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1 Sammendrag
Dette kapitlet oppsummerer anbefalingene for etablering av funksjonsområder for amfibiene på
Dyster Eldor, Ås kommune, jf. mail av 20.12.2019. Vi foreslår at amfibieekspert implementerer
dette direkte inn i prosjekteringen og her detaljerer riktige løsninger løpende i samarbeid med
tekniske disipliner.

1.1 Rekkefølgen for etablering av amfibiedammer
Betyr rekkefølgen i etablering av amfibiedammer noe?
Rekkefølgebestemmelsene er:
• Dam i hensynssone H560_1 (F1, dam nord for Nylenna) skal være etablert før det blir
gitt igangsettingstillatelser.
• Miljøkulverter under vei i hensynssone H560_2, H560_4 og H560_7 skal være opparbeidet før igangsettingstillatelser blir gitt.
• Bekkeløp i og langs friområde O_GF3 skal være opparbeidet før det blir gitt igangsettingstillatelser
Vi mener at første kulepunkt bør gjennomføres i en tidligst mulig fase av utbyggingen, da det er
et viktig tiltak for å bygge opp bestandene av amfibier i hele planområdet. Praktisk bør det være
mulig å etablere dammen i F1 (ca 1 000 m2) og kantsoner parallelt med første byggetrinn i B2.
Det er ikke nødvendig at området i hensynssone F1 er ferdigstilt før utbygging av B2 starter opp,
men at arbeidet med skjøtsel kommer i gang sommeren 2020 og at dammen bygges når nødvendig undersøkelser og planlegging er gjennomført og aller helst er på plass og i funksjon til
forplantningssesongen i 2021. På utkastet til plantegning er det skissert to dammer i F1. Her vil
det være tilstrekkelig med en mellomstor dam (ca 1 000 m2) og ikke to.
.
Skjøtselstiltakene som er gjennomført i og rundt dammene på Nylenna kan i prinsippet repeteres
for den nye dammen med hensynsonen i F1/H560_1. I samtale med grunneier på Nylenna uttalte
de at de gjerne ville bidra med skjøtsel i dette området. Det er ikke nødvendig i å starte etablering
av flere dammer i planområdet ennå, men enkel slamsuging i dammen på Ødegården vil være
en fordel.
Vi tolker utbyggingsplanene slik at det i første omgang bare er snakk om en kulvert ved innkjøring
til detaljreguleringsområde B2. Siden veien inn sør for B2 ikke blir etablert i denne runden, så vil
det ikke haste med å etablere de to andre kulvertene. Disse to siste kulvertene må etableres
samtidig med vei. Kulvert må lages i sammenheng med fysiske sperrer mot trafikkerte veier.
Bekkeløpet (drensgrøfta) i øst kan eventuelt etableres samtidig som annen anleggsvirksomhet
gjennomføres i B2 og samtidig med at dammen H560_6 flyttes til ny posisjon skissert i nytt kart
(Skisse dam alt 2, figur 2.7) av 05.12.19. Det er ikke viktig for salamanderbestanden i området
at dette er på plass før igangsettingstillatelse blir gitt. Vi beskriver prinsipper for utforming av
dam og bekkeløp. Detaljer kan utformes i samarbeid med Mulitconsult og NINA.

1.2 Landskapsarkitektens skisser til dammer og grøntstruktur
Er landskapsarkitektens skisser til dammer og grøntstruktur gode for salamandere, og innfrir de
ambisjonene i amfibieplanen?
Ja, skissen er god og i tråd med de forventinger vi har til salamanderhabitatet. Vi har foreslått en
trauformet utforming av dammen i F1 og en størrelse på 1 000 m2. Selve grøntstrukturen må ha
en skjøtselsplan.
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1.3 Overvanns- og takvannsnettet
Kan og bør overvanns- og takvannsnettet kobles til bekker og dammer?
Ja, dette er en forutsetning for å få tilstrekkelig med vann i dammer og vandringskorridorer. Men
dette forutsetter at vi får en tilstrekkelig vannrenseeffekt ved naturlig vegetasjon, dvs. breie nok
grøfter og vekslinger med våtmarker.
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2 Bakgrunn
I 2015, med modifiseringer i 2017, laget Multiconsult en skisse til amfibieplan for utbyggingen på
Dyster Eldor, Ås kommune. Denne amfibieplanen med modifikasjoner er lagt til grunn i områdereguleringen av Dyster Eldor. Utbygger er Solon Eiendom. I møte mellom Solon Eiendom og
Multiconsult 28.11.2019 ble det avtalte at Multiconsult i samarbeid med NINA skulle besvare
følgende:
1. Betyr rekkefølgen i etablering av amfibiedammer noe?
2. Er landskapsarkitektens skisser til dammer og grøntstruktur gode for salamandere, og
innfrir de ambisjonene i amfibieplanen?
3. Kan man benytte overvann/takvann til å sikre vannspeil i dammene?
Multiconsult ved Finn Gregersen og NINA ved Børre K. Dervo, har i samarbeid utarbeidet en
svar på problemstillingene beskrevet foran. Sammen har vi utarbeidet dette NINA prosjektnotatet
som en utdyping av problemstillingene beskrevet over.
Utarbeidelsen av notatet forutsatte en befaring for å synfare og sjekke grunnforhold der dammer
skulle ligge. Befaringen ble gjennomført 19.12.2019 under vinterlige forhold, men med lite snø
på bakken.
Vi har i kapittel 2 valgt å gjengi innholdet i Dyster Eldor salamandernotatet fra Solon Eiendom av
18.11.2019 som konkretiserer grøntstruktur i det regulerte området på Dyster Eldor.

2.1 Solon Eiendoms forslag til løsning
Figur 2.1 (side 6) beskriver opprinnelig utkast fra Multiconsult på hvordan amfibienes funksjonsområde kan utformes. I figur 2.2 (side 7) er forslaget til Solon Eiendoms på hvordan Multiconsults forslag kan løses. Figur 2.3 og 2.4 (side 8) viser reguleringsbestemmelsene for fase 1 av
utbyggingen ved Dyster Eldor fra henholdsvis 2017 og 2019 med bestemmelser. Figur 2.5 (side
9) viser overvanns- og fordrøyningsnettet for reguleringen av Dyster Eldor fase 1. Figur 2.6 (side
10) viser Forslag til plassering av tunneler, grøfter og dam for fase 1 av reguleringen av Dyster
Eldor. Figur 2.7 (side 10) viser alternativt forslag til plassering av dam nr H560_6. Side 11 er det
i figur 2.8 en skisse på utforming av dam med beskrivelse av viktige faktorer. Figur 2.9 (side
12) viser eksempler på amfibietuneller. På side 12 er også vedtatte rekkefølgebestemmelser
gjengitt (2.1.1). Alle figurene fra 2.2 til 2.9 er hentet fra notatet «Dyster Eldor salamandernotatet
18.11.2019» utarbeidet av Solon Eiendom.
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Figur 2.1. Kart over planområdet Dyster Eldor II med registrerte amfibiedammer og funksjonsområder. Kilde Amfibieplanen Multiconsult.
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Figur 2.2 Solon Eiendoms forslag til plassering av dammer og vandringskorridorer for Dyster
Eldor.
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Reguleringsbestemmelser for 2017

Figur 2.3. Kart over fase 1 av regulert område ved Dyster Eldor med forslag til regulering.

Friområde (F1)
a) Området F1 skal fungere som økologisk funksjonsområde for amfibier i området.
b) Vegetasjonen i området skal i stor grad som mulig beholdes og skjøttes slik at området
holdes fri for unaturlig tett skog.
c) Bekkeløp skal holdes ryddig og fri for eventuelle barrierer. Bekkeløp kan utbedres ved
behov.
d) Innenfor områdene tillates ikke parkering, lagring eller lignende aktivitet.
e) Det kan gis tillatelse til tiltak som kan bedre forholdene for amfibier i området, herunder
opprettelse av egnede overvintringsplasser ved behov.

Reguleringsbestemmelser for 2019

Figur 2.4. Kart over fase 1 av regulert område ved Dyster Eldor med forslag til regulering av
grønnstruktur.
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Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr 3)
a) Området o_GF1 skal sikres som habitat for amfibier. Vegetasjonen i området skal i så
stor grad som mulig beholdes. Bekkeløp skal holdes ryddig og fri for eventuelle barrierer.
Bekkeløp utbedres ved behov. Innenfor områdene tillates ikke parkering, lagring eller
lignende aktivitet. Det kan gis tillatelse til tiltak som kan bedre forholdene for amfibier i
området, herunder opprettelse av egnede overvintringsplasser.
b) området o_GF3 skal tydeliggjøre skillet mellom bebyggelsen innenfor planområdet og
tilgrensende kulturlandskap. Innenfor området skal verdifull vegetasjon opprettholdes.
Den kan suppleres med ny kantvegetasjon. Bekkeløp skal holdes ryddige og fri for barrierer. Bekkeløp kan utbedres ved behov. Innenfor områdene tillates ikke parkering, lagring eller lignende aktiviteter. Det kan gis tillatelse til tiltak som kan bedre forholdene for
amfibier i området, som opparbeiding egnede overvintringsplasser med foringsplasser
og salamanderhotell.
c) Det tillates etablert gangstier innenfor området avsatt til Grøntstruktur.

Figur 2.5. Overvanns- og fordrøyningsnettet for reguleringen av Dyster Eldor fase 1.
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Figur 2.6. Forslag til plassering av tunneler, grøfter og dam for fase 1 av reguleringen av Dyster
Eldor.

Figur 2.7. Endringsforslag for plassering av dam H560_6 fase 1 av Dyster Eldor.
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Figur 2.8. Skisse på utforming av dam med beskrivelse av viktige faktorer (under).
Faktorer som gir en god amfibiedam
1) åpent, solrikt landskap
2) buffersone til intensivt jordbruk (50-100 m)
3) nærhet til andre dammer (50-500 m)
4) nærhet til overvintringssteder (100-200 m)
5) grunne, varme partier med vegetasjon for egglegging
6) dype partier med skjulesteder
7) åpent bunnparti for salamanderlek og jakt
8) åpent vann for jakt hos larver
9) komposthauger, museganger, trestokker og steiner og andre terrestriske ”overdagingssteder”
10) steinrøys og løs jord/rasmark med trerøtter, for overvintring
11) fuktig grøft som spredningskorridor + arealmodell der selve reproduksjonsdammen med
nærmiljø dekker amfibienes livskrav fram til overvintring, alt innafor en sirkel med dammen som sentrum og en radius på 100 m + tilplant ikke nærmere tjernet enn 50-100 m,
spesielt ikke på sørsida + la det helst være en ukultivert buffersone på minst 5-10 m
(gjerne et lite ”villnis”) mellom dammen og dyrka mark, bebyggelse + areal dam: ca. 10
x 10 m2 – gjerne opp i 50 x 50 m2 – varierende i dybde med store, åpne, solrike (varme)
grunnpartier og med dypområder på 1½-2 m.
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Figur 2.9. Eksempler på amfibietuneller.

2.1.1 Rekkefølgebestemmelser
a) Før det gis igangsettingstillatelse for boligene skal det være igangsatt arbeider med å
etablere dam for salamander innenfor området markert med hensynssone H560_1.
Dammen skal sikres forsvarlig, og skal etableres i samråd med fagkyndige.
b) Før det gis igangsettingstillatelse for boliger skal miljøkulvert under vei langs områdene
markert med hensynssone H560_2 (detaljregulering), H560_4 og H560_7 (omregulering) være opparbeidet.
g) Før det gis igangsettingstillatelse for boligens skal bekkeløp i og langs friområde o_GF3
utbedres. Kantvegetasjon i friområdet skal være etablert eller ivaretatt før det gid midlertidig brukstillatelse for boliger i bygeområdet. Utbedringer skal skje i samråd med kommunen.
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3 Biologisk grunnlag for etablering av amfibieområdet
ved Dyster Eldor
3.1 Geologisk grunnlag
Figur 3.1 viser bergrunnskart og løsmassekart for Dyster Eldor. Hele området er dekket av granittisk øyegneis, men i sør er det et høyere innhold av mørk glimmer (biotittgneis, migmatittisk,
stedvis øyegneis). Løsmassekartet (til høyre) viser i nord (brunt) et tynt grunnlendt humus- og
eller torvdekke direkte på berggrunn med en del nakent berg stikkende opp i dagen. I sør er det
finkornede marine avsetninger (blått), dvs. leire i lagtykkelse fra 0,5 m til flere meter. I vest og
øst er det tynnere lag med marine avsetninger (grått).

Figur 3.1. Bergrunnskart (tv) og løsmassekart (th) for området ved Dyster Eldor. Kilde NGU.

3.2 Dagens forekomst av salamander
Vi velger i denne sammenhengen å fokusere på forekomst av storsalamander. Det er denne
arten som er best kartlagt i det regulerte området og som er den mest sårbare av amfibieartene.
Der denne arten forekommer, vil det også være forekomst av småsalamander, buttsnutefrosk
og i noen tilfeller nordpadde. Spissnutefrosk er dårlig kartlagt i Ås kommune, men forekommer
spredt.
Det er relativt mange forekomster av storsalamander i Ås kommune i området rundt Dyster Eldor
(Figur 3.2). Den eneste kjente forekomsten av yngledammer for storsalamander i det regulerte
området ved Dyster Eldor er to dammer på småbruket Nylenna (Figur 3.2 og 3.3). Begge dammene er på rundt 50 m2. Det er også en dam på Ødegården helt i sørøst, men denne er liten og
grunn (< 20 m2) og ikke avmerket på Statens kartverks N5 kart (Figur 3.4). Vi har tegnet den inn
for å vise omtrent størrelse og beliggenhet. I denne dammen er det kun observert småsalamander.
Den nærmeste kjente forekomstene av storsalamander i nord ligger ca. 900 m (luftlinje) og i sør
1 100m fra dammene på Nylenna (Figur 3.2). Den nærmeste lokaliteten i sør (600 m) som er
merket av på Artskart, er fylt igjen og eksisterer ikke lenger. I øst er avstanden til nærmeste
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storsalamanderdam rundt 1 500 m. I vest er avstanden til storsalamanderdammer også rundt
1 500 til 2 000 m, men her ligger jernbanen som en barriere mellom dammene. Alle disse dammene har observasjoner av storsalamander som er mindre enn 5 år gamle.
Opprinnelig var det en dam på Nylenna på rundt 50 m2. En ny dam ble gravd ut i 2017 like sør
for den opprinnelige dammen. I tillegg er det fjernet trær og annen vegetasjon i området rundt
den opprinnelige dammen. Dammene og arealet rundt framstår i dag som et godt amfibiehabitat,
selv om dammene er i grenseland for det som vanligvis regnes som minstearealet for ynglende
storsalamander. Erfaringsbaserte tall på antall voksne ynglende storsalamander fra lignende lokaliteter i Akershus og Buskerud tilsier en bestand på under 250 individer. Dette kan variere mye
ut fra kvaliteten på yngledammen og landarealet rundt. Nærmere kartlegging må til for fastslå
antall individer på denne ynglende bestanden.

Figur 3.2. Forekomst av storsalamander (brune punkter) på og rundt Dyster Eldor (rød ring).
Kilde: Artsdatabanken.

Figur 3.3. Nylenna med de to dammene med storsalamander som er eneste kjente yngledammer på Dyster Eldor i dag.
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Figur 3.4. Dammen (brun figur) på Ødegarden sørvest i det regulerte området på Dyster Eldor
med observasjon av småsalamander.

3.3 Salamandernes funksjonsområde
Et sentralt begrep i amfibieplanen er det økologiske funksjonsområdet til artene. Økologiske
funksjonsområder er i naturmangfoldloven definert som områder som oppfyller en økologisk
funksjon for en art. For storsalamanderen vil funksjonsområde måtte oppfylle sentrale funksjoner
i artens livssyklus knyttet til reproduksjon (paring, yngling), overlevelse, spredning og vandring.
Dette omfatter alle arealene som amfibiene bruker i løpet av livssyklus, dvs. dammer for yngling,
arealer for sommeropphold, overvintringsplasser, vandringskorridorer mellom overvintringsplasser og ynglelokaliteten, og spredningskorridorer til andre ynglelokaliteter i nærheten.
Vi velger som tidligere beskrevet å fokusere på storsalamander i bekrivelse av livssyklus og
funksjonsområde. Denne kunnskapen vil i stor grad også gjelde småsalamander, men denne
arten kan yngle i mindre dammer enn storsalamander. Froskene vil også kunne yngle i mindre
dammer enn storsalamanderen, men foretrekker ofte et fuktigere landhabitat enn salamanderne.

3.3.1 Overvintringsplassen
Om høsten og vinteren ligger storsalamanderen i dvale. De voksne velger de samme overvintringsplassene hvert år. Overvintringen skjer i jordhuler til småpattedyr, steinrøyser, vindfall av
trær, bygningsstrukturer etc. Den foretrekker frostfrie overvintringsplasser, men kan takle kortere
perioder under minus 10 på vinteren. Dyrene foretrekker kortetst mulig avstand mellom yngledammen og overvintringsplassen, men kan vandre opptil 500 m for overvintring. Hvor langt de
vandrer avhenger av tilgangen på gode overvintringsplasser. For de fleste bestandene vil 80
prosent av dyrene overvintre innenfor 100 m fra ynglelokaliteten.

3.3.2 Vandringskorridoren
I Oslofjordområdet våkner storsalamanderen fra dvale vanligvis i begynnelsen av mars og vårvandringen kan pågå helt fram til midten av mai. Vanligvis vil 70 – 80 prosent av individene i en
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bestand gjennomføre vårvandringen i løpet av en ukes tid, men vandrende individer forekommer
ofte over en periode på to måneder.
Vandringen stimuleres av temperatur og nedbør og skjer i døgnets mørke timer. Etter at en salamander har våknet, vil den raskest mulig og gjerne i løpet av en natt, ta seg ned til yngledammen fra overvintringsplassen. Maksimal vandringskapasitet på en natt er mellom 150 og 200 m.
Salamanderne er svært sårbare under vandringen. De velger korteste mulig vei, dvs. de vandrer
rett frem så lenge det ikke er fysiske hindringer i veien. Noe som betyr at de kan krysse store
åpne plasser og eller bli gående langs en vei med stor fare for å bli overkjørt. Vandringshastigheten til en voksen storsalamander ved 3 til 4 grader celsius er i gjennomsnitt 0,5 – 1,0 m/min
avhengig av underlag. Den vil bruke 5 til 10 min hvis den krysser rett over en fem meter bred
veg, men vil kunne bli gående i timer hvis den går langs vegen. En trafikktetthet på over 10 biler
pr. time på viktige vandringsruter, vil ha negativ bestandsmessig effekt på salamanderne.

3.3.3 Yngledammen
De voksne storsalamanderne oppsøker om våren den dammen de selv ble født i for å yngle.
Etter ankomst til dammen skjer en fysiologisk tilpasning til et liv i vann. Huden blir glattere og
mer velegnet for å ta opp oksygen direkte fra vannet. I tillegg utvikles de sekundære kjønnskarakterer, i særdeleshet hannens rygg- og halekam, samt sterke farger på halen. Storsalamanderne samles i mai i grupper på spillplasser i strandsonen på ca. 20-60 cm dyp. Kurtisen starter
normalt ved en vanntemperatur på ca. 10 ºC. Egglegging starter umiddelbart etter parring. Hunnen legger 150 til 200 eggene enkeltvis i vegetasjonen og egglegging pågår i mai og juni.
Eggene klekkes etter ca. 12 dager avhengig av vanntemperatur. Larvene er utvokste etter ca.
2,5 måneder under en normal sommertemperatur. Før de går på land gjennomgår de en metamorfose, dvs. en tilpasning til et liv på land. De ytre gjellene tilbakedannes, huden blir tilpasset
et liv på land og lungene begynner å fungere. De første larvene går gjerne på land i august og
de siste så seint som oktober.
Larvene søker på land tilfeldig ut fra dammen, men gjerne mot skog som kan observeres fra
dammen. De fleste larvene vil leve på land de tre første årene av sitt liv til de blir kjønnsmodne.

3.3.4 Sommerhabitatet
De voksne forlater yngledammen etter perioden med forplantning. De første salamanderne starter gjerne utvandringen i begynnelsen av juli, men mange av de blir i dammen helt til de vandrer
direkte til overvintringsplassen i august og september. De fleste storsalamanderne oppholder
seg på land nær yngledammen før de går i dvale. Ofte ligger sommerhabitatet nærmere enn 100
m fra yngledammen. I landfasen er dyrene nattaktive. En voksen storsalamander på land bruker
et lite areal som sitt «hjemmeområde» Den kan oppholde seg på et areal som er mindre enn 10
m2 over en lengre periode. Et litt fuktig område med urterik vegetasjon som er 10 til 20 cm er et
godt landareal for salamanderne.

3.3.5 Spredningskorridorer
Vandringskorridorer mellom ulike bestander av storsalamander er viktig for å sikre genflyt mellom bestander. Isolasjon som fører til liten effektiv populasjonsstørrelse over tid, er en av de
største utfordringene til bestander av storsalamander i Norge i dag. I tillegg til å sikre ynglelokaliteter med landområdene rundt, er det viktig å bevare spredningskorridorene mellom dammene.
Kunnskap om kolonialisering mellom salamanderdammer i Oslo og Viken fylke, tilsier at de kan
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spre seg med en hastighet på opptil 5 km pr 15 til 20 år. Veier, boligområder og dyrket mark
fører til reduserte spredningsmuligheter for salamanderne. Det er først og fremst de landlevende
ikke kjønnsmodne storsalamanderne, som er fra 1 til 3 år, som er viktig i forflytning mellom salamanderdammer. Avstander som er mindre enn 2 km mellom dammer med egnede spredningskorridorer uten veier og bebyggelse er forventet å gi tilstrekkelig genutveksling for bevaring av
en bestanden over tid.

3.4 Det optimale amfibiehabitatet
Storsalamanderen er i utgangspunktet en gammelskogsart som bruker permanente solrike små
vannlokaliteter (200 til 6 000 m2) uten fisk som ynglelokaliteter og gammelskogen rundt som
landhabitat og overvintringsplass (Tabell 3.1). Tilstrekkelig lystilgang som gir nok varme er viktig
for at larvene skal kunne utvikle seg i løpet av en sommer. Dammen bør også være dyp nok slik
at den ikke tørker opp i perioder med lite nedbør. De er også avhengig av litt vannvegetasjon for
å kunne legge egg. Landhabitatet bør bestå av skog rik på fuktig undervegetasjon og skjul for
overvintring.
Omfattende etablering av gårsdammer utover på 50- og 60 tallet førte til at salamanderne i dag
like mye er en kulturlandskapsart. På grunn av at kulturlandskapet ofte er mer næringsrikt enn
skogsområdene, er også antall individer pr. areal høyere i kulturlandskapet enn i skogsområdene.
I Artsdatabankens artskart er det registrert rundt 1 300 yngledammer for storsalamander. Trolig
er det rundt 2 000 yngledammer totalt. Et godt funksjonsområde med en ynglelokalitet på ca. 1
daa har en bestandstetthet på 5 individer pr. 10 000 m2 i et godt skogsområde og 10 – 20 i et
godt kulturlandskap. Det betyr bestandsstørrelser på henholdsvis rundt 200 voksne i gammelskogen og 1 000 voksne i og rundt en kulturlandskapsdam. I Norge er det beregnet at det årlige
tapet av ynglelokaliteter er på ca. 1 prosent.
Tabell 3.1 beskriver leveområdet til de andre amfibieartene som forekommer i Ås kommune.
Tabell 3.1 Beskrivelse av leveområdet til de fem amfibiene som forplanter seg Ås kommune.
Art

Leveområde

Storsalamander

Kulturlandskap med kunstige dammer og gammelskog med myrer rik på små (0,2 -6 daa) og
relativt grunne (0,5-1m) og permanente fisketomme dammer (under 650 m oh.). Overvintrer
under bakken i hulrom i skog, steinur og bygninger. 5-20 voksne pr ha i et godt miljø.

Småsalamander

Kulturlandskap med kunstige dammer og skog med myrer rik på små (0,01 – 6 daa) og relativt
grunne (0,2-1m) og permanente fisketomme dammer (650 m oh.). Overvintrer under bakken i
hulrom i skog, steinur og bygninger. 20 – 100 voksne pr ha i et godt miljø.

Buttsnutefrosk

I de fleste typer litt fuktig skog, myrlandskap og enger/kulturlandskap (under 1 200 m oh.). Ynglelokaliteten er temporære og permanente pytter, dammer, tjern og viker i innsjøer med ikke
alt for stor fiskepredasjon. Overvintrer i damkanten eller i bekkesig.

Spissnutefrosk

I de fleste typer fuktig skog, myrlandskap og enger/kulturlandskap i sør rundt Oslofjorden (under 400 m oh.). Yngle-lokaliteten er temporære og permanente pytter, dammer, tjern og viker
i innsjøer med ikke alt for stor fiskepredasjon. Har fuktigere og varmere leveområde og dypere
ynglelokaliteter enn buttsnutefrosken. Overvintrer i damkanten eller i bekkesig.

Nordpadde

Kulturmark, kystlandskap og kystnære skoger med små tjern, viker i større sjøer og sakteflytende bekker (under 1 000 m oh.). I de fleste typer terreng, men ikke på store myrer og tørr
sandmark. Tåler fisk da rumpetrollene er giftige og unngår fiskepredasjon. Overvintrer i damkanten eller i bekkesig.

17

NINA Prosjektnotat 207

4 Anbefalinger
Oppdragsgiver har stilt følgende spørsmål:
1. Betyr rekkefølgen i etablering av amfibiedammer noe?
2. Er landskapsarkitektens skisser til dammer og grøntstruktur gode for salamandere, og
innfrir de ambisjonene i amfibieplanen (Dyster Eldor salamander Solon Eiendom)? Vi
presiseres at de tilrådingene vi her gir for dammen i F1 like mye gjelder for H560_6, som
var den opprinnelige dammen vi skulle uttale oss om.
3. Kan man benytte overvann/takvann til å sikre vannspeil i dammene?

Før vi besvarer disse spørsmålene vil vi gi en generell beskrivelse av amfibielokalitetene i det
183 daa store planområdet på Dyster Eldor.

4.1 Vurdering av Dyster Eldor som amfibielokalitet
Det er i dag to dammer (tre hvis den vesle skogsdammen inkluderes) ved Nylenna, som hver
har et areal på rundt 50 m2, hvor det er registrert butsnutefrosk, små- og storsalamander, og en
dam ved Ødegården med buttsnutefrosk og småsalamander, med et areal på rundt 20 m2.
Vi mener at bestanden av voksne storsalamander er på under 250 individer. Bakgrunnen for
dette er erfaringer med bestandsestimeringer og modellering vi har gjort i Oslo og Viken fylke.
Ut i fra kvaliteten og størrelse på ynglelokalitetene med tilgrensende landarealer ved Nylenna
mener vi at denne bestanden er relativt liten. Selv om landarealene rundt dammene er gode for
storsalamander, fører de små ynglelokalitetene til relativt liten rekruttering pga. stor predasjon
(kannibalisme) fra voksne storsalamander. Kvaliteten og størrelsen på landarealet og overvintringsplassene er trolig ikke begrensende for bestandsstørrelsen. Størrelsen på bestanden må
verifiseres gjennom en egen kartlegging og overvåking.
Funksjonsområdet til storsalamanderbestanden på Nylenna i dag utgjøres trolig av det som
inngår i de regulerte arealene F1, BK1-BK4, dvs. en sirkel med radius på 250 m rundt Nylenna.
Friområde F1 er det desidert viktigste området og med de beste kvalitetene for amfibiene. Vi
mener at mer en halvparten av det regulerte arealet på 183 daa på Dyster Eldor er i dag lite
egnet som amfibieareal pga. tett ung granskog og for stor avstand til eksisterende dammer. Dette
arealet fungerer i dag først og fremst som spredningskorridor nord-østover.
Vi mangler datagrunnlag for å vurdere bestandsstørrelsen for de tre andre registrerte amfibieartene i området. Kunnskap om bestandsstørrelsen for disse artene må skaffes gjennom kartlegging. De samme områdene som er viktig for storsalamanderen er også de viktigste arealene for
disse artene.

4.2 Rekkefølgen i utbygging av amfibiedammer/grøntstruktur
Utbygger ønsker at etableringen av amfibiedammer og -korridorer kan gå trinnvis. Dette betyr at
dammene og grøntstruktur i område NØ (B2), som nå detaljreguleres, kan utbygges uten å gjøre
noe i SØ (eller resten av området). Dette vil fravike noe fra rekkefølgebestemmelsene.
Vi vil sterkt anbefale å starte med tiltak i friområdet F1, parallelt med at utbygging starter i det
området som nå detaljreguleres (B2). Utbygging av resterende amfibiedammer, kulverter og våtmarksområder kan foregå trinnvis, parallelt med utbygging av de andre boligområdene (BK1 –
BK5). Eneste unntaket her er eventuell utbedring av dammen ved Ødegarden. Denne dammen
kan med fordel gjøres dypere ved slamsuging og eventuelt utvides noe.
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For F1 foreslår vi at det blir etablert en dam på rundt 1 000 m2 slik figur 4.1 antyder. Denne må
ikke være på plass før utbyggingen starter i B2. Vi anbefaler at det gjennomføres nødvendige
undersøkelser og planlegging i 2020 og at arbeidet med å etablere dammen starter opp og gjennomføres vinteren 2020-21. Aller helst ønsker vi at dammen er på plass og i funksjon til forplantningssesongen 2021. Dette må selvsagt tilpasses framdriften ift. undersøkelser og planlegging.
Videre vil vi anbefale at all granskog i F1 tas ut og at 30 til 50 prosent av bjørka tas ut. Andre
løvtreslag og furu bør få stå. Arealene i F1 bør skjøttes som hagemark. Skjøtsel kan gjennomføres på samme måte som det er gjennomført på og rundt Nylenna, gjerne i samarbeid med
grunneierne her. Endelig utforming av både dam og landarealer bør gjøres i samråd med amfibieekspert. Det enkleste er at eksperten bistår direkte inn i prosjekteringen.

Figur 4.1. Forslag til plassering og størrelse på dammen som skal etableres i friområdet F1 nord
for Nylenna i det regulerte området på Dyster Eldor.

Bakgrunnen for at vi anbefaler en tidlig etablering av dam og skjøtsel av landområdene i F1, er
behovet for å styrke den eneste kjente bestanden av storsalamander i det regulerte området på
Dyster Eldor. Vi mener det bør være et mål å øke bestanden i dette området, før utbedring av
vandringskorridorer og nye dammer på det resterende arealet blir etablert. En storsalamander
blir kjønnsmoden etter 3 til 4 år. Det tar derfor tid å bygge opp en bestand. En styrket bestand
rundt Nylenna vil gjøre den mer robust mot negative effekter av anleggsfasen, som naturlig nok
vil pågå over tid. Tilrettelegging for spredning til nye områder vil være mest gunstig etter at anleggsfasen for et byggefelt er over. Etablering av kulverter med nødvendige sperregjerder bør
skje samtidig med etablering av veier inn til boligområdene.
Vi har foreslått størrelsen på ny dam i friområdet F1 som er tilpasset størrelsen og kvaliteten på
funksjonsområdet etter en utbygging. Forslag til plassering av ny dam i F1 er gjort med bakgrunn
i dagens landskap. Dammen kan eventuelt gjøres noe bredere for å hindre at den berører boligområde BK2. Det er også viktig med en buffersone på 20 – 30 meter mellom dammen og nærmeste bygninger. Det er også viktig å sørge for god nok vanntilførsel til dammen. Terrenget på
begge sider av dammen har naturlig gode kvaliteter som overvintringsområder og bør i størst
mulig grad bevares utover at skogen skjøttes.
Etablering av bekkeløpet (drensgrøfta) og dam (H560_6) øst i B2 kan eventuelt etableres samtidig som annen anleggsvirksomhet gjennomføres i B2 (Skisse dam alt 2, figur 2.7 av 05.12.19).
Det er ikke viktig eller nødvendig for salamanderbestanden i området at dette er på plass før
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igangsettingstillatelse blir gitt. Snarere tvert imot vil vi si at det ikke er ønskelig å tilrettelegge
arealer for amfibiene, før det mest av anleggsvirksomheten i B2 er over. Anleggsvirksomheten i
dette område vil kunne ta liv av noen amfibier. Ved å tilrettelegge for vandring ut fra området ved
Nylenna inn i et område hvor faren for påkjørsel er stor, vil dette kunne føre til økte skader på
bestandene. Landskapsarkitektenes skisse kan være utgangspunkt for utforming av bekkeløp.
Det samme gjelder dammens utforming, med de justeringer vi har beskrevet foran (mer trauformet og ikke for store grundtområder). Detaljer kan utformes i samarbeid med Mulitconsult og
NINA.

4.3 Landskapsarkitektens skisser til dammer og grøntstruktur
Landskapsarkitekt har utarbeidet skisser til hvordan dammen, grøntstruktur og våtdrag skal være
(jf. figur 2.5 til 2.7). Vi skulle vurdere om skissene fra landskapsarkitekt til dam og våtdrag i NØ
område som nå detaljreguleres er gode og funksjonelle amfibieområder?
Vi mener at skissene i notatet til Solon Eiendom (Dyster Eldor amfibier 18.11.2019) er et godt
utgangspunkt for å skape et funksjonelt amfibiehabitat. Utformingen og kvalitetene som skapes
i F1 vil være avgjørende for bestandenes overlevelse over tid, og altså viktig for oppbygging av
miljøer i de resterende arealene som tilrettelegges for amfibiene. Gode arealer i F1 vil gjøre at
de resterende arealene først og fremst blir viktig som spredningskorridorer. Det vil være behov
for en mer detaljert beskrivelse av hvordan overvintringsområder (hoteller), kulverter, dammer,
sperregjerder mot veg og spredningskorridorer utformes. Dette må gjøres som en del av byggeprosessen og i samarbeid med amfibieekspert. Her vil figur 2.8 med tilhørende tekst være et
godt utgangspunkt. Det eneste vi vil påpeke er størrelsen på selve ynglelokaliteten. For storsalamander bør størrelsen for en god ynglelokalitet være mellom 600 og 1 000 m2. for å gi en god
nok rekruttering. Dette gjelder spesielt hvis funksjonsområdet er under 0,4 km2 (radius på 350
m). I den nasjonale overvåkingen som gjennomføres av storsalamander er gjennomsnittslokaliteten på 1 400 m2. En stor og god ynglelokalitet i F1 vil redusere behovet for størrelse og antallet
av dammer i det regulerte området forøvrig. Den nye dammen i F1 vil likevel ikke bli høyproduktiv
pga. næringsfattig berggrunn og løsmasser, selv om det må forventes noe avrenning fra hager i
de nye boligfeltene.
Når det gjelder utforming av selve dammen er det greit at denne lages «trauformet» uten store
arealer med gruntområder. Grunne partier er optimalt, men krever nesten årlig skjøtsel for ikke
å gro igjen. En trauformet lokalitet er lettere å skjøtte og er et godt kompromiss i forhold til en
optimal amfibielokalitet. Bekkeløpene bør være relativt flatbunnet. Fallgradient bør ikke være
tilpasset vannføringen for å hindre erosjon. Det bør også tas hensyn til at vegetasjon lett vil
etableres i sakteflytende beggedrag, noe som det må tas hensyn til både i utforming og skjøtsel.
Deler av bekkene bør vurderes steinssatt, .
Det er også nødvendig å knytte noen kommentarer til kulvertene som amfibier skal passere
gjennom. Kulverter og faunapassasjer blir i stor grad brukt av padder og frosker (anura), men
generelt i mindre grad av salamanderartene. Ved riktig konstruksjon og plassering vil kulverter
også brukes av storsalamanderne. Salamanderne krever ofte kortere avstand (< 50 m) mellom
kulvertene og riktig oppsatte ledergjerder for at de skal bli tatt i bruk. Hvordan kulvertene bør
konstrueres og plasseres for amfibier er relativt godt dokumentert. Både plassering, størrelse,
form, bunnsubstrat, fuktighet (gjerne inkludere «vannveger» i form av «bekkesig»), ledegjerde
og avstand mellom to passasjer er viktig. Amfibiene har dårlig evne til bevegelse og plassering
er spesielt viktig i kombinasjon med ledegjerder. I viktige trekkruter (innen et funksjonsområde)
bør passasjene ligge tett og lages spesifikt for amfibiene. Både amfibiekulverter og faunapassasjer er mest aktuelt der trafikktettheten er stor (> 10 – 15 biler/t) og trafikkdød har stor bestandsmessig effekt (> 15 % dødelighet pga. trafikk i en bestand).
Det vil være nødvendig med noe kartlegging og overvåking av dagens amfibiebestander for å
kalibrere behovet for og omfanget av tiltak, og for å kunne måle effekten av tiltak som
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gjennomføres. Det bør også utformes et skjøtselsprogram for å vedlikeholde de landskapskvaliteter som etableres ved utbyggingen. Denne planen bør inneholde enkle råd for skjøtselstiltak,
ansvarlige for gjennomføring, frekvens for gjennomføring og et kostnadsoverslag. Skjøtselsplanen bør samordnes med skjøtselstiltakene som gjennomføres i og rundt dammene på Nylenna.
Et viktig punkt som ikke bare kan løses av utbygger er konnektivitet/sammenbinding mot landskapet rundt. En nøkkelfaktor for at det skal bygge seg opp solide bestander av salamander er
utveksling av «gener» med amfibiebestander som er naboer til Dyster Eldor. Kommunen må
sikre at spredningskorridorene utenfor det regulerte området ikke bygges ned.

4.4 Overvanns- og takvannsnettets kobling til bekker og dammer
Det er en god løsning å benytte vann fra takvannsnett og overvann som vannkilde til dammer og
spredningskorridorer. Vegetasjonen i spredningskorridorene kan brukes som renseløsning for
dette vannet. Det NØ området (B2) er vel ikke mest kritisk med hensyn på vannbehov, men for
de andre områdene er det vitalt. Her er det nok ikke vann nok i sig og noen ligger på et platå.
Befaringen viste imidlertid gode muligheter for å stedstilpasse løsninger. Det bør etableres vannsig/bekker med tilførsel i det minste av rent takvatn som renner forbi dammene uten å spyle
gjennom dem. Det bør være et naturlig våtmarksfilter mellom dam og bekk for å dempe flombelastning. Dette bør det lages skisser til dam for dam, etter hvert som utbyggingen skrider frem.
Overvann kan også slippes ut i terrenget enten som overrisling av mer grunnlendt mark eller
som fuktdrag i forsenkninger. Dette vil friske opp de regulerte grøntdragene og samtidig være
landhabitat for salamanderne.

21

NINA Prosjektnotat 207

5 Lesestoff
Dervo, B.K. & Mjåland, J. 2019. Storsalamanderen og trafikk. Utfordringer for en myk trafikant. NINA Rapport 1633. Norsk institutt for naturforskning.
Dervo, B.K. 2018. Forvaltning av storsalamander i Norge - Evaluering av forvaltningstiltak i
perioden 2007 til 2016. NINA Rapport 1473. Norsk institutt for naturforskning.
Dervo, B.K., Pedersen, C. og Bærum, K.M. 2016. Tap av ynglelokaliteter for storsalamander
i Norge - NINA Rapport 1014.
Framstad, E., Bevanger, K., Dervo, B., Endrestøl, A., Olsen, S.L. & Pedersen, H.C. 2018.
Faggrunnlag for kartlegging av økologiske funksjonsområder for terrestriske arter. NINA
Rapport 1598. Norsk institutt for naturforskning.
Gregersen, F., Heimstad, R og Osen, R. 2015. Konsekvensutredning naturmiljø med fokus
på amfibier for Dyster Eldor II. Multiconsult Rapport 126305-RIM-RAP-001.
Gregersen, F. 2014. Amfibieplan for Dyster Eldor. Multiconsult Rapport 126305-RIM-NOT001.
Haraldseth, K. & Hveding, Ø. P. 2011. Vurdering av risiko for drenasje av salamanderdammer i forbindelse med utbygging av boliger i Ås kommune. Notat Sweco.
Solon Eiendom. Dyster Eldor. Salamander. 28.11.2019. Internt notat.
Strand, L. Å. & Storne, A. 2008. Undersøkelse av dammer, bekkefar og skogområde på
Eldor i Ås som amfibiebiotoper i forbindelse med planlagt boligutbygging.
Ås kommune. Reguleringsplankart for Dyster Eldor II.
Ås kommune. Reguleringsbestemmelser for Dyster Eldor II.

22

