
Storsalamander
og andre amfibier

Arter fra urtiden i din dam
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En dam er ikke bare en dam – den 
er et helt økosystem. Her yrer det 
av liv. Dyr og planter lever  

sammen som brikker i et pusle s pill. En 
dam kan også si noe om hvor ren 
naturen er;  jo flere arter, desto friskere 
er dammen.

I slike rene dammer lever amfibiene. 
Siden midten av 1900-tallet har det blitt 
dramatisk færre amfibier i verden, og de 
er nå en truet artsgruppe på verdens-
basis. I Norge har vi seks amfibiearter: 
to salamander arter, tre froskearter og en 
padde art. Fire av disse har vært på 
rødlista i mange år.

Amfibiedammer i kulturlandskapet  
er ofte svært artsrike. De store  
variasjonene av insekter og smådyr 
knyttet til vann gir barn og unge  
spennende muligheter til å bli kjent  
med et mangfold av norske arter. Når  
så mange insekter samles på ett sted, 
gir det også gode levekår for løv-
sangere, munk og andre insektspisende  
småfuglarter. 
 
Det har vist seg at låvesvaler, taksvaler 
og sand svaler har økt i antall der nye 
gårdsdammer er gravd ut, og det er 
registrert mer enn dobbelt så mange 
svaler på gårder med dam enn uten. 
Synet av svaler som flyr høyt om  
sommeren er en fryd for øyet!
 
Klarer du å bevare en god amfibie dam, 
vil du i tillegg ha god hjelp mot både 
snegler og mygg på eiendommen, fordi 
disse er blant amfibienes livretter.  
Flaggermus trives også godt ved  
dammer, der de både jakter mat og  
finner drikke. Visste du at flaggermus 
kan spise inntil 3000 mygg hver natt?

Den spennende dammen Amfibiedammer beriker området

Øverst: Brunlangøre.  
Foto: Foto: Keith Redford &  

Jeroen van der Kooij. 

Deretter låvesvale, vanlig  
metallvannymfe og munk.  

Foto: Trond Haugskott.

Amfibier
Amphibios betyr 

«liv på begge sider». Det 
viser til at denne dyre gruppen 
lever både i vann og på land. 

Eggene blir lagt i vann og blir til 
larver. De voksne dyrene lever 

mest på land, men de er 
fortsatt gode
svømmere.

Kolbutjønnmyra i Melhus kommune i  
Sør-Trøndelag har en typisk myrdam.  
Foto: Eva Tilseth.

Dammer i kulturlandskapet hadde tidligere 
en viktig funksjon som vanningsdammer, 
isdammer og branndammer. I dag har de en 
viktig funksjon for det biologiske mangfoldet 
og er i tillegg en estetisk berikelse, slik som 
denne dammen i Follo. Foto: Kjell Sandaas.

Dammene i Geitaknottene naturreservat i 
Hordaland er et eldorado for storsalamander. 
Statens naturoppsyn overvåker bestanden 
for Fylkesmannen.  
Foto: Magnus Johan Steinsvåg.

Dam i kulturlandskapet. Foto: Kjell Sandaas.

Skogsdam: Foto: Leif Åge Strand. Rødlista 
Norsk rødliste  

for arter er en oversikt 
over de meste sjeldne 

og truede artene i 
Norge.
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Storsalamander er oppført på Bernkonvensjonens liste over arter 
som trenger en særlig beskyttelse. Den er oppført på rødlisten i 
Norge. Vi har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på denne arten 
og dens leve områder. I Norge blir den overvåket, og det er gjort 
mange tiltak for å sikre leveområdene og levedyktige bestander. 
Du som har en storsalamanderdam på eiendommen, har en unik 
mulighet til å bidra i det viktige arbeidet med å sikre artens fremtid!

Storsalamander – en indikatorart
Storsalamanderen er den amfibiearten som er mest avhengig av 
god kvalitet på dammen. Når en finner storsalamander i dammen, 
vil det være gode sjanser for at også småsalamander, spiss-  
og buttsnutefrosk etablerer seg her. Hvis dammen er stor  
nok, vil nordpadde kunne trives. 

Storsalamander – en ansvarsart

Storsalamanderen finnes i tre 
adskilte områder i Norge: på 
Østlandet rundt Oslofjorden, på 
Vestlandet i Hordaland og  
Rogaland og i Midt-Norge (Møre 
og Romsdal og Trøndelag). 

Storsalamanderen, Triturus 
cristatus, er en vakker og 
merkelig skapning. Oversiden 

er brun/sort og under siden er gul/
oransje med sorte flekker. Hannen 
får en ryggkam i parrings sesongen 
– og ligner litt på en drage. 

Storsalamanderen blir drøye 16 
cm lang. Den er et rovdyr som 
spiser det den kommer over av 
insekter og småkryp. Den er mest 
aktiv om natten. Om dagen finner 
den gjemmesteder der den kan 
være i skjul og hvile seg. Når 
høsten kommer finner den seg et 
hulrom i bakken, en steinur eller 
lignende der frosten ikke når den. 
Der blir den til neste vår. Hvis  
salamanderen overlever sin første 
vinter, vil den bruke den samme 
overvintringsplassen år etter år.
 
Selv om storsalamanderen lever 
det meste av livet sitt på land, er 
den avhengig av dammer for å 
formere seg. Den lever derfor i 
tilknytning til fisketomme dammer 
i kulturlandskapet, skogsdammer 
og myrtjern.

Storsalamander- 
larven bruker de røde,  
vifte lignende gjellene til å  
puste med før den i løpet av 
august – september meta-
morfoserer (går igjennom en  
stor forandring), utvikler lunger 
og går opp på land.  
Foto: Jeroen van der Kooij.

Storsalamanderens liv 
på land og i vann  

En hunn på vandring i mosen. 
Storsalamanderen lever 
mesteparten av sitt 
voksne liv på land.  
Foto: Jeroen van  
der Kooij.

I løpet av våren legger hunnen 
200-400 egg som hun omsorgsfullt 
pakker inn i blader under vann.  
Foto: Jeroen van der Kooij.

Mange av eggene dør,  
men resten utvikler seg til  
larver i løpet av 2 – 3 uker.  
Foto: Jeroen van der Kooij.

En hann i vårlig frierdrakt.  
Om våren trekker dyrene 

til dammen. Etter hvert 
som temperaturen 

stiger begynner 
hannene å vise 
seg frem og 
kjempe om 
hunnenes 
gunst. Foto:  
Eva Tilseth.

Ansvarsart  
er en art vi har et  

internasjonalt  
ansvar for.

Indikatorart er en 
plante- eller dyreart 

som indikerer spesielle 
miljøforhold.  
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Andre amfibier

Dette er de fem andre amfibie - 
artene vi har i Norge i tillegg  
til storsalamanderen. 

Buttsnutefrosk 
Rana temporaria
Buttsnutefrosken er vår vanligste frosk og den finnes 
stort sett over hele landet. De voksne dyrene blir 7-10 
cm lange og har butt snute. Fargen varierer mellom 
brun, olivenbrun med sorte tegninger til rødlig. Buken 
er som oftest lys med mørke tegninger. De lever på 
myrer, i eng eller i skog, helst i nærheten av vann. 

Spissnutefrosk 
Rana arvalis
Spissnutefrosken ligner på buttsnutefrosk, men har 
spissere snute, er litt mindre (6-7 cm) og har ensfarget, 
lys buk. Hannene kan bli ganske blå i parringstiden 
(april-mai). Denne arten er langt sjeldnere og finnes 
bare på Østlandet og noen få steder på Sørlandet. 

Damfrosk 
Pelophylax lessonae
Hvis du er usedvanlig heldig og befinner deg i Aust-
Agder kan det hende du får se damfrosken. Den er en 
svært sjelden art, og mest sannsynlig en gjenlevende 
relikt fra tidligere varmetid. Hannene er den eneste 
norske froskearten som har ytre kvekke poser. Derfor er 
også lyden fra damfrosken veldig høy, og damfrosken 
kan høres på veldig lang avstand. 

Hunn (øverst) og hann små salamander. Foto: Jeroen van der Kooij.

Nordpadde. Foto: Trond Haugskott. 

Eggene til  
nordpadda legges  
i lange tråder (de 
sorte trådene) og 

froskene legger  
egg i klaser.  

Foto: Gunnar Bjar. 

Buttsnutefrosk. Foto: Jeroen van der Kooij.

Spissnutefrosk. Foto: Jeroen van der Kooij.  

Småsalamander 
Lissotriton vulgaris
En småsalamander kan bli omtrent 10 cm lang. Den er 
brun, olivenbrun, grå eller svart og har ofte en mørk 
strek gjennom øyet. Buken er rødoransje og har mørke 
flekker hos hannen og prikker hos hunnen. Den har 
ganske lik livssyklus som stor salamanderen og lever i 
og ved dammer og tjern både i skog, myr og i kultur-
landskapet. Den er utbredt på Østlandet, langs kysten 
til Rogaland og i Midt-Norge fra Nord-Møre til sør i 
Nordland.

Nordpadde 
Bufo bufo
Nordpadda er utbredt over det meste av lavlandet, helt 
til søndre del av Nordland. Hannene blir 6-8 cm mens 
hunnene er større og kan bli opp til 12 cm. Huden er 
tørr med tydelige vorter. Bena er kortere enn hos 
froskene og den hopper ikke spesielt godt. Pupillene er 
vannrette i mot setning til frosker som har runde 
pupiller. Nordpadda finnes på både tørre og fuktige 
steder. Den legger egg i sjøer, tjern og helst dypere 
dammer. Larvene til padda svømmer ofte i stim. De 
metamorfoserer i juli-august og går ofte på land i flokk. 

Giftige amfibier 
Visste du at alle amfibier 
har gift i huden? I Norge 
har storsalamanderen og 

nordpadden mest gift. Det 
er derfor viktig å vaske seg 

godt på hendene hvis du tar 
på dem. Hunder og katter 
kan bli syke hvis de biter i 

dyrene.

Damfrosk. Foto: Dag Dolmen.
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Hvorfor forsvinner storsalamanderen  
og de andre amfibiene?

Det er flere grunner til at det  
blir færre amfibier i Norge og 
resten av verden. Vi mennesker 

har som oftest skylden. 

Utsetting av fisk 
Amfibielarvene er svært utsatt for å bli 
spist av ørret og annen fisk. Når egget 
klekkes, svømmer larven ut i de frie 
vannmassene. Det er i denne fasen at 
amfibiene er mest utsatt for å bli spist av 
fisk. I Norge har vi en sterk tradisjon for 
å flytte fisk, og denne trusselen rammer 
både gårdsdammer og tjern i skogen. 
Husk at fiskeutsetting krever tillatelse.

Igjenfylling, gjengroing 
og forurensing
Amfibiene er helt avhengig av dammer 
til å forplante seg i, det er her leken og 
selve larvestadiet foregår. Små dammer 
hadde tidligere en stor verdi for kulturen 
på landsbygda hvor de tjente som 
vannreservoarer, brann- og isdammer. I 
dag har de små dammene liten praktisk 
eller økonomisk verdi for de fleste 
grunneiere. Derfor gror de ofte igjen, 
forurenses av nærliggende aktiviteter 
eller blir tørrlagt av økonomiske eller 
sikkerhetsmessige hensyn. 

Disse paddene risikerer livet når den forsøker å krysse bilveien. 
Foto: Kjell Sandaas 

Gjengroing av salamanderdam. Foto: Catrine Curle

Flere ulike lovverk  
beskytter  
amfibiene.

Plan- og  
bygningsloven:
Det er viktig å huske på at det å 
fylle igjen en dam er et terreng-
inngrep. Slike inngrep er søknads-
pliktige etter plan- og bygnings-
loven. Det er kommunen som 
behandler søknader. 

Naturmangfoldloven: 
Naturmangfoldlovens forvaltning-
smål for arter (§ 5) lyder: «Målet er 
at artene og deres genetiske 
mangfold ivaretas på lang sikt og at 
artene forekommer i levedyktige 
bestander i sine naturlige  
utbredelsesområder. Så langt det er 
nødvendig for å nå dette målet 
ivaretas også artenes økologiske 
funksjonsområder og de øvrige 
økologiske betingelsene som de er 
avhengige av.» 

I og med at amfibier har hatt en 
dramatisk tilbakegang både i Norge og 
i på verdensbasis, er det viktig å ta vare 
på leveområdene som er igjen. Det 
gjelder både dammene, som er 
avgjørende for reproduksjon, og 
leveområdene rundt dammen. Det 
hviler en generell aktsomhetsplikt (§ 6) 
på enhver for å unngå skade på 
naturmangfoldet som er i strid med 
forvaltningsmålet.

Forvaltningsprinsippet (§ 15) gjelder for 
amfibier på lik linje som andre dyr:
«Høsting og annet uttak av naturlig 
viltlevende dyr skal følge av lov eller 
vedtak med hjemmel i lov. Unødig 
skade og lidelse på viltlevende dyr og 
deres reir, bo eller hi skal unngås.»

Bruk av sprøytemidler inntil dammer 
utgjør også en risiko for artene i 
dammen.

Viltloven: 
Det er ikke tillatt å samle inn egg, larver 
og voksne dyr. Skal det samles inn dyr 
for undervisning eller annet, eller for å 
sette ut et annet sted, kreves det 
tillatelse jf forskrift vedtatt etter vilt-
loven § 26.

Bruk av sprøytemidler inntil dammer 
utgjør også en risiko for artene i 
dammen. 

Isolasjon og veitrafikk
Bebyggelse og veinett blir liggende som 
barrierer for vandrende amfibier på vei 
til eller fra dammer og overvintrings-
plasser. Mange amfibier blir påkjørt og 
dør når de prøver å krysse veien. Når 
det blir mange barrierer rundt  
dammene, blir de liggende som små 
øyer i land skapet. Da er det færre 
muligheter for å finne nye partnere, og 
bestandene blir stadig mindre.

Lover og regler knyttet til dammer og amfibier

Lakse- og  
innlandsfiskloven § 9 
Det er forbudt uten tillatelse å flytte 
eller sette ut fisk i Norge. I vassdrag er 
det også forbudt å sette ut andre 
organismer uten tillatelse.

Vannressursloven § 11 
Det skal opprettholdes et vegetasjons-
belte langs vassdrag som gir levested 
for planter og dyr (§ 11).

Alle planer om nye dammer og 
inngrep i eksisterende vannforekomster 
og vassdrag (gjelder også små  
dammer og bekker/grøfter) skal 
meldes til NVE. De gir veiledning og 
vurderer om det må søkes om  
konsesjon i forbindelse med tiltaket 

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer 
utfyllende informasjon og veiledning 
knyttet til din dam, kan du kontakte 
kommunen eller Fylkesmannens 
miljøvernavdeling.
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Dette gir en god amfibiedam: 

1) Åpent, solrikt landskap. 
2) Buffersone til intensivt jordbruk. 
3) Nærhet til andre dammer, 50 – 500m. 
4) Nærhet til overvintringssteder, 100 – 200m. 
5) Grunne, varme partier for egglegging. 
6) Dype partier med skjulesteder. 
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Hva kan du gjøre for å ta vare på amfibiene?

Har du storsalamander eller 
andre amfibier i dammen din,  
er det flere grep du kan ta for å 

bidra til å sikre artens fremtid. 

Trær og vegetasjon  
rundt dammen 
Storsalamanderen trives best i sol-
eksponerte dammer og vann. Ved å 
åpne opp rundt dammen, fjerne trær 
og holde annen høyvokst vegetasjon 
nede, sikrer du sollys i dammen  
samtidig som du reduserer problemer 
med gjengroing.

I kulturlandskapet er det viktig å 
beholde en god kantsone mot  
dammen, begrense avrenning og hindre 
bruk av sprøytemidler inntil dammen.

Grave ut dammer og grøfter 
Ved behov kan du renske opp i  
dammen ved hjelp av rive og bøtter, 
eller ved å bruke gravemaskin. Dette 
bør foregå mellom oktober og mars, 
når amfibiene er i dvale på land. For å 
sikre en mest mulig naturlig utvikling i 
dammen, kan du grave ut halve 
dammen det første året og andre 
halvparten ett eller et par år senere. Da 
får både plante- og dyreliv mulighet til å 
reetablere seg i dammen.

Etablere nye dammer  
og vandringsveier    
Mange dammer er blitt borte de senere 
år, og ofte opptrer amfibie dammer som 
isolerte oaser for biologisk mangfold. 
Ved å skape vandringsveier mellom 
dammer (striper med litt ruskete 
områder der det ellers er gressplen eller 
åker) og etablere nye dammer blir 
bestanden mer robust. Når en etablerer 
en ny dam, er det en rekke hensyn å ta, 
for eksempel til vannstand, av renning, 
lekende barn og den generelle 
beliggen heten til området.

Sette opp informasjonsskilt   
Et informasjonsskilt om livet i dammen 
kan være med på å skape økt interesse 
og forståelse for naturen vi lever i, og 
slik bidra til å sikre arter og mangfold for 
våre barn og barnebarn. 

Sette opp gjerde   
Hvis dammen utgjør fare for  
mennesker eller dyr kan en søke om 
tilskudd for å gjerde inn dammen.

Etablere gode dag-
tilholdssteder og  
overvintringsmuligheter  
Utenom vannfasen oppholder  
salamanderen seg på dagtid  
mest i hulrom under steiner og  
røtter, i museganger og under  
dødt treverk. Om vinteren er  
salamanderen helt avhengig  
av gode og frostfrie over-  
  vintringsplasser. Legger du trær, 
steinrøyser og komposthauger i 
nærheten av dammen, skaper du  
gode muligheter for salamanderen  
til å søke ly på dagtid og gir den 
overnatting til vinteren.

Anlegge amfibie-   
tunneler og ledegjerder    
Det kan legges amfibietunneler under 
veier der det er stor fare for at mange 
amfibier dør. En amfibietunnel er kort 
beskrevet et rør med stor diameter  
som ligger under veien. Ved hver 
åpning er det et langt ledegjerde som 
leder amfibiene i sikkerhet inn i tunellen 
istedenfor over veien.

Foto: Kjell Sandaas.

7) Åpent bunnparti for salamanderlek og jakt. 
8) Åpent vann for jakt hos larver. 
9) Komposthauger, museganger, trestokker, steiner  
 og andre skjulte «overdagingssteder». 
10) Steinrøys og løs jord/rasmark med trerøtter for overvintring. 
11) Fuktig grøft som spredningskorridor.
                                                                                     Etter Dag Dolmen -03



Vis frem dine funn
Har du selv observert storsalamander i dammen kan du gå 
inn på www.artsobservasjoner.no  og se om arten har vært 
registrert på lokaliteten tidligere. Hvis ikke kan du enkelt  
registrere deg som rapportør og registrere dine funn på 
siden. Her har du også mulighet for å se andre arter, både 
planter og dyr, som er observert i ditt område.

Få støtte til bevaringsarbeidet 
Grunneiere, lag og foreninger kan få økonomisk støtte til å ta 
vare på dammer og truede arter. Fylkes mannens landbruks-
avdeling har oversikt over støtteordninger gjennom SMIL og 
RMP, mens miljøvernavdelingen har oversikt over til-
skuddsordninger til truede arter og naturtyper: 
www.fylkesmannen.no 

Mer informasjon
Handlingsplan for storsalamander: www.miljødirektoratet.no
Aktuelle lovverk: https://lovdata.no
Søke opp arter i kart: www.artsdatabanken.no 
Søke opp naturtyper i kart: http://kart.naturbase.no 

Har du spørsmål eller ønsker å rapportere funn –  
ta kontakt med din lokale Fylkesmann

Foto første side, stort bilde av storsalamander hann i frierdrakt: 
Jeroen van der Kooij. 
Foto første side, lite bilde av larve: Leif Åge Strand.
Foto denne side av storsalamander hunn: Jeroen van der Kooij.

Illustrasjoner: Trond Haugskott.
Utforming: Trond Haugskott og  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2015.

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus


