haug med gamle trestammer i et søkk
midt inne i vendesløyfa for lokalbussen. Stedet er kjent gjennom flere år, men opprinnelig
steinfylling ble ødelagt under flom og utbedringsarbeider for et par år siden. Mange dyr
brukte stedet i 2010-2011, men nå søker de trolig ned under stammene og inn i museganger.
Foto: Kjell Sandaas.
Hovedvandringen herfra går imidlertid sydover mot Nyborgdammene og faren for å bli
overkjørt er høy. Et annet overvintringsområde er knyttet til bussløyfa ved Nyborg. Dyr på
vandring herfra slipper å krysse Fjellveien og avstanden til naturområder er svært kort.
Områder i øst, sør og sørvest (opp til Nyborgjordet) er fremdeles preget av naturlandskap
med spredt bebyggelse av boliger og hytter. Trafikkdødeligheten er her nærmest
fraværende. De to overvintringsområdene er foreløpig skjermet mot inngrep selv om det
ene er under en trapp i en villahage.
Forslag til avgrensning av et hensynsområde eller økologisk funksjonsområde er vist på figur
21. Innenfor dette avgrensede området må alle tiltak vurderes opp mot amfibienes behov
for leveområde rundt Nyborgdammene. Grensen er prinsipiell nettopp for å understreke at
ikke er mulig å sette en presis strek på kartet og anta at alt som faller utenfor en
uinteressant eller at alt som faller innenfor er umulig.
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Figur 21. Det skraverte området viser forslag til avgrensning av områder som er viktige av
hensyn til bestandene av amfibier rundt Nyborgdammene.
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Forslag til hensynsregler
Utgangspunktet er at forslag til Forskrift om storsalamander som prioritert art etter Lov om
Naturmangfold vil bli gjeldende, kanskje noe endret ifht utkastet som ble sendt på høring. I
mellomtiden må hensynsregler basere seg på eksisterende kunnskap og få status som
veiledende. Skulle forskriften bli vedtatt er behovet for praktiske hensynsregler formelt sett
enda større.
Det er viktig for amfibiebestandene som lever i området, at hensiktsmessige tiltak
gjennomføres for å bøte på de skader en utbygging alltid vil medføre. Oppfølgende
undersøkelser (samme metoder) i noen år fremover kan kanskje vise om bestandene går opp
eller ned. Undersøkelser må, for å kunne vise konsekvensene av et inngrep, gjennomføres
både før inngrep gjennomføres og i etterkant. Da kan det bli mulig å påvise endringer. For å
kunne planlegge og best mulig ta hensyn til en bestand av amfibier må lokaliteten (dammen)
og aktuelt landområde (økologisk funksjonsområde) kartlegges før første inngrep gjøres.
Hensynsreglene bygger på noen viktige prinsipper for bevaring og tiltak:
1. Det er viktig å utforme tekniske løsninger slik at de ikke blir feller for amfibier (sluk,
veikanter, kummer, veier etc.). Eksempelvis ved å unngå høydeforskjell mellom
fortau/sideterreng og veibane slik at amfibiene ikke styres lang etter veien der faren
for overkjørsel er størst eller at de ledes mot rister, kummer og sluk som de kan falle
ned i.
2. Arbeid og rigging må planlegges nøye for å unngå andre enn helt nødvendige og
avgrensede inngrep i terrenget.
3. Det må tilrettelegges for overvintringsplasser og dagskjul mot fiender og uttørking.
Slike kan anlegges som avbøtende tiltak. Grønne og frodige utearealer i form av
sentrale friområder og hager rundt boligene er viktig for at amfibiene skal trives i
området. Komposthauger er fine plasser for amfibier. Her finner de mat, dagskjul
mot trusler (bl.a. huskatt, hund, grevling, piggsvin, uttørking) og trolig
overvintringsmuligheter.
4. Generelt vil en åpen bebyggelse uten lengre, sammenhengende bygningskropper på
tvers av amfibienes trekkretning være gunstig. Da kan amfibiene lettere passere
gjennom bebyggelse.
5. Tilførselsveier for biler på tvers av amfibienes trekkveier vår og høst vil ikke være
mulig å unngå, men det er viktig å planlegge slik at amfibiene må krysse så få veier
som mulig.
6. Sentral parkering og redusert kjøring inne i bebyggelsen kan være viktig fordi mange
amfibier blir overkjørt under trekket fra overvintringsplass til ynglelokaliteten.
7. Der hvor høydeforskjeller i terrenget må tas opp er det gunstig å anvende tørrmur
fremfor støpte murer som ikke inneholder hulrom som amfibiene (og andre dyr) kan
dra nytte av.
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8. Eksisterende vannveier og fuktig mark gir amfibiene trygge vandringsveier, mat og
skjul i den aktive landfasen (sommerhalvåret). Vel ivaretatt og rent vann gir også
forutsetninger for mye annet liv og oppleves som en estetisk betydningsfullt. Naturlig
vegetasjon langs bekkene må bevares i så brede belter som mulig.
9. Krysninger mellom veier og bekker bør gjøres åpne slik at amfibiene kan følge bekken
på tørt land under veien og ikke tvinges opp på veien for å krysse der den er langt
mer sårbar. Åpne løsninger er å foretrekke fremfor rørgjennomføringer som ikke gir
plass til amfibier. Anleggelse av dammer og åpning av bekker i rør er klart positive
tiltak som bør vurderes.
10. Gamle nedgravde drensledninger rundt bygninger og i tidligere dyrka mark/hager
kan, dersom de ikke er fylt med forurensninger, bli liggende da disse gir amfibiene
flotte overvintringsmuligheter.
11. Sanering av gamle avløpsanlegg, tanker etc. som kan medføre forurensninger innen
området, er viktig å gjennomføre samtidig med utbyggingen.
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