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1 Bakgrunn 
 
Multiconsult har utarbeidet en skisse til amfibieplan for utbyggingen på Dyster-Eldor i Ås 
kommune. Denne amfibieplanen med modifikasjoner er lagt til grunn i områdereguleringen av 
Dyster Eldor. Studio Oslo Landskapsarkitekter har på oppdrag for utbygger Solon Eiendom ASA 
utarbeidet et forslag til plassering av vandringskorridorer, amfibietuneller og yngledammer for 
amfibier i denne amfibieplanen (Figur 1.1). Første versjon av skjøtselsplanen for amfibier 
beskriver tiltaken i forbindelse med første fase av denne utbyggingen på arealene som omfatter 
felt B2. Ansvaret for oppfølging av skjøtselsplanen ligger hos utbygger fram til ferdigattest 
foreligger for B2. I løpet av fase 1 av skjøtselsplanen må det avklare hvem som har ansvaret for 
oppfølging etter ferdigstilling. Figur 1.2 viser tiltakene knyttet til første utbyggingstrinn på B2. Ny 
dam H560_1 er seinere foreslått flyttet slik figur 1.3 viser.  
 

 

Figur 1.2 Solon Eiendoms forslag til plassering av dammer og vandringskorridorer for Dyster- 
Eldor.  
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Figur 1.2. Forslag til plassering av tuneller (1,2 og 3), grøfter (1a, 1b og 2) og dam (H560_6 og 
_8) for fase 1 av utbyggingen av Dyster Eldor. Kilde Studio Oslo Landskapsarkitekter. 

 
 

 

Figur 1.3. Endringsforslag for plassering av dam H560_6 fase 1 av Dyster-Eldor. Den nye dam-
men erstatter tidligere foreslått dam H560_1. Kilde: Studio Oslo Landskapsarkitekter. 

 
 

1 

2 

3 
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2 Tiltak 
 

2.1 Sammendrag 
 
Mål for tiltakene på Dyster-Eldor er: 

- Å forbedre levevilkårene for amfibiene der de finnes i dag, underveis i anleggsfasen. 
- Avvente tiltakene som skal medføre spredning «mot» anleggsplassen, inntil arbeidene 

der er over/nært ferdig. 
 
Den første fasen av skjøtselsplanen inneholder tiltak i forbindelse med oppstart av utbyggingen 
på Dyster Eldor felt B2 (Se plassering på figur 1.2). Disse tiltakene er: 

1. Ansvaret for gjennomføring av skjøtselsplanen ligger hos utbygger fram til ferdigattest 
foreligger for B2. I løpet av planperioden for skjøtselsplanen må det avklares hvem som 
skal ha ansvaret for oppfølging etter ferdigstilling. 

2. En amfibietunell ved Ødegården (amfibietunell 3). 
3. Restaurering og utvidelse av dammen ved Ødegård. 
4. Etablere ny dam H560_6 i vandringskorridoren sør for felt B2. Den nye dammen er en 

erstatning for tidligere foreslåtte dam H560_1. 
5. Rydding av skog til «hagemark» på felt F1.  
6. Etablering av vandringskorridor sør-øst for B2. 

 
For nærmere beskrivelse av hele prosjektet se Dervo og Gregersen (2020). Endelig utforming 
av detaljer og gjennomføring av tiltakene bør gjøres i samråd med amfibieekspert.  
 
 

2.2 Amfibietuneller 
 
Bakgrunnen for å bygge amfibietuneller er å redusere trafikkpåkjørsel av dyrene under vand-
ringen som gjennomføres vår og høst mellom overvintringslokaliteten og yngledammen. De kan 
vandre opptil 4-500 meter for å finne en god overvintringsplass og hvert individ velger vanligvis 
den samme yngledammen og den samme overvintringsplassen livet ut. I tillegg til disse årlige 
vandringene, skjer det vandringer mellom ulike ynglelokaliteter, hovedsakelig av unge ikke 
kjønnsmodne individer (juvenile). Kjønnsmodning hos de ulike artene skjer vanligvis ved en alder 
på 2-3 år. Amfibietuneller blir i stor grad brukt av padder og frosker (anura), og i noe mindre grad 
av salamanderartene. Salamanderne krever ofte kort avstand (< 50 m) mellom undergangene 
og riktig oppsatte ledergjerder for at de skal bli brukt.  
 
Amfibiebestanden på Dyster Eldor har sin viktigste forekomst i de to dammene på gården Nylena 
som ligger inntil det regulerte området i sør-vest. I tillegg er det en forekomst av småsalamander 
i og rundt dammen på Ødegården i sør-øst (Dam H560_8). Det viktigste overvintringsområdet 
for amfibiene som bruker disse tre dammene som ynglelokaliteter er «friområdet» F1 (Jf. figur 
1.1). Selv om det kan forekomme overvintringer innenfor området B2 i dag, er dette området 
mindre egnet pga. en tørr vegetasjon og ung tettvokst skog. Hverken rutene for overvintrings-
vandringer eller eventuelle vandringskorridorer mellom potensielle andre amfibielokaliteter er 
kjent i dag. Behov for og plassering av eventuelle amfibietuneller må derfor basere seg på et 
faglig skjønn.  
 
Bygging av en ny stor dam og skjøtsel i friområdet F1 ved neste utbyggingstrinn vil trolig øke 
amfibiebestanden på Dyster Eldor, samtidig vil dette området også i stor grad dekke behovet for 
overvintringsplasser. Alle potensielle gode amfibiearealer i nordlig retning er i dag utilgjengelige 
på grunn av veier og boligfelt nord for B2. Undergang 1 og 2 vil derfor være mindre viktig for 
amfibiene, spesielt i utbyggingsfasen. Jeg anbefaler derfor at amfibietunell 1 og 2 ikke etableres. 
Både i utbyggingsfasen for B2 og etter ferdigstilling er det ikke ønskelig å stimulere til økt vand-
ring nordover. Vandringskorridoren langs vegen nord for B2 (grøft 1a og 1b) bør heller ikke ut-
bedres i anleggsfasen av samme årsak. Kommunen må derimot sikre ved fremtidig 
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arealbruksendringer at vandringskorridorene i sør og øst sikres, dvs. arealene utenfor utbygg-
eningsområdet på Dyster Eldor. 
 
Bygging av amfibietunell 3 ved Ødegården er viktig og har høyeste prioritet. Etablering av denne 
undergangen bør skje samtidig med utbedring av yngledammen H-560_8 (se neste kapittel). Når 
det gjelder vandringskorridorene mot nord-øst (grøft 2), bør disse istandsettes først mot slutten 
av utbyggingen av B2. Det er ikke ønskelig å stimulere til vandringer inn i B2 når anleggsvirk-
somhet pågår. 
 
 

2.3 Konstruksjon av amfibietunell og ledegjerde 
 
Hvordan amfibietuneller bør konstrueres og plasseres for amfibier er relativt godt dokumentert. 
Både plassering, størrelse, form, bunnsubstrat, fuktighet (gjerne inkludert «vannveger» i form av 
«bekkesig»), ledegjerde og avstand mellom to passasjer er viktig. Amfibiekulverter må plasseres 
i vandringsrutene mellom yngledammene og sommer- og eller vinteroppholdsområdet og i for-
hold til vandringskorridorer mot andre yngledammer. For Dyster Eldor vil funksjonaliteten for 
amfibietunell 1 og 2 først og fremst være en spredningskorridor og ikke vandring til overvintrings-
plasser. Amfibietunell 3 skal dekke alle vandringsbehovene, både mot overvintringsområder 
(vestover) og vandring mot andre dammer (østover). Amfibier er sårbare for uttørking, særlig de 
unge dyrene. Lange, tørre kulverter er derfor lite egnet. En amfibiekulvert kombinert med et 
vannløp vil derfor være positivt. Da kan passasjer utformes slik at man får fuktige partier langs 
sidene av vannløpet, men ikke helt vannfylt. 
 
Figur 2.1 viser en prinsippskisse på hvordan en amfibietunell kan konstrueres. Istedenfor å 
kløyve røret, kan det graves ned i sin helhet, og heller fylle opp halvparten av røret med jord og 
eller sand. Høyden bør være mellom 60 og 100 cm på det høyeste. Amfibiene har dårlig evne til 
bevegelse og plassering er spesielt viktig i kombinasjon med ledegjerder. Dette bør gå minst 25 
meter på hver side av inngangen. Det er da nødvendig å ha ledegjerder på begge sidene av 
veien, dvs. til sammen 100 m ledegjerder som fordeles med 25 m på hver side av tunellåp-
ningene. 
 
Det er viktig å bruke faste ledegjerder for lede amfibiene inn mot og gjennom undergangene. 
Høyden på ledegjerde bør være over 30 cm og med et overheng på 6-10 cm. Det er viktig at 
ledegjerder blir presset 10-15 cm ned i bakken, slik at dyr ikke kan grave seg under eller kan 
bruke museganger komme seg under gjerdet. Husk også at ledegjerder vil begrense aktivitets-
områder til andre dyr (som for eksempel piggsvin). Det er en fordel at toppen av ledegjerdet på 
siden der dyrene ikke skal komme, er i plan med bakken (Figur 2.2). På den måten kan dyr som 
av ulike årsaker har forvillet seg på feil side av gjerdet likevel komme seg på riktig side. Det 
finnes ledegjerder som er spesielt laget til dette formålet av rustfri stål eller av betong (Figur 
2.3). En billigere løsning er ofte å konstruere noe med tilgjengelige produkter, f.eks. T bjelker av 
stål. Det er viktig at konstruksjonen tåler både store temperaturforskjeller, fuktighet, frost, telehiv, 
snø, mm. Av den grunn frarådes konstruksjoner av trevirke. En sømløs overgang av skjøtene er 
en forutsetning for et vellykket ledegjerde. Vellykket bruk av permanente ledegjerder er avhengig 
av tilsyn og vedlikehold. Når høy vegetasjon vokser inntil og lener seg på ledegjerdet kan amfi-
biene forsere det og miste sin funksjonen. Det samme gjelder for ansamlinger av snø og grus. 
Røtter til store trær kan også få ledegjerdeelementer til å vrikke på seg og skape hulrom som 
dyr kan passere igjennom. 
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Figur 2.1. Prinsippskisse på en amfibietunell. Her er det brukt rør av sement med diameter 120 
cm som er kløyvd. En bedre løsning kan være å legge ned hele røret, men fylle opp den hale 
undre delen med naturlige masser (jord og sand).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.2. Amfibietunell med tilhørende ledegjerde av betong og metallkant på toppen. Lede-
gjerdet går ikke i ett med toppen av tunellen. Dette vil føre til at en del dyr kan passerer over 
kulverten uten å finne inngangen under. Foto Jeroen van der Kooij ©  
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Figur 2.3. Fastmontert ledegjerde av stål på Kjeller i Lillestrøm. Toppen er i plan med bakken 
på baksiden. Foto Jeroen van der Kooij © 

 
 

 
 

2.4 Vandringskorridorer 
 
For felt B2 er det planlagt grøfter som vandringskorridorer både på nordsiden (grøft 1a og 1b) 
og på sør-østsiden (grøft 2). Figur 2.4 (bilde til venstre) viser eksempel på en grøft på felt F1 på 
Dyster Eldor som ville ha fungert som vandringskorridor. Det er ønskelig med noe vann- og 
våtmarksvegetasjon i grøfta som skjul for dyrene som vandrer. Det er imidlertid ikke ønskelig 
med busker og trær i selve grøfta, men disse kan gjerne etableres på kanten av grøfta. Det må 
ikke være for tett med trær på kanten da lys må slippe til i grøfta. Bredden på grøfta kan være 
fra 2 til 5 m og dybden rundt 1 m, men flatere bunn enn det figur 2.4 viser. Disse grøftene skal 
også fungere som grøfter for overflatevann. Forventet mengde overflatevann må derfor også 
danne grunnlaget for utforming av vandringskorridorene for amfibier. Ved større mengder vann 
og fallgradient som kan føre til graving, bør deler av grøftene steinsettes. Eventuelt vil en blan-
ding av leire og grus også kunne fungere som god armering mot graving. Våtmarksvegetasjon 
vil også redusere graving. Det kan med fordel lages små kulper i grøfta. Litt variasjon i utforming 
av grøftene vil kunne skape gode leveområder for andre vannlevende organismer, og potensielle 
leveområder utenfor yngledammen for amfibiene. 
 
Ofte vil disse grøftene gro igjen med våtmarksvegetasjon (bilde til høyre i figur 2.4). For amfibi-
ene er skjul viktig og det er normalt ikke noe problem med gjengroing. Hvis det blir for kraftig 
gjengroing må de skjøttes. Det må også forventes litt vedlikehold på grunn av vannets graving. 
Plan for skjøtselstiltak kan innarbeides i en mer endelig versjon av en skjøtselsplan. 
 

Oppsummering amfibietuneller 

• Amfibietunellene 1 og 2 (jf figur 1.2) med ledegjerde foreslås ikke etablert. 

• Amfibietunell 3 med ledegjerde (4 x25 m) etableres samtidig med etablering av vei 
og utbedring av dam H560_8.  
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Figur 2.4. Eksempel på potensiell vandringskorridor for amfibier i friområdet F1 på Dyster Eldor 
(tv) og eksempel på ei gjengrodd grøft (th). Foto Børre K. Dervo ©. 

 
 

 
 

2.5 Yngledam ved Ødegård (H560_8) 
 
Dammen ved Ødegården har i dag en liten bestand av småsalamander. Dammen er i ferd med 
å gro igjen og det er bestemt at den skal restaureres som en del av prosessen med å utbedre 
amfibiehabitatene på Dyster Eldor. En eventuell utbedring av denne dammen må skje når årets 
larver er ferdigutviklet og gått på land. Det skjer vanligvis i oktober. Graving kan da eventuelt 
skje fra begynnelsen av november til slutten av februar. Ved en eventuell utbedring av denne 
dammen bør deler av den forbli urørt for å sørge for at dyr og panter som er i dammen i dag ikke 
utryddes, men overlever en restaurering.  
 

Oppsummering grøfter 

• Grøft 1a og 1b utbedres ikke før etter utbyggingen av B2 er ferdig. Det må da tas en 
beslutning på om disse da skal legge til rette for amfibievandringer, da det i utgangs-
punktet ikke er ønskelig å føre amfibiene nordover, men heller legge til rette for vand-
ringer i den sør-østlige korridoren. 

• Grøft 2 etableres i forbindelse med utbyggingen av B2. Det er viktig at det ikke sti-
muleres til vandringer i denne korridoren før anleggsfasen på B2 er ferdig. Dette for 
å redusere eventuelle påkjørsler i anleggsfasen. 

• En optimalisering av grøft 2 bør prioriteres for å få amfibiene til å bruke denne som 
vandringskorridor. 

• Utformingen av grøftene må tilpasses behovet både som vandringskorridorer for am-
fibiene og grøfter for overflatevann. Grøftene kan ha en bredde på 2 til 5 meter, 
dybde på rundt 1 m, ha vann- og våtmarksvegetasjon i selve løpet og trær og busker 
på kantene. Eventuell tiltak for å hindre graving ved høy vannføring må gjennomfø-
res der fallgradienten tilsier dette. Det bør tilstrebes variasjon slik at grøftene kan 
fungere som leveområde for amfibiene under opphold utenfor yngledammen og for 
andre vannlevende planter og dyr. 
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Et alternativ til å restaurere og utvide den eksisterende dammen, kan være å etablere en helt ny 
dam tett opp til den eksisterende (Figur 2.5). Fordelen med dette er at dammen kan graves uten 
å måtte ta hensyn til forplantningsperioden til småsalamanderne. Det vil da kunne skje samtidig 
som amfibietunell 2 etableres. En eventuell ny dam bør være 200 til 300 m2 stor. Det eneste 
man bør passe på er å ikke grave i perioden hvor det pågår vårvandring fra overvintringsplas-
sene til den eksisterende yngledammen. Det vil si i månedene mars og april. Dammen bør plas-
seres slik at overflatevannet fra grøftene føres inn i dammen. Hvis det etableres en eventuell ny 
dam, bør det ryddes søppel, hovedsakelig jernskrot, rundt den eksisterende dammen. Dette bør 
da eventuelt gjøres slik at forplantingsperioden til småsalamanderbestanden forstyrres minst 
mulig. Den eksisterende dammen kan forbli urørt ut over dette. Den vil over tid gro igjen og skape 
et supplerende habitat for plantene og dyr i området. For utforming av den nye dammen vises 
det til neste kapittel.  
 
 

Figur 2.5. Kart og bilde som viser eksisterende dam (blå stiplet linje, H560_8) på Ødegården og 
forslag til plassering av ny dam (blå flate). Foto Børre K. Dervo ©. 

 
 

 
 
 
 
 

Oppsummering skjøtsel og utbedring av dammen på Ødegård 

• Førsteprioritet vil være å la den eksisterende dammen (H560_8) forbli urørt og grave 
en helt ny dam i nord-vest (jf. figur 2.5). Fordelen med dette er at det er lettere å få 
til en litt større dam. Etablering kan også skje samtidig med etablering av amfibietu-
nell 3 og nesten uavhengig av forplantningsperioden til eksisterende bestand av 
småsalamander, så lenge det ikke graves i perioden mars til april. 

• Ved anledning bør det ryddes for jernskrap i og rundt den eksisterende dammen på 
et tidspunkt det ikke foregår forplantning av småsalamander (ikke rydding i perioden 
mars til ut september). 

• For etablering av ny dammen se kapittel 2.6. 
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2.6 Yngledam H560_6 
 
Det skal etableres en ny dam (H560_6) sør for B2, samtidig som jeg har foreslått å lage en ny 
dam ved Ødegården istedenfor å utbedre eksisterende. Den nye dammen H560_6 erstatter dam 
H560_1 som er beskrevet tidligere i planprosessen. Størrelsen på begge de nye foreslåtte dam-
mene er godt under kravene for konsesjonsbehandling etter lovverket som NVE forvalter (dem-
ning over 2 m og mer enn 10 000 m3 vannvolum). Det betyr at det er kommunens saksbehandling 
etter PBL som gir godkjenning til bygging av disse dammene. 
 
Når det gjelder utforming av nye dammer vil jeg anbefale at dette lages «trauformet» uten store 
arealer med grunnområder. 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. Størrelsen på en ny H560_8 bør være rundt 150-200 m2 og for H560_6 
rundt 100-120 m2. Dammenes dybde bør være rundt 2 m på det dypeste. Det vil sikre midtpartier 
som ikke gror så lett igjen md vannvegetasjon. Det reduserer behovet for skjøtsel. Fordi begge 
dammene graves på nytt, kan de etableres når det er praktisk ift. annen anleggsvirksomhet. Dam 
H560_6 sammen med tilhørende grøft nr. 2 bør ikke etableres før etableringen av B2 er gjen-
nomført. Årsaken til det er at etablering av en dam vil kunne føre til at dyr vandrer inn i anleggs-
området og blir påkjørt. De utgravde massene fra begge dammene kan brukes til å utforme 
arealene rundt dammene, eventuelt brukes inne på arealene til B2. 
 
Forslaget på størrelsen til dammene er gitt med bakgrunn i at det det i første runden etableres 
noen større dammer framfor flere små for hele byggeprosjektet. Samlet vil dette redusere an-
leggskostnadene, etablere amfibiehabitater som er mer optimale og øke levetiden for dammen 
før det er behov for skjøtsel for hele byggeprosjektet på Dyser Eldor. Det betyr at enkelte av de 
andre foreslåtte dammene i neste byggetrinn vil bli overflødige, hvis grøftene kommer til å fung-
ere som planlagt. 
 
Dammen bør plasseres slik at overflatevannet føres gjennom de. Det er viktig at bunnen i dam-
mene består av masser som holder på vannet. Er det mye stein og drenerende masser i bunnen 
på dammene etter graving, bør bunnen plastres med leire. Vær spesielt oppmerksom på berg-
knauser og store blokker som stikker opp i dagen. Om nødvendig må disse dekkes med duk 
som dekkes over med finere masser. Årsaken til dette er at det lett oppstår lekkasje langs med 
fast fjell. Om mulig bør hydrologer vurdere vannhusholdningen i de nygravde dammene for å 
sikre at plassering og utforming er god for å sikre at de har permanent vann og ikke tørker ut i 
løpet av en varm sommer. 
 
Plan- og bygningsloven krever at dammer sikres med gjerde der de ligger nær områder med 
mye ferdsel. Dette vil gjelde alle dammer som etableres på Dyster Eldor.  
 

 
 

Oppsummering bygging av nye dammer 

• Dam H560_8 ved Ødegården lages som en ny dam på 150 til 200 m2.  

• Dam H560_8 etableres trauformet med en maksimal dybde på rundt 2 m. 

• Dam H560_6 lages som en ny dam på rundt 100 til120 m2. 

• Dam H560_6 etableres trauformet med en maksimal dybde på 1,5 til 2 m. 

• Bunnen på begge dammene må ha masser som holder på vannet, gjerne et 15 – 20 
cm lag av leire. 

• Grøftene for overflatevann bør føres inn i dammene for å sikre permanent vann. 

• De nye dammen må gjerdes inn, gjerne med et nettinggjerde på ca. en meters høyde 
og med en port som kan lukkes. 
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2.7 Skjøtsel av friområdet F1 
 
For F1 foreslår vi at det blir etablert en dam på rundt 1 000 m2 i neste runde, innenfor området 
H560_1 (områdereguleringsplan). Før etablering av en ny dam bør skogen i friområdet F1 skjøt-
tes med tanke på å optimalisere det som amfibiehabitat. Jeg anbefale at all granskog i F1 tas ut 
og at 30 til 50 prosent av bjørka tas ut (Figur 2.6). Andre løvtreslag og furu bør få stå. I området 
hvor dammen planlegges bør all skog tas ut. Arealene i F1 bør skjøttes som hagemark. Området 
rundt dammen bør lages som et halvåpent landskap som er solrikt nær yngledammen, men med 
skog, dagskjuleplasser og overvintringsplasser i umiddelbar nærhet. Skjøtsel kan gjennomføres 
på samme måte som det er gjennomført på og rundt Nylenna, gjerne i samarbeid med grunnei-
erne her. Skjøtsel og uttak av skog kan eventuelt gjøres over et par år. Eventuelt bygging av 
salamanderhotell avgjøres når dammen på F1 planlegges og bygges. 
 
 

 

Figur 2.6. Arealene på F1 med gran og bjørk. Her bør all gran tas ut og 20 til 50 prosent av 
bjørka. Foto Børre K. Dervo ©. 

 
 

 
 

Oppsummering skjøtsel på friområde F1 

• Formålet med skjøtselen på F1 er å forberede området for etablering av en ny dam 
og optimalisere arealene som gode landhabitater for amfibiene.  

• Området kan skjøttes som en hagemark. Det betyr at alle gran tas ut. 20 til 30 pro-
sent av bjørka tas ut, men hvor de største trærne blir stående. All annen løvskog  og 
furu spares. 

• Skjøtsel av F1 bør koordineres med skjøtselen som gjennomføres rundt dammene 
ved Nylenna, de eneste dammene som har en bestand av storsalamander på Dyster 
Eldor i dag. 

• All skog i området hvor ny dam planlegges bør tas ut. Ny dam må merkes opp før 
skogen hogges. 
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2.8 Anbefaling om kartlegging av amfibiebestanden 
 
Det er i dag ingen oversikt over størrelsen på amfibiebestandene på Dyster Eldor. For å kunne 
vurdere eventuelle effekter av tiltak i dette området for amfibiene, bør det gjennomføres en be-
standsvurdering i de kjente yngelokalitetene på Nylenna og Ødegården før utbygging. Dette kan 
gjøres med fellefangst i begynnelsen av mai 2021. Dette vil da gi et grunnlag for å vurdere ef-
fekter av en utbygging og de avbøtende tiltakene som gjennomføres. 
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