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NOTAT – Skjøtselsplan Dyster Eldor felt B2 amfibiehabitat 
 
Skjøtselsplan for Friområde F1 og F3  
 

 

Figur 1.0. Områderegulering 

 

http://www.so-la.no/


   

Skjøtselsplan for amfibiehabitater ved Dyster Eldor Felt B2.  07.12.2020 

 

Figur 1.1. Detaljregulering 

Generelt 
Denne skjøtselsplanen omfatter friområder F1 og F3 samt amfibiedammer for Dyster Eldor felt B2. 
 

Utførende skal kontrollere at skjøtselstiltak følger krav iht. prosjektnotat fra NINA datert juli 2020.  

Planteavfall for fremmede arter skal leveres til godkjent mottak som har rutiner for dette. Ved 
avfallslevering, skal det opplyses at det er fremmede arter i avfallet. 
 
 
Skjøtselsplan skal oppdateres ved siste revisjon av SOM BYGGET  
 
Ansvar: 
Anleggsgartner skal skjøtte frem til ferdigattest foreligger for Felt B2. Deretter har sameiet felles 
ansvar for drift og skjøtsel av uteområdene, og med mulighet for å inngå en avtale.   
 

Skjøtsel av friområder F1 og F3 
Stier gjennom friområdet skal ryddes for trefall og større kvister årlig for å sikre fri ferdsel.  

Hele friområdet skal årlig ryddes for søppel, skrot og avfall. 

Tilstandskrav for friområder F1 og F3: 

Felt B2 er preget av å stå tett og skyggefullt i lang tid, som har ført til en strekningsvekst med 
høye og tynne trær uten særlig stor estetisk verdi. 
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Feltet består i stor grad av gran, furu og bjørk, med noe innslag av rogn og selje. Fortrinnsvis 
burde man bevare de små individene og "bygge" opp beltet fra bunn av, samtidig som man 
bevarer noen større eksemplarer av furu for å bryte opp litt og skape størrelsesvariasjon i beltet. 
Dette vil også gjøre de små trærne som vokser opp mer motstandsdyktige mot vind, da de lærer 
å håndtere de nye vindforholdene og setter deretter røtter fra de er ungtrær. Furu får ofte krone 
kun i toppen og fremstår ikke som like mørke og skyggefulle som gran, som stort sett har greiner 
helt ned og skaper en større skyggeeffekt. Det burde derfor være en prioritet å fjerne så mange 
av granene som mulig for å hindre rotvelt like ved vei og bebyggelse, samt lette det tunge 
uttrykket disse trærne gir. 

• Tynne ut de høyeste og spinkleste trærne i beltet for å skape lys og luft. Se an 
himmelretninger med tanke på sol og lysforhold for å finne ut hvor det skal tynnes mest. 

• Bygge opp beltet på nytt og fortrinnsvis spare på de minste individene av furu, bjørk, 
rogn og selje. Det burde også etterstrebes å spare på noen større individer - fortrinnsvis 
furu med høy krone som slipper inn mer lys. 

• Felle så mange eksemplarer av gran som overhodet mulig, da dette treet er det dårlig 
rustet med tanke på rotvelt. Det er også det treet som kaster mest skygge året rundt. 

Årlig vedlikehold 

Ikke rydding: mars – september 

 

Amfibietunell 3 og ledegjerder 
Amfibietunell/kulvert 3, er plassert i vandringsruten mellom overvintringsområder og andre 
dammer. Det skal kontrolleres at amfibietunell 3 er åpen for vandring, først etter ferdigstillelse av 
Felt B2. 

Tilstandskrav for amfibietunell: 

Amfibiekulvert skal være fri for blokkeringer. Unge amfibier er sårbare for uttørking, derfor er det 
viktig å påse at kulverten har naturlig tilsig av vann (et vannløp), for å holde grunnen og 
bunnsubstrat fuktig. Passasjen i kulvert utformes slik at man får fuktige partier langs sidene av 
vannløpet, det skal ikke være helt vannfylt. 

Bunnsubstrat i kulverter skal etterfylles jord og sand slik at høyde på åpning er mellom 60 og 100 
cm på sitt høyeste. Det skal brukes naturlige masser uten forurensning til vedlikehold av 
bunnsubstratet. 

Tilstandskrav for ledegjerde: 

Ledegjerde skal være 30cm over bakken, med et overheng på 6-10cm. Ledegjerde er presset 10-
15cm ned i grunnen. Det skal kontrolleres at dyr ikke kan grave seg under eller kan bruke muse-
ganger for å komme seg under gjerdet. 

Permanente ledegjerder skal ha jevnlig tilsyn og vedlikehold. Høy vegetasjon som ligger nær og 
lener seg på ledegjerder skal klippes og fjernes fra stedet, slik at amfibier ikke kan forsere over 
ledegjerde. Det samme gjelder ansamling av snø og grus. Det skal fjernes eller jevnes ut. Røtter 
kan skape hulrom i ledegjerder, de skal tettes med like materialer og kvaliteter som ledegjerdet. 
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Årlig vedlikehold 

Utbedringsperiode: november - februar 

Vårvandring amfibier: mars – mai 

 

Figur 1.2. Oversiktsfigur. Figur 1.2 hentet fra NINA prosjektnotat juli 2020.  

 
Vandringskorridorer/grøfter 
Vandringskorridor er plassert i vandringsruten mellom overvintringsområder og andre dammer. 
Det skal kontrolleres at vandringskorridor er åpen for vandring.  

Tilstandskrav for vandringskorridor/grøft: 

Vandringskorridor er en grøft som skal holdes fri for større busker og trær, mens vann- og 
våtmarksvegetasjon i grøfta kan fungere skjul for dyrene som vandrer. Det kan etableres trær og 
busker i kantsonen til grøfta, men det må ikke være for tett med trær på kanten, da lys må slippe 
til grøfta. Ved kraftig gjengroing skal vegetasjon klippes og fjernes. Vegetasjonen må imidlertid 
ikke klippes lavere enn 15 til 20 cm. Bredden på grøfta skjøttes til mellom 2 - 5 meter.  

Ved høy vannføring kan «graving» i grøfta forekomme. Grøfta må vedlikeholdes dersom den 
vaskes ut ved store regnskyll. Grøften utbedres ved steinsetting eller ved plastring med en 
blanding av leire og grus. Re-planting av våtmarksvegetasjon vurderes da det vil redusere 
«utgraving» i grøfta. 

Årlig vedlikehold 

Utbedringsperiode: november - februar 

Vårvandring amfibier: mars – mai 
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Yngledam ved Ødegård H560_8 (oppdateres etter gjennomført tiltak)  
 

 

Figur 1.3. Figur viser yngledam H560_8 i sør. Figur 1.2 hentet fra NINA prosjektnotat juli 2020.  

MERK: Dersom eksisterende yngledam ved Ødegård, H560_8, skal restaureres, må noen deler av 
dammen stå urørt. De urørte områdene sørger for at dyr og planter som er i dammen i dag ikke 
utryddes, men overlever restaureringen. 

Dersom ny yngledam ved Ødegård, H560_8, skal etableres, må den eksisterende dammen ryddes 
for søppel og jernskrot i perioden november – februar. Etter rydding kan eksisterende dam gro 
igjen, og skjøtselstiltak avsluttes. 

Tilstandskrav for ny yngledam: 

Påse at naturlig tilsig av overflatevann ikke er blokkert for ny yngledam.  

Yngledam skal ryddes for søppel og jernskrot årlig.  

Yngledammer har en tendens til å gro igjen, spesielt ved grunne partier. Derfor skal vegetasjon 
skjøttes årlig ved behov. Salamanderlarvene og næringsdyrene trenger skjul, samtidig er det 
viktig at vegetasjonsdekket blir så omfattende at vannet ikke blir tilstrekkelig varmet opp av 
solen. Mye plantemateriale over tid kan også føre til oksygensvinn. 

Bunnen av dam skal holdes tett, og tiltak må gjøres om det er lekkasje i dam. Dersom det er 
oppstår lekkasje må dam re-plastres med leire. Om store steiner stikke opp i dagen, skal de først 
dekkes med fiberduk og finere masser før de plastres med leire. 
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Det er krav til 1 meter høye gjerder rundt alle dammer. De skal være til hinder for å unngå skader 
på dyremangfoldet i yngledam, og personskader i vanndam. Gjerder skal kontrolleres årlig for 
skader, hærverk, hull og andre feil som fører til adkomst til dammer. Port i gjerdet skal være låst. 

Årlig vedlikehold 

Utbedringsperiode: november - februar 

Ikke rydding: mars – september 

Vårvandring amfibier: mars – mai 

 
Yngledam H560_6 
 

 

Figur 1.4. Figur viser ny yngledam H560_6 i sørøst. Figur 1.2 hentet fra NINA prosjektnotat juli 2020.  

Ny yngledam H560_6 sør for Felt B2. Ny yngledam er åpen for vandring, først etter ferdigstillelse 
av Felt B2. 

Tilstandskrav for ny yngledam: 

Påse at naturlig tilsig av overflatevann ikke er blokkert for ny yngledam.  

Yngledam skal ryddes årlig for søppel og jernskrot.  

Yngledammer har en tendens til å gro igjen, spesielt ved grunne partier. Derfor skal vegetasjon 
skjøttes årlig. Større busker og trær som vokser ut i dammen fjernes. 

Bunnen av dam skal holdes tett, og tiltak må iverksettes dersom det er lekkasje i dam. Dammen 
skal i så fall re-plastres med leire. Om store steiner stikke opp i dagen, skal de først dekkes med 
fiberduk og finere masser før de plastres med leire. 
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Det er krav til 1 meter høye gjerder rundt alle dammer. De skal være til hinder for å unngå skader 
på dyremangfoldet i yngledam, og personskader i vanndam. Flettverksgjerder skal jevnlig 
kontrolleres for skader, hærverk, større hull og andre feil som fører til uønsket adkomst til 
dammer. Port i gjerdet skal være låst. 

Årlig vedlikehold 

Utbedringsperiode: november - februar 

Ikke rydding: mars – september 

Vårvandring amfibier: mars – mai 
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