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Handlingsplan for 

stor salamander Triturus cristatus  

Ekstrakt: 
Denne handlingsplan presenterer mål og 
tiltak for forvaltning av stor salamander 
Triturus cristatus.

Hovedmålet med planen er å sikre leve-
dyktige bestander av stor salamander der 
den finnes i dag.
Foreslåtte tiltak omfatter videre kartleg-
ging, overvåkning, behov for så sikre 
levesteder mot ødeleggelse, behov for 
restaurering av lokaliteter, samt informa-
sjon og oppsyn. Handlingsplanen evalu-
eres i 2012.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil få 
en koordinerende rolle i gjennomføringen 
av denne handlingsplanen.

 

Abstract: 
This action plan present goals, actions and 
other measures for the management of the 
Great Crested Newt Triturus cristatus.

The main goal for the action plan is to 
secure viable populations of crested 
newt within the present distribution 
range in Norway. Measures proposed in 
this action include information, further 
mapping, monitoring, assessing the need 
to secure existing breeding localities 
and to undertake habitat improvement 
if necessary. The action plan will be 
evaluated in 2102.

The County Governor in Oslo and 
Akershus will have a coordinating role in 
implementing this action plan.  



Verden opplever i dag et stadig raskere tap av biologisk 
mangfold. Det er en utbredt oppfatning at det globale 
tapet av biologisk mangfold i dag er så omfattende at det 
etter hvert vil undergrave muligheten for en bærekraftig 
utvikling. I Norge regner man med at over 100 plante- 
og dyrearter er forsvunnet de siste 150 årene. 

Under partsmøtet for Konvensjonen om biologisk 
mangfold i Haag i 2002, og på verdenstoppmøtet i 
Johannesburg samme år, ble det vedtatt et mål om å 
redusere tapet av biologisk mangfold betydelig innen år 
2010. Dette målet ble forsterket på ministerkonferansen 
i Kiev i 2003, til å stanse tapet av biologisk mangfold 
i Europa innen 2010. Den norske regjering har sluttet 
seg til dette målet. I St. meld. Nr. 21 (2004-2005) 
Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, er 
dette en av Regjeringens hovedprioriteringer. 

I meldingen heter det at (sitat): ”Regjeringen vil iverksette 
tiltak med sikte på å stanse tapet av biologisk mangfold 
innen 2010”.

En rekke tiltak av mer generell karakter skal gjennom-
føres, bl a å styrke kartlegging og overvåkning av bio-
logisk mangfold og å gjennomgå og videreutvikle lovverk 
og virkemidler av betydning for å bevare det biologiske 
mangfold. For enkelte arter som i dag er truet av utryd-
delse her i landet, vil likevel ikke slike generelle tiltak 
alene være tilstrekkelige. For slike arter vil det være 
nødvendig å gjennomføre særskilte forvaltnings- og 
bevaringstiltak for å sikre deres overlevelse på lang sikt. 
Å utarbeide og gjennomføre artsvise handlingsplaner 
(bevaringsplaner) er et slikt ekstraordinært tiltak. På 
denne bakgrunn har regjeringen bestemt at det skal lages 
slike handlingsplaner for et utvalg trua arter i Norge. 
Direktoratet for naturforvaltning har fått ansvaret for å 
utarbeide handlingsplanene.

Denne handlingsplanen for stor salamander Triturus 
cristatus bygger på et forslag til handlingsplan; 
utarbeidet av førsteamanuensis Dag Dolmen ved 
NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim, med bidrag fra 
Kjell Sandaas, Leif  Åge Strand  og Jan M Birkeland. 
Direktoratet for naturforvaltning har ferdigstilt planen i 
samarbeid med Dag Dolmen. 

Yngve Svarte

Direktør Artsforvaltningsavdelingen
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I Norge finnes stor salamander utbredt i tre atskilte 

områder: På Østlandet fra svenskegrensa i Østfold rundt 

Oslofjorden til Skienstraktene og opp i midtre Telemark, 

og så langt nord som til Land, Lillehammer og Ytre 

Rendal. På Vestlandet er den funnet en rekke steder mel-

lom Boknafjorden/ Haugesund og Bergen. I Midt-Norge 

finnes den på Nordmøre og mot nordøst både på sørsida 

og nordsida av Trondheimsfjorden.

På Østlandet og i Rogaland/Sunnhordland (som over det 

meste av Europa ellers) lever stor salamander hovedsakelig 

i mindre dammer og tjern i jordbruks- og kulturlandskap, 

mens den i øvre Telemark, det meste av Vestlandet og i 

Midt-Norge så å si utelukkende holder til i tjern og dam-

mer i skogs- og myrområder. Den dårlige status til stor 

salamander skyldes i første rekke at arten tåler predasjon 

fra fisk svært dårlig. De store endringene som jordbruks- 

og kulturlandskapet har gjennomgått etter krigen har også 

ført til en kraftig tilbakegang for stor salamander.

I skog- og myrområder er faremomentene først og fremst 

drenering i forbindelse med skogkultivering, og eventuelt 

fiskeutsetting. For alle områder er det et alvorlig problem 

er at når salamanderlokalitetene blir fåtallige og mulighe-

tene for spredning mellom dem forsvinner, stopper også 

all genutveksling mellom de (etter hvert isolerte) lokale 

bestandene. Dette gjør  seg særlig gjeldene i utbyggings- og 

pressområder. Færre dammer fører til at avstanden mellom 

egnete yngledammer øker. For det andre opprettes barri-

erer, ofte i form av sterkt trafikkerte veger eller av landarea-

ler som ikke kan krysses av salamander. Slike barrierer kan 

også avskjære yngledammen fra vinterkvarteret. I tillegg 

blir mange overkjørt. 

Det overordna målet er å sikre overlevelse av stor salaman-

der på lang sikt i Norge. Alle naturlige populasjoner av 

stor salamander skal opprettholdes eller styrkes i alle de 

områder der den finnes i dag.  For at ikke utbredelsesom-

rådet skal innskrenkes ytterligere, bør det  legges vekt på 

forekomster i utkanten av dagens utbredelsesområde.

Hovedtyngden av arbeidet med å bevare og ta hensyn til 

leveområder og bestander av stor salamander vil fremdeles 

måtte foregå gjennom den ordinære saksbehandling i fyl-

ker og kommuner. Denne handlingsplanen, og særlig kap. 

5.3 - 5.6 tar opp ulike problemstillinger og gir råd i dette 

arbeidet.

I tillegg skal handlingsplanen, gjennom tilførte statlige 

midler, finansiere ytterligere tiltak for å nå målsetningen 

ovenfor. De tiltakene som foreslås i denne handlingsplanen 

omfatter supplerende kartlegging for å få bedre kunnskap 

om forekomst og utbredelse av stor salamander, overvåk-

ning, informasjon, tiltak for å sikre levesteder mot inngrep 

og ødeleggelse, og restaurering av levesteder der det er 

behov for det.
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The great crested newt Triturus cristatus occurs in three 

separate parts of Norway. In southeast Norway, it is found 

from the Swedish border in the county of Østfold, around 

Oslofjord to the Skien district and central Telemark, and as 

far north as Land, Lillehammer and Ytre Rendal. In west 

Norway, it occurs in a number of places from Boknafjord 

to Haugesund and Bergen. In central Norway, it is found 

in Nordmøre and further northeast on both the south and 

north sides of Trondheimsfjord.

In southeast Norway and in Rogaland and Sunnhordland 

in west Norway (as in most of the rest of Europe), the 

great crested newt mainly lives in small ponds and lakes in 

agricultural areas and other kinds of cultural landscape, 

whereas in inner Telemark, most of west Norway and 

in central Norway, it is almost entirely confined to small 

lakes and ponds in forested and boggy areas. The main 

reason for its poor status is that the great crested newt has 

very poor tolerance for predation from fish. The major 

changes in the agricultural and cultural landscapes since 

the Second World War have also led to a strong decline in 

its population.

In forested and boggy areas, the great crested newt has 

been particularly hard hit by drainage projects linked 

with forestry, and by the release of fish. In all the areas, 

a serious problem arises when few great crested newt 

localities remain and opportunities for dispersion between 

them disappear, thus preventing genetic exchange between 

the, by degrees isolated, local populations. This is especially 

acute in areas undergoing major development. Fewer ponds 

result in increasing distance between suitable breeding 

ponds. Barriers, moreover, arise, often in the form of roads 

with heavy traffic or of land that cannot be crossed by 

newts. Such barriers may also develop between breeding 

ponds and overwintering sites. Many newts are also run 

over by vehicles. 

The principal aim is to secure the long-term survival of the 

great crested newt in Norway. All its natural populations 

must be maintained or improved wherever the species is 

found today. To ensure that its present range is not further 

reduced, emphasis must be placed on occurrences in 

marginal parts.

Most of the effort to preserve habitats and safeguard great 

crested newt populations must still take place through 

ordinary procedures at county and municipal levels. This 

action plan, particularly sections 5.3 - 5.6, takes up various 

problems and gives advice in this respect.

Through government funding, the action plan 

must also finance further measures to achieve the 

aforementioned objective. The measures proposed here 

include supplementary mapping to learn more about 

the occurrence and distribution of great crested newts, 

monitoring, providing information, taking steps to 

safeguard habitats from disturbance and destruction, and 

restoring habitats where necessary.
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Som gruppe er amfibiene (frosker, padder og salamandere) 

svært utsatt verden over i dag.  Stor salamander Triturus 

cristatus er i dag oppført som VU – vulnerable = sårbar 

på Norsk Rødliste 2006. I sitt utbredelsesområde har stor 

salamander noe varierende rødlistestatus, men generelt for 

hele utbredelsesområdet er det en entydig tendens med sterk 

tilbakegang. 

I Norge gikk antall lokaliteter for stor salamander sterkt til-

bake i andre halvdel av 1900-tallet. De siste 5-10 åra er det 

blitt oppdaget flere nye lokaliteter for arten her i landet, men 

tendensen er fortsatt at leveområdene til stor salamander stadig 

reduseres i antall. Særlig gjelder det for forekomstene i tett-

bygd strøk og i kulturlandskap.

Mange enkeltlokaliteter for stor salamander er godt sikret 

innenfor et avgrenset område i Hardanger (Geitaknottane 

naturreservat). Men det store flertall av lokaliteter her i landet 

er fortsatt uten noen form for sikring mot inngrep.

Internasjonale konvensjoner 

Stor salamander er oppført på Bernkonvensjonens liste II. 

Bernkonvensjonen, som er administrert av Europarådet , har 

som siktemål å ivareta europeiske planter og dyr og deres 

naturlige leveområder. Arten er også tatt opp i EUs habitat-

direktiv og i Bernkonvensjonens Emerald Network.

Det foreligger en handlingsplan for stor salamander i Europa, 

utarbeidet for Europarådet (Edgar & Bird 2005). Det påpekes 

der bl a at det også  i Norge er behov for å styrke forvaltningen 

av stor salamander, og det understrekes at å sikre lokaliteter 

mot ulike former for ødeleggelse er et  grunnleggende tiltak 

for å bevare stor salamander. 

2.	Innledning

Amfibienes	status

I	Norge	har	vi	seks	arter	amfibier.	Det	er	padde	Bufo bufo,	tre	

arter	frosk	(buttsnutefrosk	Rana temporaria,	spissnutefrosk	

Rana arvalis	og	damfrosk	Rana lessonae)	og	to	arter	sala-

mander	(stor salamander	Triturus cristatus	og	liten salaman-

der	T. vulgaris).	

	

Frosker,	padder	og	salamandere	er	også	de	dominerende	amfi-

biegruppene	på	verdensbasis,	med	over	5000	arter	av	frosker	

og	padder	og	over	500	arter	salamander.	I	Norsk Rødliste 

2006	er	damfrosk	oppført	som	CR	-	kritisk truet,	stor	salaman-

der	som	VU	-	sårbar,	mens	liten	salamander	og	spissnutefrosk	

begge	er	oppført	som	NT	-	nær truet.

For	kriterier	for	klassifisering	og	bestandsfakta,	se	under	

rødlistedatabasen	på	artsdatabankens	hjemmesider		

www.artsdatabanken.no	

Som	dyregruppe	er	amfibiene	spesielt	utsatt	verden	over.	

En	studie*	over	tilstanden	hos	verdens		5	743	kjente	arter	av	

amfibier,	konkluderer	med	at	122	arter	har	dødd	ut	siden	1980,	

34	av	disse	de	siste	årene.	For	427	arter	regnes	situasjonen	

som	kritisk	truet,	mens	1	856	arter	er	alvorlig	truet	av	utryd-

delse.	Amfibiene	er	svært		følsomme	for	miljøforandringer,	og	

forekomsten	av	amfibier	betraktes	som	meget	god	indikator	på	

miljøstatus.	Les	mer	på

•	www.zoologi.no/herpetil/he_arter.htm		

•	www.globalamphibians.org/

*	 Stuart,	S.N,	Chanson,	J.S.,	Cox,	N.A.,	Young,	B.E.,	

Rodrigues,	A.S.L.,	Fischman,	D.L.	and	Waller,	R.W.	2004:	

Status	and	Trends	of	Amphibian	Declines	and	Extinctions	

Worldwide.	Science 306: 1783-1786. (3. Dec. 2004)



Det	overordna	målet	er	å	sikre	overlevelse	av	stor	
salamander	på	lang	sikt	i	Norge.		

Alle naturlige populasjoner av stor salamander skal opprett-

holdes eller styrkes i alle de områder der den finnes i dag.  

For at ikke utbredelsesområdet skal innskrenkes ytterligere, 

bør det  legges vekt på forekomster i utkanten av dagens 

utbredelsesområde.

Hovedtyngden av arbeidet med å bevare og ta hensyn til leve-

områder og bestander av stor salamander vil fremdeles måtte 

foregå gjennom den ordinære saksbehandling i fylker og kom-

muner. Denne handlingsplanen, og særlig kap. 5.3 - 5.6 tar opp 

ulike problemstillinger og gir råd i dette arbeidet.

I tillegg skal handlingsplanen, gjennom tilførte statlige mid-

ler, finansiere ytterligere tiltak for å nå målsetningen ovenfor. 

Følgende tiltak foreslås gjennomført i løpet av planperioden 

2007-2011: 

3.1. Videre kartlegging 

Selv om forekomsten av stor salamander er relativt godt kjent 

her i landet, er det fremdeles en del mangler i denne kunn-

skapen. Flere områder og lokaliteter som kan tenkes å ha stor 

salamander, er ikke tilstrekkelig undersøkt. I tillegg har mange 

lokaliteter som er registrert tidligere usikker status i dag. I 

2007 startet et arbeid med å avdekke hvor det er mangelfull 

kjennskap til forekomster av salamander. Fra og med 2008 

foretas det så inventeringer i prioriterte områder. 

3.2. Overvåkning og oppsyn

Det foreligger et forslag til overvåkningsprogram for amfibier 

i Norge (Hårsaker & al. 2000), men det er så langt ikke 

iverksatt. Dersom det pga ressursmessige årsaker ikke er mulig 

å gå videre med dette overvåkningsprogrammet, må det settes 

i gang et mindre ambisiøst program for å overvåke utvalgte 

bestander av stor salamander, herunder overvåkning av effekt-

en av de tiltak som blir gjort gjennom denne handlingsplanen.

Den dokumenterte tilbakegangen i antall lokaliteter med stor 

salamander innenfor hele utbredelsesområdet, viser at det også 

bør iverksettes et målrettet tilsyn for å unngå ytterligere tap 

av arten, gjennom planmessig naturoppsyn og registrering av 

inngrep som truer leveområdene. Dette gjelder i særlig grad i 

tettbygds strøk og i kulturlandskapet, hvor trusselbildet er mest 

konkret og sammensatt. Registreringer knyttet til overvåk-

ning og målrettet oppsyn med lokaliteter med stor salamander 

kan integreres i oppgaveporteføljen til Statens naturoppsyn 

(SNO). Tilsvarende felt- og dokumentasjonsarbeid koordineres 

og kvalitetssikres av lokalt SNO innenfor flere fagområder. 

Oppdrag fra forvaltningen avtales i forbindelse med den årlige 

bestillingsdialogen mellom sentral forvaltningsmyndighet, 

som i dette tilfelle er FM i Oslo og Akershus og SNO sentralt. 

Arbeidet rapporteres etter fastlagte maler og frister. Det vil 

være behov for særlig tilpasning og standardisering av så vel 

registrerings- /overvåkings-metodikk som rapporteringsmodell.

Registrerings- og overvåkingsoppgavene konkretiseres ved at 

den prioriterte oversikten over salamanderlokaliteter og leve-

områder som utarbeides av fylkesmennene, årlig legges til 

grunn for SNOs feltoppsynsaktivitet med faste besøk i lokalitet-

ene innenfor bestemte tidsintervall. Overvåkningsprogrammet 

bør i første omgang ta utgangspunkt i kjente lokaliteter og 

trusselfaktorer, men samtidig være åpen for endringer, tilpas-

ninger og suppleringer på bakgrunn nye vurderinger fra forvalt-

ningen knyttet til ny kunnskap eller endret status.

I tillegg til mer systematisk overvåking og et mer intensivt 

tilsyn med lokalitetene bør det vektlegges produksjon av infor-

masjonsmateriell, og det bør utarbeides informasjonsplaner 

som involverer lokalsamfunn, grunneiere og kommunene.

SNO vil også, på bestilling fra forvaltningen, kunne bistå i for-

bindelse med planlegging og gjennomføring av informasjons- 

og tilretteleggingstiltak eller biotopforbedrende tiltak knyttet 

til enkelte lokaliteter.

3.3. Sikring av viktige områder og 
lokaliteter

Ut i fra dagens trusselbilde vil de viktigste tiltak være å sikre 
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at viktige områder og enkeltlokaliteter for stor salamander 

ikke blir ødelagt. Også den europeiske handlingsplanen under-

streker betydningen av å sikre lokaliteter mot ødeleggelse som 

grunnleggende i arbeidet for å bevare stor salamander.

I denne planen er det i kap. 5.4 omtalt salamanderområder og 

-lokaliteter som betraktes som særlig viktig å bevare ut fra et 

nasjonalt perspektiv. Dersom disse områdene kan sikres mot 

ødeleggelse vil det være en betydelig forbedring av statusen til 

stor salamander i Norge. 

Viktige områder og enkeltlokaliteter ligger i forskjellige 

naturtyper, de er utsatt for ulike trusler, og har ulik planstatus. 

Hvordan og med hvilke virkemidler lokaliteter for stor sala-

mander best kan sikres, vil derfor kunne variere fra lokalitet 

til lokalitet. Det er ønskelig at et visst antall av lokaliteter og 

områder blir sikret juridisk.

Gjennom denne planen vil: 

1.  Fylkesmannen i de aktuelle fylker lage en oversikt over 

viktige lokaliteter for stor salamander og vurdere behovet 

for sikring, og eventuelt på hvilken måte og med hvilke 

virkemidler lokalitetene best kan sikres mot  ulike former 

for ødeleggelse. Det foretas en prioritering.

2.  Med bakgrunn i forslagene fra fylkesmennene lages det en 

framdriftsplan for a sikre prioriterte områder og lokaliteter 

for stor salamander.

3.4. Gjennomføre biotopforbedrende tiltak 

Noen av de salamanderlokalitetene som er omtalt og prioritert 

i denne planen er eksempler på lokaliteter der det pr. i dag er 

et stort behov for restaureringstiltak. For disse (og eventuelle 

andre tilsvarende)  lokaliteter bør det foretas restaureringstiltak 

eller biotopforbedrende tiltak. Planstatus må være avklart når 

slikt arbeid igangsettes.

1. Fylkesmannen framskaffer en oversikt over de lokaliteter 

der det er behov for restaurering eller andre biotop-

forbedrende tiltak. Det må foreligge et kostnadsoverslag.

2. Det avsettes et årlig beløp til restaureringsarbeid i plan-

perioden.

3.5. Informasjonstiltak

En viktig del av handlingsplanen vil være å nå ut med informa-

sjon om stor salamander. Grunneiere, kommuner og jord- og 

skogbrukssektoren er sentrale målgrupper.

  

1. Kommunene er viktigste aktør når det gjelder forvaltning av 

leveområder for stor salamander. Det utarbeides en veiled-

ningsmateriell/brosjyre som gir retningslinjer og anbefalinger 

i forvaltning av stor salamander. I denne sammenheng bør 

det foretas en gjennomgang av gjeldende regelverk og hjem-

ler som er aktuelle i forbindelse med sikring av lokaliteter 

i kommunale planer. Det bør i foretas en gjennomgang av 

bestemmelsene i Plan og bygningsloven vedrørende sikker-

het i og omkring dammer (Brønnlovens bestemmelser).

2. Det er i denne planen skissert retningslinjer mht restau-

rering av eksisterende salamanderdammer, og for eventuell 

etablering av nye dammer. Med bakgrunn i slike retnings-

linjer utarbeides det veiledningsmateriell vedrørende skjøt-

sel og nyanlegging av dammer.

3. Det er videre gjengitt forsiktighetsregler for jord- og 

skogbrukssektoren. Med bakgrunn i disse utarbeides det 

informasjonsmateriell i samarbeid med, og for bruk av 

grunneiere, jord- og skogbrukssektoren.

 

3.6. Kostnader

Nedenfor er kostnadene i planperioden satt opp i tabellform.  

�

Tab 1. Finansieringsbehov (i tusen kroner) og organisering av arbeidet med oppfølging av handlingsplan for stor salamander 2008-2012.

Tiltak 2008 2009 2010 2011 2012 Ansvar Utførende

Prosjektmedarbeider  
½ stilling 250 250 250 250 250 FM Oslo og 

Akershus
FM Oslo og 

Akershus

Kartlegging  
og overvåkning * 200 200 200 200 FM Oslo og 

Akershus

Restaurering* 200 200 200 200 Berørte fyl-
kesmenn

Evaluering  
av handlingsplanen 50 DN

* vil avhenge av behov, og kan være aktuelt å justere underveis 
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4.1. Kort om biologi/økologi 

Stor salamander overvintrer på frostfrie plasser, som oftest 

på land, gjerne nede i jorda, i museganger, under stubber, tre-

røtter og torvdekke o.l. I slutten av april eller i mai, avhengig 

av landsdel og høyde over havet, kommer de fram fra over-

vintringsstedet. På natten eller under regn begir de seg så på 

vandring til gytedammen, som kan ligge opptil noen hundre 

meter unna. Stor salamander kan også av og til overvintre i 

selve dammen.

Stor salamander er hovedsakelig nattaktiv, men enkelte indi-

vider på jakt eller i lek kan påtreffes gjennom det meste av 

døgnet. Hannene er til en viss grad territorielle. Egglegginga 

kan finne sted gjennom hele mai/juni, og eggene legges ett og 

ett på vannplanter, som brettes rundt dem til beskyttelse. 

Klekkeperioden er 2-3 uker, avhengig av temperatur. De første 

dagene henger larvene på vegetasjonen eller på bunnen, men 

etter hvert går de over til å leve i de frie vannmasser. De er 

dagaktive, og jakter på småkreps og andre planktoniske orga-

nismer. Under denne tida er larvene selv et lett bytte for fisk. 

Mot slutten av larvetida går larvene ned på bunnen, helst på de 

varme gruntområdene inne ved land der også metamorfosen 

senere finner sted utpå sensommeren eller på høstparten. Både 

de voksne, juvenile og larver er rovdyr som spiser det de kan 

komme over, f.eks. av fjærmygglarver, øyenstikkerlarver, små-

muslinger, krepsdyr, froskerumpetroll o.a.. På land tar de bl.a. 

insekter, edderkopper og meitemark.

De fleste voksne dyra forlater vannet i juli eller august. De 

nymetamorfoserte salamanderne forlater gytedammen og går 

opp på land en måneds tid senere. De tilbringer så i regelen 

ett til tre år på land før de er kjønnsmodne og vender tilbake 

til gytedammen. Men enkelte yngre dyr, 1-3-årige individer av 

stor salamander kan også oppholde seg i vannet gjennom hele 

sommeren. Stor salamander kan nå en betydelig alder, under-

søkelser har vist flere eksemplarer med alder omkring 15 år 

eller mer (Dolmen 1983a). 

En vet ikke så mye om hvor stor salamander oppholder seg på 

land, eller hvor den har vinterkvarter. De fleste vil antakelig 

befinne seg innenfor en avstand til dammen på et par hundre 

meter. Ved en lokalitet i Mellom-Europa fant Jehle (2000) at 

95 % av dyra befant seg mindre enn 50 m fra dammen (og 50 

% av dem mindre enn 15 m fra dammen). Maksimum avstand 

ble målt til 95 m. Trolig varierer slike avstander betydelig, 

avhengig av naturtypen og naturforhold på stedet. I noen til-

felle er voksen stor salamander funnet opp til en kilometer fra 

nærmeste gytedam og det er notert mellom 230 og 1290 m for 

migrasjoner i åpent landskap (Dolmen 1983b,  Sandaas 2004b, 

Kupfer (1998). Også juvenile dyr kan trekke langt, under-

søkelser har vist avstander på opp til 860 m, med et gjennom-

snitt på 254 m (Kupfer & Kneitz 2000). 

Hvilke krav stor salamander har til sitt leveområde har vært 

gjenstand for en del forskning. Dammen eller tjernet må være 

fisketomt, eller i alle fall uten laksefisk. Helst skal lokaliteten 

overstige 10 x 10 m og dybde ½ m; øvre grense er vanskelig å 

sette, men større vatn enn ca. 100 x 100 m har som regel fisk, 

og det er da fisken som begrenser forekomsten av stor sala-

mander. Stor salamander foretrekker åpne og soleksponerte 

lokaliteter, som ikke ligger for langt fra skog og tørr mark, og 

vannkvaliteten bør helst være god med lett surt eller nøytralt 

vann og noe kalk. Litt vegetasjon i vannet er også nødvendig, 

men den bør ikke være ikke spesielt tett. De umiddelbare 

omgivelsene kan være skog, myr, berg eller jordbruks/kultur-

landskap, helst i et variert landskap.

4.2. Systematikk, global utbredelse og 
bestandsstatus

Utbredelsen til stor salamander ligger stort sett innafor 

Europas grenser, men med tillegg av tilstøtende områder i 

Lilleasia m.m. (se Obst 1993, Gasc et al. 1997). Tradisjonelt 

har arten vært oppdelt i fire underarter: Triturus cristatus 

cristatus (Northern crested newt), T. c. carnifex (Italian 

crested newt), T. c. dobrogicus (Danube crested newt) og 

T. c. karelinii (Southern crested newt). I senere tid, kanskje 

for praktisk bruk i vernesammenheng, er det imidlertid blitt 

vanlig å betrakte stor salamander som en såkalt superspecies, 

bestående av fire gode arter. T. (cristatus) cristatus, er i nord 

utbredt fra sentrale deler av Skandinavia til Uralfjella og i sør 

fra Storbritannia og midtre Frankrike til sørøstre Romania 

og videre til Ural. T. (cristatus) carnifex er utbredt i Italia 

med nærliggende områder i nord og på vestsida av Balkan. 

T. (cristatus) dobrogicus sin utbredelse følger Tisa/Donau-

 bassenget (Østerrike til Romania) og T. (cristatus) karelinii 

finnes rundt Svartehavet, fra sørøstlige Balkan gjennom nord-

�.	Status	for	stor	salamander
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lige Tyrkia og Iran og i Kaukasus-området til Kaspiahavet og 

til Krim.

Stor salamander (alle fire underarter) har varierende rødliste-

status gjennom sitt utbredelsesområde. Nordlige stor salaman-

der Triturus (cristatus) cristatus omtales som sårbar/truet i 

Norge, Tyskland, Nederland, Belgia, Luxemburg, Sveits og 

Tsjekkoslovakia, mens den er noe usikker i Sverige, Finland, 

Storbritannia, Frankrike og Polen (Corbett 1989). Men også 

for alle de sistnevnte land poengteres det at stor salamander 

har dårlig/relativt dårlig status med betydelig tilbakegang og 

at tiltak også der må bli satt i verk for å sikre arten og dens 

leveområde. Andrén et al. (1991) understreker i sin rapport 

til Europarådet/Council of Europe ovenstående opplysninger 

og legger til at stor salamander også er truet i Østerrike, og 

at utarbeidelse av en bevaringsstrategi for arten er spesielt 

påkrevd i Norge, Finland, Belgia, Nederland, Luxemburg, 

Østerrike og Sveits. Situasjonen for T. c. cristatus i Øst-

Europa er muligens noe bedre enn i Vest-Europa – i alle fall 

har andre (under)arter dårligere status, mens de to sørøstlige 

(under)artene av stor salamander (T. c. dobrogicus og T. c. 

karelinii) er truet (Andrén et al. 1994). En nylig publisert 

europeisk handlingsplan for superspecies Triturus cristatus 

er skrevet for Europarådet gir detaljert informasjon om dette 

(Edgar & Bird 2005). 

4.3. Salamanderartenes forekomst i Norge

Resultatene fra kartleggingsarbeidet av salamanderbestandene 

i Norge er publisert i flere artikler; de viktigste er Dolmen 

(1972, 1976, 1978b 1981, 1982, 1983b). Av senere utbredelses-

oversikter kan nevnes Dolmen (1992b, 1993a, 1996a), før 

Dolmen & Strand (1997) samlet all daværende kunnskap om 

amfibienes utbredelse her i landet. Dagens kjente utbredelse 

framgår av de følgende avsnitt, som er sakset fra Dolmen 

(1992b) med små forandringer og suppleringer.

Kjennetegn	og	utbredelse
Ettersom stor og liten salamander ofte forveksles, er det 

nedenfor en kort beskrivelse av begge artene.

Stor salamander soler seg i vannoverflaten.  Foto: Morten Ekker
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Fig. 1: 
Utbredelsen av stor salamander i 
Norge. (Fra Dolmen & Strand 1997).
Punktene viser forekomst i et 10x10 
km rutenett, og er altså ikke enkelt-
forekomster.
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Liten salamander  Triturus vulgaris  

Hos liten salamander er de voksne dyra 7-10+ cm lange, 

brune, olivenbrune, grå eller svarte og med mer eller mindre 

tydelig mørk strek gjennom øyet. Den rød-oransje buken har 

mørke flekker (hannen) eller prikker (hunnen). Hannen, som 

også kjennes på det svarte kloakkpartiet, har i lekedrakt sam-

menhengende bølget rygg- og halekam. Den glatte huden er 

hos individer som oppholder seg på land er gjerne tørr.

Arten har i Norge to tilsynelatende atskilte utbredelses-

områder : Fra svenskegrensa i Østfold rundt Oslofjorden og 

langs sørlandskysten til Stavangertrakten; på Østlandet finnes 

den i dalene opp til Fron (og Lesja?) og Ytre Rendal, samt 

Tynset; den går også opp i midtre Telemark og er der bl.a. fun-

net i en høyde på over 700 (900) moh. Et gammelt usikkert 

funn skriver seg fra Bergenstrakten (senere også innført). Liten 

salamander er videre utbredt i Midt-Norge fra Nord-Møre 

og nordover på østsida av Trondheimsfjorden, samt derfra 

sparsomt til Vefsn. Den lille bestanden i Vefsn er, etter hva vi 

kjenner til, verdens nordligste sikre bestand, men det forelig-

ger ubekreftede meldinger om salamander enda lengre nord.

Liten salamander lever i/ved mange slags vannansamlinger, 

som dammer og tjern i både myr og skogsområder, samt i 

kulturlandskapet. Den er ikke så sterkt knyttet til vann og 

fuktig mark som stor salamander. Leken foregår i mai-juni, 

og de fleste dyra kryper så på land. Arten er tussmørkeaktiv, 

men kan under vannfasen iakttas også om dagen, og ofte i det 

dyra ”henger” under vannflata for å sole seg eller jakter i øvre 

vannlag. Larvene, som er kryptisk fargete (gulbrune til mørke-

brune) og botnlevende, metamorfoserer i juli-september.

Stor salamander  Triturus cristatus  

De voksne dyra er 11-15+ cm lange, svarte eller mørkebrune 

med svarte flekker (og hvite prikker), og med  (oftest) safran-

gul, svartflekket buk. Hannen, som også kjennes på det svarte 

kloakkpartiet, har i lekedrakt sagtakket rygg/halekam som er 

avbrutt ved halerota. Den kornete huden har giftkjertler; den er 

fuktig også hos individer som oppholder seg på land. 

Arten finnes i Norge utbredt i tre atskilte områder: Fra svenske-

grensa i Østfold rundt Oslofjorden til Skienstraktene og opp 

i midtre Telemark, hvor den er funnet opp i over 600 m o.h.; 

på Østlandet går den så langt nord som til Land, Lillehammer 

og Ytre Rendal. Den er også funnet en rekke steder mellom 

Boknafjorden/Haugesund og Bergen og dessuten i Midt-

Norge, fra Nord-Møre og nordover både på sør  og nordsida 

av Trondheimsfjorden. Bestanden av stor salamander i Bjugn 

på Fosenhalvøya er svært liten og er muligens den nordligste 

eksisterende bestand i verden.

Stor salamander er utbredt både i tilknytning til næringsrike 

gårdsdammer o.l. og til myrtjern og -dammer i skogstrakter. 

Arten er, også utenfor forplantningssesongen, relativt sterkt 

bundet til vann og til fuktig mark. 

Antall	lokaliteter	for	stor	salamander	i	Norge
For eldre kartlegging og funn av salamander vises til vedlegg 1.

En database over norske herptilfunn inkluderer omkring 300 

funnsteder for stor salamander (Dolmen & Strand 1997). 

Imidlertid er hele 180 av disse registreringer fra før 1990. 

Det har etter den tid foregått inventeringer i varierende skala i 

flere fylker og kommuner, fra Nord-Trøndelag og sørover, ikke 

minst i Oslo-området. 

Databasen er ajourført pr. 1992, men inkluderer også mange 

nyere funn. Inkludert tilleggsdata som er nevnt ovenfor og med 

nyere registreringer i tillegg, kommer trolig antallet opp mot 

400 lokaliteter totalt. Med hensyn til de gamle lokalitetene er 

det imidlertid kjent at mange av dem er ødelagt for lengst og 

i dag bare har historisk og zoogeografisk verdi. Det eksakte 

antallet ødelagte lokaliteter er ukjent, spesielt på Østlandet. 

Dette indikerer at antallet lokaliteter med verifiserte regis-

treringer av stor salamander fra nyere dato (1990 eller nyere) 

bare er ca. 250. Med kartleggingen er til dels mangelfull, og 

det er med bakgrunn i disse tallene realistisk å rekne med i 

overkant av 300 dammer og tjern der det kan finnes eller er 

funnet stor salamander i Norge i nyere tid. I tillegg til dette 

kommer forekomstene i og ved Geitaknottane naturreservat 

i Hardanger med over 80 enkeltlokaliteter. Resultater fra den 

kommunale kartleggingen av biologisk mangfold indikerer at 

tallet kan være enda en del høyere, det er gjennom dette pro-

grammet registrert ca 450 lokaliteter med stor salamander her 

i landet.

Geitaknottane har trolig (en av) verdens beste naturlige for-

ekomst av stor salamander. Dette forholdet, sammen med en 

del andre gode områder og de ganske mange nyoppdagete 

lokaliteter i Nesodden/Frogn-området i Akershus, antyder at 

Norge antakelig har noen av de viktigste områdene i verden 

for stor salamander.

4.4. Trusselfaktorer 

Den dårlige status til stor salamander skyldes i første rekke 

at arten tåler predasjon fra fisk  svært dårlig (Dolmen 1981, 

Skei et al. in press). Voksen stor salamander har riktig nok 

få fiender i naturen fordi huden utskiller en kraftig gift mot 
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predatorer. Men larvene er ikke giftige, og da små og middels-

store larver er nektoniske (oppholder seg i de frie vannmas-

ser) i sin atferd, vil de bli et lett bytte for predatorfisk, f.eks. 

innen laksefamilien. En del karpefisker som lever mest av 

botndyr, synes å ha mindre negativ effekt på stor salamander. 

På grunn av forekomst av fisk er derfor stor salamander hen-

vist til dammer og andre små vannansamlinger. Og nettopp 

derfor er de ekstra utsatt også for andre trusler, fordi slike små 

vannansamlinger er de som  lettest blir drenert, fylt igjen eller 

forurenset.

På Østlandet og i Rogaland/Sunnhordland (som over det meste 

av Europa ellers) lever stor salamander hovedsakelig i dammer 

og tjern i jordbruks- og kulturlandskap, mens forekomstene 

i øvre Telemark, det meste av Vestlandet og i Midt-Norge så 

å si utelukkende holder til i tjern og dammer i skogs- og myr-

områder. 

I jordbruks-	og	kulturlandskap er det mange trusselfaktorer 

som gjør seg gjeldende. Dette landskapet har i løpet av de 

siste 20-40 årene gjennomgått store endringer. Tidligere var 

landbruket preget av mindre driftsenheter basert på allsidig 

husdyrhold, med hyppige vekslinger mellom skogteiger, åker, 

eng, og beitemark, og bekkedrag og dammer omgitt av fuktig 

og frodig vegetasjon. Nå dominerer et langt mer intensivt jord-

bruk. I viktige salamanderområder på Østlandet er jordbruket 

hovedsakelig basert på kornproduksjon, og landskapet er blitt 

mer åpent og ensartet. Mange dammer er blitt helt omgitt av 

kornåkrer. Videre krever veier, baner, boligfelter og industri 

stadig større deler av kulturlandskapet. Denne utviklingen har 

vært negativ for amfibiene, som i landfasen er avhengig av 

fuktige skjulesteder rik på næringsdyr som insekter og snegler, 

spredningskorridorer i form av bekkefar, myrdrag og grøfter, 

og frostfrie overvintringssteder. Gjengroing av de gjenværende 

dammer, og tilsig og forurensing landbruk eller industri o.a. er 

også et stort problem.

Tidligere var det også vanlig med vanningsdammer/gårdsdam-

mer, der gårdsbrukene hadde en eller flere dammer som drikke-

vannsforsyning både for folk og husdyr, for vanning og som 

”branndam” m.m.. De senere tiåra har imidlertid trenden vært 

motsatt. I dag er vanligvis slike dammer i kulturlandskapet  

ikke lenger i bruk og gror igjen pga. næringstilsiget fra dyrka 

mark og mangel på vedlikehold. Eller de blir drenert/fylt igjen 

og oppdyrket. Brønnlovens bestemmelser (se omtale annet 

sted) har virket i samme retning. 

I skog-	og	myrområder	er faremomentene først og fremst 

drenering i forbindelse med skogkultivering, og eventuelt fiske-

utsetting. I skogsstrøk er myrer blitt grøftet og myrdammer og 

-tjern drenert for å legge forholdene til rette for skogplanting. 

Tidligere har skogbruksmyndighetene gitt økonomisk tilskudd 

til slik virksomhet, men denne praksisen er i dag opphørt. 

Skogsvegbygging og tiltak som grøfting og drenering knyttet 

til slik vegbygging vil fremdeles være en aktuell trusselfaktor. 

Hogst, dersom den skjer med en viss omtanke,  vil antakelig 

være mindre problematisk.

Det er imidlertid et generelt og alvorlig problem i alle 

områdene at når salamanderlokalitetene blir fåtallige og 

mulighetene for spredning mellom dem forsvinner, stopper 

også all genutveksling mellom de (etter hvert isolerte) lokale 

bestandene. Disse vil da lett dø ut som en følge av ”tilfeldig-

heter”, ulykker eller mulig innavlsdepresjon. Samtidig vil slike 

isolerte lokalitetene ikke bli rekolonisert av nye salamandere 

på vandring. På sine vandringer benytter salamanderne helst 

brede spredningskorridorer, gjerne i skogsterreng langs bekker 

og fuktdrag (Herden et al. 1998, Joly et al. 2001). Større sam-

menhengende områder på 500 daa eller mer med flere dammer 

synes gunstig for at stor salamander virkelig skal trives (Joly 

et al. 2001). Jehle & Arntzen (2000) beskriver hvordan stor 

salamander holdt seg til vegetasjonsdekte arealer med trær, 

busker og marksjikt og gjemte seg i museganger o.l.

Isolasjon av dammene gjør seg særlig gjeldene i utbyggings- 

og pressområder. Færre dammer fører til at avstanden mellom 

egnete yngledammer øker. For det andre opprettes barrierer, 

ofte i form av sterkt trafikkerte veger eller av landarealer 

som ikke kan krysses av salamander. Slike barrierer kan også 

avskjære yngledammen fra vinterkvarteret. I tillegg medfører 

vegtrafikk også en betydelig dødelighet pga at amfibier blir 

overkjørt. 

Et vedvarende problem i arealplanleggingen er at områdene 

som reguleres ofte er små og langt mindre enn leveområdet 

for en stor salamander. Bit for bit vil derfor leveområdene 

oppstykkes og gå tapt uten at en får en reell mulighet til å 

se helheten og ta tilstrekkelige hensyn til amfibiene i areal-

planleggingen. 

Brønnloven ble innført i 1957 med bestemmelser som skulle 

verne barn mot drukning, og krevde sikring av dammene 

med et høyt gjerde. Mange grunneiere fant det rimeligere å 

fylle igjen dammene enn å gjerde dem inn. Dammenes nytte 

som vannreservoar var også etter hvert blitt mindre etter som 

kommunale vannledningsnett har blitt utbygd. Brønnloven 

fikk derfor utilsiktet store negative konsekvenser for dam-

mene i kulturlandskapet og deres dyreliv. I dag er brønnlovens 

bestemmelser tatt inn under plan- og bygningsloven.
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Stor salamander på land, Geitaknottane naturreservat.  Foto: Morten Ekker

Også dødelighet pga biltrafikk må nevnes. Eksempelvis ble 

80 % av paddebestanden ved en lokalitet i Danmark overkjørt 

med en trafikktetthet på 1 bil i minuttet (Fog et al.1997).

I Storbritannia og på Kontinentet har det gjennom mange år 

vært bygd amfibietunneler under vegbanen for å forhindre 

frosk, padder og salamandere fra å bli overkjørt. 

4.5. Tilbakegang

Ut fra daværende kjennskap til utbredelsen av stor salamander 

fant Dolmen (1981) for Midt-Norge at av omkring 50 historisk 

kjente lokaliteter så var tre lokaliteter ødelagt for stor sala-

mander pga. drenering eller fiskeutslipp på 1940-tallet, fem til 

åtte lokaliteter var på liknende vis blitt gjort ulevelig for arten 

på 1970-tallet eller noe tidligere, og ytterligere seks lokaliteter 

hadde stått eller sto fortsatt i fare for å bli ødelagt i det artik-

kelen ble skrevet. De siste tallene antyder en reduksjon i antall 

lokaliteter på ca. 1/3 på 10 år. På Vestlandet var det historisk 

kjent 16 lokaliteter. Av disse var fem blitt drenert/gjenfylt, i 

én eller to var det blitt satt ut fisk, én var truet av forsurning 

(muligens utdødd) og to av vegutbygging. Dette gir grovt sett 

samme påviselige tilbakegang på Vestlandet som i Midt-Norge. 

Og trenden på Østlandet syntes å være den samme.

Dolmen (1994) refererte til mer pålitelig statistikk og nevnte 

45 sikre, kjente lokaliteter for stor salamander i Midt-Norge 

gjennom perioden 1915-1980. På grunn av skogsdrift og fis-

keutsettinger var det i 1993 bare 24 lokaliteter tilbake, hvorav 

alvorlige inngrep hadde vært gjort i fem av dem. Bare 19 ube-

rørte lokaliteter var altså tilbake. På Vestlandet var det i perio-

den 1915-1983 kjent 14 sikre lokaliteter, hvorav bestandene 

i seks av dem var utryddet, fire sto i faresonen og bare fire 

lokaliteter var uberørte.

Mye av problemet er at dammene forsvinner. I kultur-

landskapet rundt tettbebyggelsen i Trondheim/ Strinda ble 

antall dammer i perioden 1960-1990 redusert fra ca. 24 til 7, 

dvs. en reduksjon på nesten ¾ over 30 år (Dolmen 1991b).  

På Østlandet manglet fortsatt sikker statistikk for salaman-

dernes tilbakegang, men undersøkelser i kulturlandskapet i 

Østfold antydet at 1/3 av dammene der sto i faresonen for å 

bli gjenfylt. Videre pekte Dolmen et al (1991) på at 30 % av 

dammene i Romerikes kulturlandskap var blitt gjenfylt i løpet 



1�1�1�

Amfibiene	og	lovverket.		Viltloven	og	naturmangfoldloven

Stor	salamander	er,	som	amfibier	forøvrig,	vilt	i	viltlovens	forstand	

og	går	derved	inn	under	fredningsprinsippet	i	lovens	§	3.	Dette	

innebærer	at	det	er	forbudt	å	fange,	jage,	drepe	eller	skade	

fredet	vilt.	Viltets	egg,	reir	og	bo	er	fredet	tilsvarende.	Dette	

innebærer	at	en	dam/lokalitet	med	salamander	ikke	uten	videre	

kan	skades	som	leveområde	for	arten.		Det	innebærer	også	at	

det	ved	eventuelle	overføringer	av	salamander	fra	en	lokalitet	til	

en	annen	vil	kreve	dispensasjon	fra	bestemmelsene	i	viltloven.			

Direktoratet	for	naturforvaltning	kan	gi	slik	dispensasjon.

I	dag	kan	viltlovens	§	7	gi	muligheter	for	vern	av	en	lokalitet	

med	stor	salamander	og	andre	amfibier.	Bestemmelsen	gir	

hjemmelsgrunnlag	for	vern	av	lokaliteten	ved	fastsetting	av	

forbud	mot	anlegg,	bygging	og	annen	virksomhet,	herunder	

ferdsel,	dersom	dette	er	nødvendig	for	å	bevare	amfibienes	

livsmiljø.

Bestemmelsene	i	viltloven	vil	sannsynligvis	bli	avløst	av	tilsva-

rende	bestemmelser	i	den	nye	naturmangfoldloven.	Denne	

loven	vil	videreføre	fredningsprinsippet	og	vern	av	lokaliteter,	

samt	gi	hjemmel	for	vedtak	om	stor	salamander	som	prioritert	

art.	Naturmangfoldloven	ventes	å	styrke	mulighetene	for	bruk	

av	juridiske	virkemidler	for	bevaring	av	arten	stor	salamander	

og	andre	trua	amfibier.

av de siste ti åra, dvs. på 1980-tallet. På tross av grundig infor-

masjon til grunneierne om verdien av gårdsdammer viste nye 

undersøkelser i det samme området ti år senere (Strand 2001) 

at ytterligere nærmere 10 % av dammene var forsvunnet i den 

nye tiårsperioden. Videre har utstrakt bekkelukking ført til 

at småvassdrag og bekker har blitt lagt i rør (Sandaas 2000, 

Sandaas & Halvorsen 2000).

Habitat for stor salamander - Geitaknottane naturreservat. Foto: Morten Ekker
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5.1.  Videre kartleggingsbehov 

Det mangler fortsatt mye på at den norske faunaen av amfibier 

og reptiler (herpetofaunaen) er tilfredsstillende godt kartlagt. 

Det foreligger som omtalt en database fra 1992 (oppdatert 

1997), og en betydelig del ikke-systematisert materiale fra 

seinere år. Også når det gjelder feltundersøkelser og kvalitets-

sikring av data, gjenstår det mye arbeid.

I de siste år har også den kommunale kartlegging av biolo-

gisk mangfold bidratt med nye opplysninger. Det bør derfor i 

første omgang (2007) foretas en gjennomgang av behovet for 

ytterligere kartlegging og eventuelt kvalitetssikring av nyere 

opplysninger. På grunnlag av en slik gjennomgang vil det så 

kunne foretas en prioritering av videre kartleggingsaktivitet.

5.2. Overvåkning

På oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning er det blitt 

utarbeidet en plan for overvåkning av amfibier i Norge 

(Hårsaker et al. 2000); men på grunn av manglende finansier-

ing er den ikke blitt satt i verk. Bakgrunnen for planen var en 

nasjonal strategi for overvåkning av det biologiske mangfold. 

Målsettingen var å kunne påvise naturlige eller menneske-

skapte endringer i det biologiske mangfoldet over tid og gi 

et grunnlag for å kartlegge årsakene til endringene og å fatte 

forvaltningsmessige tiltak. Overvåkningsplanen viser til nød-

vendigheten av et bedre kjennskap til herptilenes utbredelse 

her i landet og anbefaler derfor en landsomfattende atlas-

undersøkelse parallelt med løpende overvåkning. 

I følge overvåkningsplanen bør en skille mellom a) en eksten-

siv overvåkningsdel med undersøkelser av mange avgrensete 

områder f.eks. hvert tiende år og b) en intensiv overvåknings-

del som omfatter et lite antall lokaliteter innafor de ekstensive 

områdene og som undersøkes hvert andre eller tredje år. I til-

legg foreslår planen c) ca. 10 spesialobjekter (spesielt utvalgte 

eller interessante lokaliteter) for overvåkning hvert andre eller 

tredje år. Undersøkelsesområdene i de ekstensive (50-150 

lok. pr. område) og intensive (≥ 15 lokaliteter pr. område) 

delene av overvåkningsprogrammet foreslås fortrinnsvis lagt 

til tidligere undersøkte områder, med representasjon i Østfold, 

Oppland, Buskerud, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, 

Trøndelag, Nordland og Finnmark. Spesialobjektovervåkni

ngen (3-5 lok. pr. område) foreslås lagt til Oslo, Øyeren og 

Kongsrudtjern (Akershus), Rena (Hedmark), Lier (Buskerud), 

Kviteseid (Telemark), Sørlandet/Arendal (Aust-Agder), Rindal 

(Møre & Romsdal) og Fosen (Sør-Trøndelag).

Det vil være nødvendig med noe detaljplanlegging før iverk-

settelse av et slikt overvåkningsopplegg, og det kan være 

aktuelt med noen små justeringer mht valg av områder. Som 

også overvåkningsplanen antyder: Det er bedre med kvalitative 

eller semikvantitative metoder (z-sveip) på gitt årstid enn mer 

kvantitative metoder (aktivitetsfeller, ledegjerder med fallfel-

ler, fangst/merking/gjenfangst o.a.) i et overvåkningsprogram, 

fordi de førstnevnte metodene er raske og billige, og en når 

over mange lokaliteter på kort tid. Z-sveip (jf. Dolmen 1991b) 

er best, fordi metoden også gir opplysninger om relativ tetthet. 

Dessuten er Z-sveip langt mer effektive for å påvise amfibiear-

ter på stedet enn det f.eks. fellefangst er (Strand 2005b). Noen 

lokaliteter bør imidlertid undersøkes både semikvantitativt og 

rent kvantitativt for om mulig å framskaffe et forholdstall mel-

lom raske metoder og grundige og nært presise kvantitative 

metoder.

I overvåkningen av stor salamander i Norge foreslås en totalo-

vervåkningsstrategi der alle kjente lokaliteter blir undersøkt 

hvert 10-20 år og der spesielt utsatte områder/lokaliteter blir 

undersøkt hvert 5 år eller oftere. En totalovervåkning som 

foreslått her, ved hjelp av fortrinnsvis lokalkjent herpetolog og 

z-sveipmetodikk vil bli effektiv og rimelig og kunne gi grunn-

lag for beregning av eventuell tilbakegang.

5.3. Generelt om bevaringstiltak for stor 
salamander 

 

Generelt vil tiltak for å bevare stor salamander bestå i å sikre 

eksisterende salamanderlokaliteter og salamanderområder. 

Dette innebærer at dammer og tjern og nærliggende områder 

må sikres mot drenering og fysisk ødeleggelse, forurensing 

og mot at det kommer inn fisk. Eksempelvis bør forbudet mot 

�	Bakgrunn	for	vurdering		

	 	 	 	 	 		av	aktuelle	tiltak



utsetting av fisk i fisketomme vannforekomster innskjerpes.  

På tross av det generelle forbudet, skjer fremdeles  fiske-

utsetting både i kultur- og naturlandskapet. 

Av spesielt stor betydning er det dersom en kan ivareta ansam-

linger av flere gode enkeltlokaliteter (dammer og tjern) innen-

for et område. Når det gjelder å sikre gode lokaliteter som lig-

ger samlet i naturområder vil opprettelse av verneområder eller 

en annen form for juridisk vern og være det mest effektive og 

mest sikre tiltak på lang sikt. 

Felles for salamanderlokalitetene i Trøndelag/Møre og på 

Vestlandet (unntatt de i Rogaland og sør i Hordaland) er at de 

så å si uten unntak består av ansamlinger av tjern og dammer i 

høyereliggende myr- og skogsterreng. Det samme gjelder også 

for lokaliteter i Telemark. I slike områder er  bevaring av sala-

manderdammer med omgivelser forbundet med relativt små 

interesse- og arealkonflikter, selv om det for noen vil kunne 

være mindre interessekonflikter i forhold til skogbrukstiltak. 

De nasjonalt viktigste av disse områdene (se kap 5.4) er tid-

ligere foreslått vernet som naturreservater (Dolmen 1992a og 

1993c, Skei et al. 2006 ), med vernebestemmelser utformet 

med det for øyet å sikre enkeltlokaliteter (dammer og tjern) og 

spredningskorridorer mellom disse. Pr i dag er Naturvernloven 

mest aktuell for vern av slike områder.

Særskilt	om	arealer	i	kulturlandskap,	tettbygde	
strøk	og	pressområder.

Salamanderlokalitetene på Østlandet og i Oslofjordregionen 

ligger gjerne i kulturlandskap og/eller i  tettbygde strøk og 

utbyggingsområder. I slike områder vil vanligvis arealkonflik-

tene være store, særlig i områder med stort utbyggingspress. 

Salamanderlokaliteter i slike områder vil trolig best kunne 

bevares  gjennom helhetlig planarbeid. Å utarbeide fylkesvise 

eller regionvise forvaltningsplaner kan være aktuelt for slike 

arealer. Etablering av kompensasjonsdammer og graving av 

nye dammer kan være aktuelt i noen tilfeller, og det er gjort til 

dels gode erfaringer med det.

Helhetlig	planlegging

Det er behov for å etablere gode strategier og rutiner for hånd-

tering av konkrete konflikter i plansaker.

 I innledende faser av en eventuell utbygging som vil komme 

i konflikt med leveområdene til stor salamander, er det avgjø-

rende å raskt foreta en kartlegging av dammer, leveområder, 

overvintringsområder og viktige grøntkorridorer som sala-

manderne bruker. På bakgrunn av denne kartleggingen kan en 

komme langt dersom det er mulig å innpasse bygningsmassen i 

reguleringsområdet etter dette. Eventuelle konflikter kan, uten 

for store omkostninger, avhjelpes ved å etablere amfibietun-

neller, fjerne vandringshindre, lage skjøtselsbestemmelser, 

konstruere overvintringsplasser og eventuelt også anlegge nye 

dammer.

En forutsetning for at en skal lykkes i å bevare stor salamander 

i en byggesone er å  opprettholde de essensielle funksjonsom-

rådene for arten; gytedammene, tilstrekkelige store leveom-

råder på land, og egnede overvintringsplasser. Samtidig er det 

helt avgjørende å opprettholde korridorer mellom funksjons-

områdene som er trygge og fremkommelige for salamanderne.

Med utgangspunkt i Follo-området, spesielt kommunene 

Nesodden og Frogn, samt i Oslo-området, er det  høstet erfa-

ringer med praktiske saker av sistnevnte type, og det er anbe-

falt en landskapsøkologisk eller arealrelatert tilnærming som 

hjelp og rettesnor i plansaker som involverer stor salamander 

og amfibier generelt. Det er viktig at slike saker følges opp en 

tid etter inngrep/regulering er foretatt; slik at dette kan evalu-

eres etter noen år.

En	tilnærming	på	landskapsnivå  bør tilstrebes brukt  i 

langsiktig og overordnet planlegging (fylkesplaner, kommune-

planer og større arealplaner og inngrepssaker) for å sikre leve-

områder for amfibiene. Med landskapsnivå menes infrastruk-

turen av vann (innsjøer, dammer, bekker, grøfter og fuktige 

sig), samt omkringliggende terrestriske arealer. Fuktområdene 

fungerer som spredningskorridorer i landskapet og leder dyra 

fra ett interesseområde til et annet. Reproduksjonsbiotopene 

(dammer og tjern) er å betrakte som punkter i et nettverk av 

vann/fuktveger som forbinder dem og som leder til/fra ter-

restrisk jaktområder og overvintringsplasser, og som ofte kan 

ligge lenger fra dammen i form av f.eks. ”brakkmark”, skog og 

skogkanter. Spredningen mellom oppholdsstedene kan imid-

lertid også foregå direkte over jorder og veger. Dette er grunn-

risset i livslandskapet til stor salamander.

På	lokalitetsnivå kan en tenke seg en arealmodell der selve 

reproduksjonsdammen med nærmiljø dekker amfibienes livs-

krav fram til overvintring, alt innafor en sirkel med dammen 

som sentrum og en radius på 100 m. (Denne avstanden kan 

variere; 100 m er valgt på bakgrunn av en del forskningsre-

sultater her i landet, og som antakelig favner de fleste sala-

mandere de fleste steder.) Praktisk anvendt, som et redskap i 

arealplanleggingen, kan man da slå denne sirkelen på et egnet 

kartgrunnlag og få fram et antatt minimumsareal rundt yngle-

biotopen. 

En slik tankegang med en arealmodell er ment å være et  plan-

leggingsverktøy i regulerings-, bygge- og mindre inngreps-

1�



1�

saker. Modellen bygger på antagelsen om at amfibiene, når de 

forlater dammen (som unger av året eller som voksne indivi-

der), holder seg nær dammen den første tida og gradvis over 

tid trekker utover i landskapet. Fra sentrum (dammen) og ut 

mot periferien synker intensiteten i bruk raskt som en funksjon 

av arealinnholdet. Avstanden 100 m er tenkt som et gjennom-

snittlig mål på behov for areal til næringssøk den første tida og 

for trekkveger ut av området og til overvintringsplassene.

Imidlertid fanger dette neppe opp pionerdyr som vandrer ut 

og utvider artens leveområde og besørger genetisk utveksling. 

I en del tilfeller vil nok også de mest benyttete overvintrings-

stedene ligge i en avstand til dammen som er mer enn 100 

m. I slike tilfeller er det spesielt viktig å opprettholde mulige 

spredningskorridorer for amfibiene ut av minimumsområdet 

(sirkelen), slik som bekker, grøfter, steingjerder og kratt. Slike 

korridorer bør stråle ut fra sirkelen som fingrene på ei hand. 

Nye lineære strukturer, spesielt veger, som avskjærer slike 

spredningskorridorer utsetter dyrene for betydelig dødelighet 

ved krysning. Vegene blir derfor ofte barrierer for amfibienes 

ferdsel, og et aktuelt tiltak er å anlegge amfibietunneler/kul-

verter under sterkt trafikkerte veger. Det er rimelig å anta at et 

punktinngrep, f eks et hus, er mindre problematisk enn lineære 

inngrep som følger ”ringene i vannet” utover og avskjærer 

trekkveger. Slik blir det også en viktig oppgave å fastlegge de 

delene av terrenget som best møter behovene for trekkveger 

med dagskjul og jaktområder. Grøfter, fuktige drag, bekker og 

soleksponerte områder være ledetråder i slike vurderinger.

Om	betydningen	av	å	bevare	salamanderområder	
med	flere	dammer	og	tjern

I bevaringssammenheng er det av særlig betydning å bevare 

damområder med flere dammer. I slike områder vil det være 

en viss utveksling av dyr mellom dammene, og dermed opp-

rettholdes en livsviktig genutveksling mellom de ulike del-

populasjoner (enkelt-dammer).

 

Innenfor et område med flere salamanderdammer er det som 

regel slik at noen lokaliteter (dammer) produserer et overskudd 

(såkalte ”source”-lokaliteter), mens andre dammer bare kan 

opprettholde bestanden dersom de har innvandring av dyr fra 

overskuddslokaliteter. Viktig i denne sammenheng er at dersom 

de gode dammene ødelegges i et område, opphører også de 

mindre gode.

Det foreligger ikke konkrete forskningsresultater fra Norge 

som angir hvor stor andel av lokalitetene som er avhengige av 

innvandring for at bestanden skal opprettholdes. Undersøkelser 

fra Sverige kan tyde på at mer enn 50% av lokalitetene, i alle 

fall under visse år i visse områder, ikke har noe med reproduk-

sjonen å gjøre (Malmgren 2006), og en må anta at liknende 

forhold også finnes i andre gode salamanderområder. 

Og selv om ikke alle dammer i et damområde har samme 

funksjon, må det presiseres at alle, også dammer der det ikke 

blir funnet amfibier et år, likevel kan være av betydning for 

amfibienes overlevelse på stedet. Strand (2001) har vist at 

dammene innenfor damområder på Romerike i Akershus ikke 

nødvendigvis hadde den samme amfibiefaunaen hvert år, men 

at amfibiene i noen grad vekslet mellom dammene, slik at 

noen arter syntes å foretrekke én dam et år, en annen dam det 

neste. Undersøkelser utført på buttsnutefrosk på Høylandet i 

Nord-Trøndelag (jf. Dolmen et al. 2004) peker i samme ret-

ning. 

Et vesentlig spørsmål i bevaringssammenheng er hvor mange 

dammer som er nødvendige i et damområde for at stor 

salamander skal være sikret på lengre sikt. Selv en populasjon 

på 100-200 individer av stor salamander står i fare for å dø ut 

i et 50-års-perspektiv dersom lokaliteten er isolert fra andre 

lokaliteter (Griffiths & Williams 2000, 2001). Ifølge Griffiths 

(2004) skulle det rent teoretisk trengs minimum 16 subpopu-

lasjoner med minst 100 dyr i hver av dem, om en metapopula-

Ti	forsiktighetsregler	for	skogbruket	(etter	Dolmen	1991a).

A)	 Unngå	drenering	av	myrer	som	har	dammer	og	tjern.	

B)	 Småpytter	langs	tjernet	er	spesielt	viktige	å	bevare	(inkludert	nesten	gjengrodde	pytter	med		torvmose).

C)	Sett	ikke	ut	fisk	i	fisketomme	dammer	og	tjern.

D)	Gamle	og	tørre	trær	bør	få	stå,	og	nedblåste	trær	bør	få	ligge.

E)	 Tilplant	ikke	sørvendte	berglandskap,	og	ødelegg	ikke	soleksponerte	steinurer.

F)	 Tilplant	ikke	nærmere	tjernet	enn	50-100	m,	spesielt	ikke	på	sørsida.

G)	Forsiktig	hogst	er	vanligvis	i	orden	ved	dammer	og	tjern,	men	etterlat	ikke	kvist	og	kvas	i	vannkanten.

H)	Det	er	bedre	med	mange	små	hogstflater	enn	med	få	store.

I)	 Vær	observant	på	faremomenter	i	tilknytning	til	skogsbilveger	og	særlig	da	drenering	ved	bygging	av	slike,	samt	forurensing	fra	

maskiner	mm.
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sjon av stor salamander skulle kunne overleve 100 år eller 

mer. Dersom populasjonen ikke var isolert, skulle imidlertid 

8 subpopulasjoner med 50 dyr hver være tilstrekkelig. Det er 

derfor viktig at stor salamander får tilgang til flere dammer i 

områder der det i dag bare er én eller få lokaliteter. 

5.4. Nasjonalt viktige områder og 
lokaliteter 

Som omtalt ovenfor har stor salamander i hovedsak tilhold 

i to vidt forskjellige typer områder her i landet. Strategiene 

for bevaring vil nødvendigvis bli nokså ulik for områder og 

lokaliteter som ligger i (høyereliggende) myr- og skogsmyrom-

råder, og de som ligger i kulturlandskap, tettbygde områder, 

utbyggingsområder og lignende områder med stort press på 

arealene. I det følgende er viktige områder sortert etter om det 

er større salamanderområder eller enkeltlokaliteter, og etter 

hvilken av de i hovedsak to områdetyper det dreier seg om.

Viktige	salamanderområder	i	Midt-Norge	og	i	indre	
deler	av	Telemark
Kviteseidhøgdene er på 11 km2 består av to delområder 

(Tveitgrend-området i sør og Tjørnhei/Huvestad-området i 

nord) nordvest for  Kviteseid sentrum. Landskapet preges av 

slake åssider med gran- og furuskog, samt flat mark med tjern 

og dammer. Her finnes ca. 10 lokaliteter med stor salamander 

innenfor sentrale deler av området (til sammen 2 km2). Ellers 

finnes liten salamander, buttsnutefrosk og padde. Av reptiler 

er påvist firfisle og hoggorm, men sannsynligvis finnes også 

stålorm, buorm og/eller slettsnok. 

Rindalsåsene, i Rindal kommune, er totalt på 2.2 km2  med-

reknet perifere delområder, men har et sentralområde på 1.6 

km2 der det er påvist  stor salamander ved 14 lokaliteter; de 

fleste har stabil forekomst. Området ligger på et småkupert 

platå øst for Rindal sentrum, med til dels gammel furuskog, 

spesielt i sentrale deler, dessuten myrer og tjern, samt noen få 

større vatn; granskog finnes mest i periferien av området. Stor 

salamander finnes også i noen få andre lokaliteter like utenfor 

området. Av andre amfibier finnes liten salamander og butt-

snutefrosk. Av reptiler er firfisle og hoggorm påvist.

De to områdene som her er nevnt, Kviteseidhøgdene og 

Rindalsåsene er  begge avgrensede områder som har mange 

lokaliteter med begge artene av salamander (og flere andre trua 

arter) innenfor  et relativt begrenset areal. Begge områdene er 

nærmere beskrevet i to rapporter (Dolmen 1992a og 1993c), 

som foreslår at begge områdene sikres gjennom områdevern. 

En sikring av disse to områdene vil bety en betydelig styrking 

forekomsten av stor salamander her i landet.

Jonsvannsmarka. I området mellom Trondheimsfjorden og 

Selbusjøen ble det i 1989 foretatt en grundig undersøkelse 

av samtlige (på kartverket) vannansamlinger. I alt 341 pytter, 

dammer, tjern og vatn innenfor et område på 360 km2  bar-

skog- og myrområder inventert, og det ble påvist 26 lokaliteter 

med stor salamander (også påvist liten salamander). Området 

er grundig beskrevet av Skei et al.(2006). Jonsvannsmarka er 

på vel 60 km2  og av en helt annen størrelse enn de to foregå-

ende områdene. Områdevern i tradisjonell forstand er ikke 

aktuelt. Viktigst er det å sikre at vannansamlingene blir bevart, 

og å sikre at salamanderne har muligheter til å spre seg mel-

lom enkeltlokalitetene.

Området Storheia	–	Liahøgda på grensa mellom Frosta og 

Levanger kommuner i Nord-Trøndelag består også av barskog- 

og myrområder. For dette området er det ikke utarbeidet noen 

Ti	forsiktighetsregler	for	jordbruket	(etter	Dolmen	1991a).

A)	 Unngå	å	fylle	igjen	eller	å	drenere	dammer	og	tjern.	

B)	 Smådammer	og	pytter	er	også	verdifulle	og	bør	tas	vare	på.

C)	Sett	ikke	ut	fisk	eller	ender	o.a.	i	fisketomme	vannforekomster.

D)	La	det	helst	være	en	ukultivert	buffersone	på	minst	5-10	m	(gjerne	et	lite	”villnis”)	mellom	dammen	og	dyrka	mark,	bebyggelse		o.l.

E)	 Tilplant	ikke	sørvendte	berglandskap,	og	ødelegg	ikke	soleksponerte	steinurer	(reptil-landskap).

F)	 Tilplant	ikke	dammen/tjernet	på	sørsida;	la	derimot	busker	og	små	trær	på	nordsida	få	stå	(dersom	det	ikke	fører	til	for	mye	blad-

nedfall	i	vannet).

G)	Bruk	ikke	dammen	eller	dens	omgivelser	som	søppelplass	(men	komposthauger	i	nærheten	er	helt	i	orden).

H)	Grøfter	og	fuktområder	mellom	dammer	og	tjern	(spredningskorridorer)	bør	opprettholdes.

I)	 Vær	observant	på	faremomenter	med	trafikkerte	veger,	gjødsel-	og	silotilsig,	samt	sprøytemidler	m.m.	

J)	 Beite,	dersom	det	ikke	er	altfor	intensivt,	er	vanligvis	uproblematisk.
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grunnlagsrapport. Området har minst 5 lokaliteter med stor 

salamander; dessuten finnes liten salamander, buttsnutefrosk 

og padde. Området er til dels statsalmenning.

Viktige	salamanderområder	i	kulturlandskap	
og	utbyggingsområder	på	Sørvestlandet	og	i	
Oslofjordsområdet.

Det finnes viktige områder for stor salamander øst for 

Oslofjorden i Nesodden/Frogn området, vest for Oslofjorden 

i Tønsberg	–	Åsgårdstrand-området og på sørvestlandet i 

området	ved	Haugesund og i Sveio. 

Nesodden/Frogn	området  står i en særstilling når det 

gjelder stor tetthet av lokaliteter for stor salamander og andre 

amfibier i delvis bebygde strøk. To notater av Sandaas (2004a, 

2005) som beskriver amfibielokalitetene, trekker også fram 

bl.a. områdets kvaliteter, både klimatisk og naturgeografisk. 

Landskapet på Nesodden er et småkupert og  mosaikk-preget 

landskap med mange naturlige vannansamlinger, oppkom-

mer og utgravde demmer, og det har blitt bedre skjermet mot 

intensiv arealutnyttelse og store naturinngrep enn de fleste 

andre steder. Resultatet er blitt et artsrikt kultur- og natur-

område som fortsetter over i nabokommunen Frogn og tildels 

i Vestby.

Også Tønsberg	–	Åsgårdstrand-området har et relativt høyt 

antall oppgravde dammer til vanningsformål, der det er sala-

mandere av begge arter i flere av dem. Dessverre er mange 

dammer også gjenfylt, og det er satt ut fisk i andre. Likevel 

er området et av de beste mht. tetthet av salamanderdammer. 

Landskapet er et utpreget kulturlandskap med store arealer av 

fruktbar leirjord og bebyggelse. Om dammene blir bevart som 

amfibielokaliteter uten fisk og med effektive spredningskor-

ridorer mellom dem, vil stor salamander kunne overleve også 

vest for Oslofjorden.

Det har lenge vært kjent at det at det finnes stor salamander 

ved	Haugesund, (Johnsen 1935), og i de senere åra er flere 

lokaliteter blitt påvist, og de ligger alle i eller nær opp til kul-

turlandskapet. Mange av lokalitetene er truet av drenering og 

utbygging.

En av Hordalands best kjente forekomster av stor salamander 

finnes i	Sveio	sentrum,  tett opp til områder som er bebygd 

Stor salamander, Geitaknottane naturreservat   Foto: Morten Ekker
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med barneskole, idrettsanlegg, rådhus og butikksenter. Det 

dreier seg om et lite restareal med fuktig utmark, som eies 

av Sveio kommune. I tillegg til salamander er flere sjeldne, 

rødlistete arter registrert i disse dammene (Dolmen 1997a). 

Forekomsten er dessverre truet av forsøpling, gjengroing og 

uttørking, og ifølge Leif Åge Strand – som har undersøkt 

lokaliteten i 2006 – må man påregne at forekomsten vil gå 

ut om noen år dersom ikke aktive skjøtselstiltak settes i verk. 

Salamanderområdet her var i utgangspunktet vesentlig større, 

men nærområdene er over tid blitt gradvis nedbygd gjennom 

tiltak som følger av flere reguleringsplaner
 

Viktige	enkeltlokaliteter	og	små-områder

For at utbredelsesområdet til stor salamander i Norge ikke 

skal innskrenkes ytterligere, er det av  betydning å sikre gyte-

dammer og nærområder til sårbare lokaliteter i nordområdene 

og andre lokaliteter i ytterkantene av utbredelsesområdet. 

Enkeltlokaliteter som bør prioriteres i denne sammenheng er 

tjern ved Gjørlienga	i	Lillehammer	(som er de nordligste 

kjente i Gudbrandsdalen), lokaliteter	ved	Åkrestrømmen	i	

Rendal (de nordligste i Østerdalen), samt Vardehaugane	i	

Bergen/Os (de nordligste på det sentrale Vestlandet)

Fornesområdet	i	Stjørdal (som er de østligste lokalitetene i 

det nordlige utbredelsesområdet) og Blanktjørndalen	i	Bjugn 

(som er den nordligst kjente nåværende lokalitet i verden) 

er andre lokaliteter som bør prioriteres. Alle disse sistnevnte 

områdene er myr og skogsområder. Lokaliteten med stor sala-

mander i Blanktjørndalen er tilsynelatende den siste rest av en 

litt større bestand på Fosenhalvøya, og det er her overhengende 

fare for at salamanderne kan dø ut.  

Stor salamander, 
Geitaknottane naturreservat   
Foto: Morten Ekker



2�

5.5. Nærmere om habitatforbedring, nye 
dammer og eventuelle utsettinger 

Den generelle trenden er at det stadig blir færre dammer i 

kulturlandskapet. Men lokalt er det gjort tiltak for å bedre på 

situasjonen gjennom graving av nye dammer. Dette gjelder 

først og fremst i Hedmark øst for Mjøsa (Vedum 2004), men 

også i noen grad øst og vest for Oslofjorden. I mange av disse 

dammene har det vandret inn amfibier, bl.a. liten salamander. 

Der det finnes stor salamander innafor rimelig migrasjons-

avstand (kanskje 500 m), vil antakelig også denne arten inn-

finne seg etter noen få år, selv om  stor salamander vanligvis 

er mye senere enn liten salamander til å dukke opp i nye dam-

mer. Av denne grunn kan det også være aktuelt å overføre stor 

salamander fra nærliggende lokaliteter, særlig dersom  dersom 

den nyetablerte dammen ligger mer enn 1 km fra andre lokali-

teter med stor salamander.

Utgraving	av	nye	dammer

Lokaliteter for stor salamander bør ikke ligge mer isolert til 

enn at salamanderne der kan ha genetisk utveksling med andre 

bestander. Der det i dag ligger bare én eller få lokaliteter i 

rimelig nærhet til hverandre, vil en økning av tilgjengelige 

dammer i stor grad øke sannsynligheten for at stor salamander 

overlever. Ideelt sett bør antallet gode dammer innafor et 

lite salamanderområde bør helst opp i 10 eller flere. Trolig 

er etablering av nye dammer  nødvendig for å stanse tilba-

kegangen til stor salamander i enkelte områder her i landet. 

Eksisterende dammer bør sikres, andre bør hindres fra å gro 

igjen. Gode råd for anlegging av dam finnes hos Håberget 

(2004), se også Dolmen (1991b). 

Restaurering	og	biotopforbedrende	tiltak

En forbedring av forholdene i eksisterende dammer med stor 

salamander kan skje etter mal fra det som er skrevet denne 

handlingsplanen. Dammer med rimelig rik kantvegetasjon, 

men også store arealer med fri botn og overflate egner seg best 

for stor salamander. Restaurering av dammer som er i ferd med 

å gro igjen, bør skje etter behov, kanskje hvert 20 eller 30 år.

Mange steder er det fiskeutsetting som har utryddet sala-

manderne, særskilt ørretutsettinger. Noen steder er naturlig 

foryngelse i fiskebestanden ikke mulig pga. mangel på gyte-

bekker. Likevel opprettholdes i mange tilfeller ørretbestandene 

kunstig gjennom stadige utsettinger. Dersom slike fiskeutslipp 

stanses, vil disse lokalitetene etter hvert bli fisketomme og 

salamandere vil kunne vandre inn eller kan settes ut igjen. 

Selv om det hender at salamanderne under vår- og høsttrekket 

kan krype over åpen mark som plener og veger, er det alltid en 

fordel å la dammene være forbundet ved brede (20-50 m eller 

mer) friarealer eller ”korridorer” med treklynger og buskas 

omkring bekker og grøfter m.m., som er prefererte trekkveger 

for salamandere på land. 

En	optimal	amfibiedam/dam	for	biologisk	mangfold

Nedenstående råd, noe forkortet fra Dolmen (2004), kan 

følges både ved anlegging og restaurering av dammer i kultur-

landskapet. Gårdsdammer og tjern huser ofte et stort antall 

arter. Spesielt om dammene holdes fisketomme, vil f.eks. 

flere amfibier kunne opptre i betydelig antall. Mange steder 

i Europa, deriblant Danmark og Sør-Sverige, har en startet 

oppgraving av nye dammer, som en kompensasjon for tidligere 

fjerning av dammer, og med spesiell tanke på å ta vare på og 

øke bestandene av truete amfibier. Også her til lands, kanskje 

spesielt i deler av Hedmark og i Østfold, er nye dammer 

anlagt, både for å sikre vannforsyninga i tørkesommere og for 

å øke det biologiske mangfoldet. Dammenes dyreliv, og litt om 

utgraving/restaurering og skjøtsel av dammer, er behandlet hos 

Dolmen (1991b). Et rikt utvalg av dammer, med fotos og art-

stabeller er også presentert hos Dolmen & Aagaard (2003).

En god dam for biologisk mangfold ligger solrikt til, er minst 

ca. 10 x 10 m2 i areal – gjerne opp i 50 x 50 m2 – varierende 

i dybde med store, åpne, solrike (varme) grunnpartier og med 

dypområder på 1½-2 m. De buktende breddene er noen steder 

slakke, andre steder steile; noen bukter er vegetasjonsrike, men 

store deler av dammen også nært opp til bredden har åpent 

vannspeil. Nøkkelord er gunstig ”mikroklima” og stor ”varia-

sjon” (morfologisk mangfold). Løse jordvoller eller hauger 

rundt/ved dammen, gjerne gjort porøse med ”innbakt” takstein, 

sementrør, trerøtter e.a., er utmerkete overvintringsplasser for 

amfibier, likeså komposthauger.

Et svært viktig moment er at det ikke slippes  fisk i dammen, 

uansett art. Fisken er en så effektiv predator at både individ- og 

artsrikdommen ellers i dammen blir sterkt skadelidende. Med 

fisk i dammen får den øvrige faunaen også innskrenket mat-

tilgang, f eks av insekter med larvestadium i vann. Å holde 

tamme ender i slike dammer er heller ingen god idé.

Planter kan gjerne innføres, men vanlig andemat Lemna minor 

bør ikke få mulighet til å etablere seg i slike dammer. Under 

eutrofe betingelser kan den helt ta overhand og gjøre dammen 

ulevelig for mange dyr. Overhengende trær bør heller ikke for-

ekomme, da kraftig bladnedfall i dammen lett forårsaker uhel-

dige miljøbetingelser. Busker eller hekker i nord kan imidlertid 

utgjøre god vindskjerming og skape gunstigere mikroklima.



2�

Når det gjelder vannkvaliteten er amfibiene ikke spesielt krav-

store. Artene kan således påtreffes i både ganske sure, humøse 

myrtjern, klare skogsvatn og eutrofe, leirete gardsdammer. 

Men selv om alle artene synes å kunne tåle pH-verdier under 

5.0, så vil et nivå over 5.5-6.0 være gunstigere for formering 

og oppvekst.

Av spredningshensyn bør dammer anlegges i ikke for stor 

avstand fra hverandre, f.eks. 50-500 m. Flere dammer innen 

spredningsavstand fra hverandre er langt bedre enn isolerte 

dammer, om en ønsker å bevare en rik damfauna. Dersom 

en dam er i ferd med å gro igjen, er et godt alternativ til 

opprenskning av dammen, å grave en ny dam tett opp til den 

gamle, gjerne med en liten kanal fra denne – og deretter la 

den gamle dammen få gro uforstyrret igjen. Alternativt kan 

det være aktuelt å restaurere den gamle dammen ved å grave 

opp deler av den, f.eks. halvparten eller noe mer. Ved ikke å 

gripe inn i hele dammen, bevarer en kontinuiteten i plante- og 

dyrelivet

Selv om salamanderartene som oftest synes å tilbringe den 

terrestriske fasen og  overvintringa i yngledammens nær-

het, er det også kjent at så kan skje noen hundre meter unna. 

Amfibiene følger gjerne fuktdrag i terrenget, som grøfter og 

små bekkefâr, selv om dyra også kan krysse velfriserte plener 

og asfalterte veger. Trafikkdøden utgjør et stort problem for 

amfibiene. I Storbritannia og på Kontinentet har en derfor 

mange steder anlagt små ledegjerder langs de store autostrada-

ene og amfibietunneler under vegbanen, slik at amfibiene kan 

ferdes trygt til og fra yngledammen. Når en anlegger en amfi-

biedam, bør en også ha i tankene hvor amfibiene vil tilbringe 

landfasen sommer og vinter. Et annet viktig forhold er om veg- 

og trafikkbildet vil komme i konflikt med amfibiene.

 

Ideelt sett bør amfibienes oppvekststeder (på land) ha innslag 

av skog og villnis, men åker og eng med grøfter og åkerhol-

mer eller andre små ”friarealer” kan også fungere bra. I noen 

tilfeller kan salamandere trives også i villastrøk, om hagene/fri-

arealet er stort nok og dyra blir tatt tilbørlig hensyn til. Fig. 2 

viser hvordan disse ”kravene” kan oppfylles i praksis.

Fig 2: Eksempel på en god dam for stor salamander i kulturlandskapet. (Fra Dolmen 2004)

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 skjullesteder. 7) Åpent bunnparti for salamanderlek og jakt. 8) Åpent vann for jakt hos larver. 9) Komposthauger, 
museganger, trestokker og steiner og andre tterrestriske "overdagingssteder". 10) Steinrøys og løs jord/rasmark med trerøtter, for 
overvintring. 11) Fuktig grøft som spredningskorridor.
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Utsettinger
Det er forbud mot aktivt å flytte amfibier fra en lokalitet til en 

annen. Dersom det likevel, på grunn av sterke bevaringsmes-

sige hensyn, vil være gunstig å overføre/utsette salamander 

fra nærliggende lokaliteter, kan dispensasjon fra viltlovens 

bestemmelser gis av Direktoratet for Naturforvaltning. Flytting 

av amfibier over større avstander, f.eks. til en helt annen region 

av landet, eller til områder som ikke har, eller ikke er kjent å 

ha hatt stor salamander tidligere, vurderes som uaktuelt.

Der hvor stor salamander ikke vandrer inn av seg selv, eller 

ikke har mulighet til det pga. ugunstige mellomliggende area-

ler, for store avstander eller andre menneskeskapte barrierer, 

kan det være aktuelt å vurdere overføring av stor salamander 

fra en nærliggende lokalitet. Det er bare aktuelt å gjennomføre 

slike tiltak  innafor artens opprinnelig kjente utbredelsesom-

råde. Et typisk eksempel her er området øst for Mjøsa, der stor 

salamander finnes (eller er kjent å ha eksistert), men der den 

i dag forekommer i isolerte bestander, og har problemer med 

å ekspandere ut fra sine refugier. Utsettinger må i så fall bare 

skje fra  nærliggende bestand(er) og under forutsetning av at 

uttaket av individer fra morbestanden ikke vil være en fare 

for artens overlevelse der. En kan imidlertid ikke uten videre 

gå ut fra at salamanderne slår seg til ved den nye dammen. 

Stor salamander som blir transportert mindre enn 500 m fra 

utgangspunktet, har en tendens til å prøve å finne igjen den 

gamle dammen (Oldham & Humphries 2000). Ved vurdering 

av utsetting/overføring bør biologisk/herpetologisk fagkompe-

tanse konsulteres. 

Positive	effekter	for	andre	arter

Undersøkelser	har	vist	(bl.a.	Gustafson	et	al.	upubl.;	ref	i	Malmgren	2006)	at	lokaliteter	med	stor	salamander	i	regelen	har	større	arts-

mangfold	enn	der	arten	ikke	finnes.	Bevarings-	og	restaureringstiltak	av	lokaliteter	med	stor	salamander	vil	følgelig	også	ha	positive	

effekter	på	andre	truete	arter,	enten	det	skjer	innafor	damområder		eller	enkeltlokaliteter.	Ikke	minst	andre	amfibier	vil	profitere	på	

dette,	f	eks	vil	tiltak	for	stor	salamander	langt	på	veg	ivareta	alle	overlevelseskrav	til	liten	salamander.	Men	i	områder	der	det	finnes	

bare	liten	salamander,	er	det	nødvendig	med	spesielle	tiltak	også	for	denne	arten,	ikke	minst	i	nord-	og	utpostområdene.	For	den	

rødlistete	spissnutefrosken	(”nær	truet”)	i	Norge	og	tatt	med	på	Bernkonvensjonens	liste	II)	på	Sørøstlandet	og	rundt	Oslofjorden	vil	

også	bevaring	av	lokaliteter	med	stor	salamander	mange	steder	bety	mye	for	å	bevare	lokale	populasjoner,	likeså	for	den	ikke-truete	

buttsnutefrosken	og	padda.	Den	spesielle	damfaunaen	er	imidlertid	generelt	sårbar	(”damarter”,	se	Dolmen	1991b),	og	ivaretakelse	

av	et	høyt	antall	salamanderdammer	vil	uten	tvil	også	ivareta	et	høyt	antall	truete/rødlistete	invertebratarter	i	Norge.	F	eks	vil	hele	fem	

amfibiearter,	hvorav	tre	rødlistete	vil	nyte	godt	av	en	form	for	vern/sikring	av	lokalitetene	i	Nesodden/Frogn	m.m.

Mange	andre	dam-arter	blant	invertebratene	vil	også	nyte	godt	av	at		lokaliteter	med	stor	salamander	blir	bevart,	deriblant	også	flere	

rødlistete	og	andre	sjeldne	arter	som	ofte	er	funnet	sammen	med	salamander,	slik	som	øyenstikkerne	Libellula depressa,	Sympetrum 

sanguineum	og	Coenagrion armatum	m.fl.	samt	buksvømmeren	(tege)	Paracorisa concinna	i	Oslofjord-området.	I	tillegg	kommer	en	

hel	rekke	vannbiller,	bl.a.	Rhantus grapii,	og	den	store	Dytiscus semisulcatus	på	Sørvestlandet.

De samme trivselsfaktorene som nevnt ovenfor gjelder stort 

sett også for stor salamander i skogs/myrtjern. En typisk 

lokalitet for stor salamander i Midt-Norge og på Vestlandet er 

ellers som følger (jf. Skei et al. in press): Myrtjernet eller myr-

dammen er uten fisk og ligger gjerne på åpen, ofte flytende, 

Sphagnum-myr 200-300 moh. Arealet er 25-2500 m2, dybden 

1-2 m eller mer, men det finnes også grunnpartier, og overflata 

er til en viss grad dekt med vegetasjon. Tjernet/dammen ligger 

mindre enn 100 m fra skogkanten og er soleksponert det meste 

av dagen. Vannet er vanligvis svakt surt, med lav elektrolytt-

konsentrasjon og relativt høyt humusinnhold. Slike lokaliteter 

er også gunstige for småsalamanderen, som dessuten finnes i 

ei rekke andre biotoper.

 

Stor salamander kan altså trives i skogs/myrtjern, men slett 

ikke i alle. Noen steder har det eksistert stor salamander i slike 

tjern tidligere, men salamanderen har blitt utryddet gjennom 

utsetting av fisk. 

5.6. Erfaringer med kompensasjons
dammer i utbyggingssaker

I noen få utbyggingssaker har en forsøksvis prøvd med en 

form for kompensasjonsløsning, i det en ved nedbygging av 

en salamanderdam har fått oppgravd ny dam som erstatning på 

et sted like i nærheten. I regelen finner en del amfibier vegen 

til den nye dammen av seg sjøl, men overføringer av frosk- og 
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paddeegg og salamandere fra den gamle dammen til den nye 

kan også være aktuelt. En betingelse for slike kompensasjons-

løsninger er at den nye dammen anlegges slik at selve dam-

men og områdene rundt vil tilfredsstille kravene til en god 

salamanderbiotop, og at den sikres for fremtiden f eks gjen-

nom kommuneplanen. Videre må ikke den gamle dammen 

nedbygges før artene har fått tid til å etablere seg i den nye.

Det er imidlertid en del betenkeligheter knyttet til det å 

etablere nye dammer når det når det skjer på bekostning av 

de eksisterende dammer. En gammel dam har for det første 

et etablert miljø og med rikere fauna enn ”unge” dammer, 

ikke minst av sjeldne arter (Dolmen 1991b). Ikke få planter 

og invertebrater trenger således lang tid på å spre seg fra én 

dam til en annen. En kan heller ikke med sikkerhet vite om 

amfibiene i det hele tatt vil etablere seg i den nye dammen, og 

spesielt gjelder dette stor salamander, som er nokså kravstor. 

Mange faktorer spiller inn og er til sammen avgjørende for 

salamandernes overlevelse og trivsel, bl.a. dammens utfor-

ming, vannkvalitet, flora og fauna for øvrig, solinnstråling, og 

ikke minst terrestrisk omland og overvintringsplasser. 

Når en dam ødelegges er det også en mulighet for at genetisk 

mangfold kan gå tapt, selv om man flytter dyr over til en 

nyanlagt dam i nærheten. Det vil i praksis være svært van-

skelig å overflytte alle salamanderne til den nye dammen. 

Dessuten vil mange dyr trekke tilbake til det gamle dam-

området etter å ha vært overflyttet, og noen flykter ut av 

den nye dammen av ukjente årsaker. Så lenge bare en del av 

populasjonen blir overflyttet og værende i den nye dammen 

er det en fare for forringelse av det genetiske mangfoldet 

i populasjonen. Dersom det finnes flere gamle salamander-

dammer i området, og innenfor begrenset avstand fra den nye 

dammen, vil nok dette problemet bli redusert. Det er altså 

flere grunner til at det i regelen langt å foretrekke å bevare den 

gamle dammen med sine omgivelser enn å erstatte den med 

en ny.

De siste åra er det noen steder i form av prøveprosjekt for-

søkt benyttet kompensasjons- eller erstatningslokaliteter for 

amfibier. I forbindelse med utbygging av Europaveg E18 på 

Sørlandet nord for Fevik i Grimstad ble vegtraséen, flyttet om 

lag 100 m for å unngå å bygge ned en mindre salamanderdam 

(ei vannfylt grøft med liten salamander). Den opprinnelige 

dammen ble etter utbygginga liggende rett nedafor vegfyllinga. 

Men først ble det gravd ut en mye større kompensasjonsdam i 

et åpent område 10-20 m lengre bort fra vegen. Dette skjedde 

i 1997/1998. Dammen skal fungere tilfredsstillende, og den 

nye situasjonen for salamanderne er antakelig bedre enn den 

var før vegen ble bygd. Blant annet ble 20 voksne salamandere 

sett samtidig i dammen våren 2004, og salamanderlarver i 

flere størrelser ble observert høsten 2005 (Jan Birkeland, pers. 

medd.).

Kompensasjonslokaliteter er også forsøkt på Sørøstlandet. Her 

har Leif Å. Strand stått som faglig rådgiver for prosjektene, i 

det fire kompensasjonsdammer er blitt etablert. De hadde alle 

vann for første gang i 2004 og er så langt blitt fulgt opp. Alle 

dammene her, så nær som én, er for øvrig blitt beplantet samt 

gjødslet langs bredden for raskere å få dem produktive nok for 

salamandere. 

Konklusjonen på disse forsøkene er at det ser ut til at 

kompensasjons- eller erstatningsdammer kan fungere bra 

for amfibier. I noen tilfelle  har de  nye dammene blitt bedre 

salamanderlokaliteter enn de gamle. Men på  grunn av forhold 

omtalt ovenfor, bør nye kompensasjonsdammer i utgangs-

punktet betraktes som nødløsninger og ikke som fullverdig 

erstatning for de gamle, etablerte lokalitetene.  Men det  å 

etablere nye dammer som et supplement til eldre dammer vil 

sannsynligvis bestandig være gunstig.
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�.	Videre	forskningsbehov

Det er ikke forutsatt at handlingsplanen skal bidra til å finansi-

ere forskningsprosjekter, dersom de da ikke er helt nødvendig 

for å gjennomføre planen. 

Det er nedenfor gjengitt en kort presentasjon av aktuelle 

forskningsoppgaver og undersøkelser som kan være av betyd-

ning for forvaltning og overvåkning av stor salamander.

1) Sentral database, faunistikk/zoogeografisk oversikt.  

For til alle tider å ha en best mulig oversikt over utbredelsen 

til stor salamander i Norge bør alle utsettinger og nye funn 

systematiseres og rapporteres til et sentralt register. På denne 

måten vil en også lettere kunne avgjøre hvorvidt eventuelle 

nyregistreringer bare skyldes tidligere mangelfulle undersøkel-

ser (arten har ”alltid” vært der), om den har vandret inn av seg 

selv i nyere tid eller om den er blitt satt ut  En kobling til regis-

teret/databasen vil være et nyttig hjelpemiddel for faunistiske 

oversikter og i biogeografisk forskning. 

2) Tilbakegang og overlevelsesprognoser. Et viktig element 

i handlingsplanen er å gå over samtlige kjente lokaliteter for 

stor salamander i landet for på den måten å klargjøre antall 

nåværende lokaliteter for arten og den reelle tilbakegangen. 

Dette kan være oppstarten på og inngå i en overvåkning der 

hver lokalitet blir besøkt hvert 10-20 (15?) år. Ut fra slike 

nye data og de gamle er det mulig å berekne tilbakegangen. 

Det finnes også dataprogrammer som ut fra disse dataene kan 

berekne sannsynligheten for at salamanderbestandene innafor 

gitte områder vil overleve på lengre sikt.

3) Genetisk konstitusjon, innvandringshistorie. I forvalt-

ningssammenheng vil en gjerne skille mellom populasjoner 

med ulike genetiske konstitusjoner. Noen av dem kan være 

unike og derfor spesielt verneverdige. Stor salamander på 

Østlandet står, eller har inntil nylig stått i forbindelse med den 

sørsvenske bestanden. Antakelig har bestanden på Vestlandet 

også sin opprinnelse derfra. Mye tyder imidlertid på at stor 

salamanderne i Trøndelagsområdet har innvandret fra Sverige 

over Jämtland og Storlien og er blitt isolert her i førhistorisk 

tid. Kanskje kan stor salamander i Midt-Norge genetisk avvike 

en del fra ”hovedtypen” i Norge. Dette ble antydet av Kauri 

(medd. 1982) ut fra habitatvalg til midtnorsk stor salamander 

(utelukkende myrvannslokaliteter). Også zoogeografisk ville 

det således være interessant å få testet Dolmens (1982) immi-

grasjonshypoteser for salamanderne i Norge med enzymelek-

troforese og DNA-analyser. NTNU Vitenskapsmuseet er i ferd 

med å styrke denne sida av taksonomien og biogeografien, og 

nyttig molekylær teknikk for dette formålet er blitt utviklet og 

testet ved Universitetet i Bergen. Det er ønskelig med genetisk 

analyse av 10-15 populasjoner fordelt på ulike deler av landet.

4) Stordalssalamanderne. I 1944 ble det funnet salamandere 

i noen små vatn på svenskegrensa i Stordalen, Meråker. Alle 

(de nokså innskrumpete) dyra i museumsmaterialet har gjeller, 

men innordner seg i to ulike størrelseskategorier og er i ettertid 

blitt tolket å være larver av liten salamander og stor salaman-

der. Det er imidlertid mulighet for at det er snakk om neotene 

dyr av bare én av artene. DNA-analyse vil trolig kunne avsløre 

dette. Lokaliteten har viktig strategisk beliggenhet i zoogeo-

grafisk forstand.

5) Spredning i nordområdene. Verdens nordligst kjente 

nåværende lokalitet for stor salamander ligger i Bjugn på 

Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag. Det forutsettes at bestanden 

styrkes og sikres ved at et større område rundt eksisterende 

lokalitet blir vernet, at nye dammer graves opp og at noen 

småtjern blir gjort fisketomme og tilrettelegges for stor sala-

mander. Om gunstige dammer blir utgravd i ulike avstander 

fra nåværende lokalitet, kan det være mulig å se hvor raskt og 

hvor langt salamanderen sprer seg i terrenget til de nye dam-

mene og etablere seg der. Dette er viten vi mangler i dag og 

som er av forvaltningsmessig interesse. Spesielt interessant er 

dette med migrasjoner i nordområdene, da stor salamander er 

nattaktiv, og de lyse sommernettene i Midt-Norge kan være 

et avgjørende hinder for (spesielt) langdistanse-spredning. 

Prosjektet bør kunne kombineres med salamanderutsetting til 

noen nye lokaliteter. 

6) Terrestriske oppholdssteder og migrasjoner hos stor 

salamander. Det stadig tilbakevendende problemet i forbind-

else med utbyggingssaker ved salamanderlokaliteter er at en 

ikke vet hvor dyra oppholder seg i terrestrisk fase, hvor langt 

de går fra dammen og hvor de overvintrer. Disse spørsmålene 

er viktige å få avklart når en prøver å sette grenser for hvor 
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nært en dam en utbygging kan finne sted. Foreløpig har en 

(intuitivt, basert på en del observasjoner) foreslått en avstand 

på 100-200 m. Ved hjelp av radio-tracking kan en imidlertid få 

svar på disse spørsmålene. En kan dessuten tenke seg at byg-

gefelt eller dyrkamark forandrer noe på salamandernes atferd. 

Og en bør derfor undersøke de nevnte forholdene både innafor 

utbyggingsområder (et eller flere boligfelt), i kulturlandskapet 

med gardsdrift og åkerbruk og i typiske naturområder med 

skog og myrer. Gode lokaliteter innafor alle tre biotoper finnes 

i Osloområdet. Arbeid med radiosendere og stor salamander er 

utført i Frankrike med godt resultat.

Parallelt med at en følger radiomerkete dyr, bør en også 

”merke” juvenile (1+, 2+, 3+) ved avfotografering av (det 

individuelt forskjellige) bukmønsteret, kanskje også ved hjelp 

av andre metoder. (Disse dyra er antakelig for små til å radio-

merkes.) Om en flytter disse dyra, vender de da tilbake til sin 

heimdam? Eller besøker de andre dammer? Hvilken betyd-

ning har dette med tanke på kompensasjonsdammer? Hva med 

voksne (radiomerkete) dyr, om de blir fanget på trekket ned 

mot heimdammen, men fraktes til en annen dam, trekker de da 

tilbake til heimdammen igjen?

7) Geitaknottane – vandringer og DNA. I Geitaknottane i 

Ytre Hardanger er det gjort en hovedfagsoppgave der en har 

sammenliknet DNA i ulike populasjoner av stor salamander, 

noen nærliggende og andre mer fjerntliggende fra hverandre. 

Ulikhetene kan trolig si en del om vandringsavstander hos 

salamanderne, dvs. gi et mål på graden av utveksling av gener 

mellom bestandene. Hvordan bør DNA-ulikhetene tolkes i lys 

av det en finner ved radio-tracking i det samme området? 

8) Populasjonsstørrelser og habitat. Populasjonsstørrelse 

kan bereknes vha stoppegjerde og pitfall traps rundt dam-

men. Hvilke forholdstall får en når en sammenlikner med 

andre metoder (z-sveip, aktivitetsfeller, visuelle tellinger dag 

og natt)? Er det et konstant forhold mellom antall larver i en 

dam og tilbakevendende voksne på vandring ned mot dammen 

– eller kanskje antall voksne er en tetthetsregulerende faktor 

for bestanden? Er det forskjell på næringsrike og næringsfat-

tige dammer? Hvilken damtype (biotop) er best mht maksimal 

reproduksjon og bestandsstørrelse?
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Historikk,	salamandere	i	Norge

Ettersom liten salamander Triturus vulgaris (L.) og stor sala-

mander T. cristatus (Laurenti) gjerne holder til i de samme 

områdene og i de samme dammene, og da en i enkelte tilfelle 

ikke har klart å skille observasjonene av de to artene fra hveran-

dre, er både liten salamander og stor salamander tatt med i denne 

oversikten.

Den første utførlige oversikt over norske amfibier og reptiler ble 

gitt av Collett (1879). Brinkmann (1916) supplerte senere dette 

med opplysninger om stor salamander på Vestlandet. Det grunn-

leggende herpetologiske verk, også fra Collets hand (1918) ble 

utgitt av Alf Wollebæk etter forfatterens død. Her omtales liten 

salamander og stor salamander over 33 sider, og det hovedmøn-

ster Collett gir for utbredelsen av artene, er senere blitt fulgt av 

andre forfattere som omtaler deres forekomst i Norge (Ekman 

1922, 1956, Ruud 1949, Støp-Bowitz 1950, Gislén & Kauri 1959, 

Lund 1964, Kauri 1970). Noen nye lokaliteter/områder ble imid-

lertid etter hvert oppdaget i periferien av det kjente utbredelses-

området og også noen tilsynelatende helt isolerte forekomster i 

andre deler av landet (Johnsen 1919, 1935, Wollebæk 1932, 1936, 

Soot-Ryen 1948). 

Støp-Bowitz’ (1950) oppsummerte artsutbredelsene som følger: 

”Den lille vannsalamander er vanlig langs kysten fra svenske-

grensen til Stavanger. I Gudbrandsdalen er den kjent opp til 

Ringebu, i Østerdalen til Solør, og den er funnet i Ytre Rendalen 

sammen med den store. Oppover i Seljord og Kviteseid er der 

funnet salamander, men man vet ikke hvilken art det er. Ved 

Bergen skal det være funnet et enkelt eksemplar av den lille art. 

Den lille salamander er videre kjent i Trøndelag fra Selbu og 

Rissa oppover til Steinkjer, Snåsa og Grong. Endelig skal det 

finnes salamander oppover til Sømna og Brønnøysund, men det 

vites ikke hvilken art det dreier seg om.” ”Med vårt nåværende 

kjennskap til den store vannsalamanders utbredelse i Norge later 

den til å finnes i 3 vidt adskilte strøk av landet. Den finnes for-

holdsvis tallrik rundt Oslofjorden, på vestsiden nedover til Skien, 

nordover er den funnet på Helgøen i Mjøsa og visstnok i Løten 

samt i Ytre Rendalen sammen med den lille vannsalamander. Så 

mangler den på Sørlandet, men er funnet ved Haugesund og øst 

for Bergen (Samnanger, Nordheimsund). Endelig er den fun-

net ved Stjørna på Fosenhalvøen i Trøndelag. Som nevnt under 

den lille salamander er det usikkert hvilken av artene som går 

oppover i Telemark og nordover til Sømna og Brønnøysund. 

Den store finnes ofte sammen med den lille art, som da pleier 

å være i flertall.” Willgohs (1950 a, b) rapporterte senere stor 

salamander fra et område rett øst for Bergen. På begynnelsen av 

1970-tallet satte  Dag Dolmen i gang en utbredelsesundersøkelse 

for de to salamanderartene i Norge. Tre områder av landet var 

da av spesiell interesse å få undersøkt: Telemark, Vestlandet og 

Trøndelagsområdet.

Telemark. Collett (1879) nevnte i sin første oversikt over amfibi-

ene en meddelelse til fiskeriinspektør Landmark om forekomst av 

liten salamander på et sted i Seljord, muligens så høyt oppe som 

i bjørkebeltet. I sin andre oversikt skrev Collett (1918) ikke noe 

om dette. Johnsen (1919) opplyste imidlertid at allerede kappelan 

Wille (1786) hadde omtalt ”gramen” Lacerta palustris fra Seljord; 

den holdt til i tjern og ødela fisken. Dessuten hadde Johnsen selv 

i 1909 sett salamandere i nabokommunen Kviteseid, men uten at 

han i skrivende stund (1919) kunne huske hvilken art det dreide 

seg om. Willes (1786) L. palustris skulle imidlertid, dersom 

artsbestemmelsen var riktig, være ensbetydende med Triturus 

cristatus (Laurenti), dvs. stor salamander. Selv om Müller 

& Mertens (1934), Mertens & Müller (1940) og Mertens & 

Wermuth (1960) mente at Linnés (1758, 1761, 1788) tre former 

Lacerta vulgaris, L. aquaticus og L. palustris var synonymer for 

T. vulgaris (L.), dvs. liten salamander, var det i alle fall Linnés 

ettertids alminnelige oppfatning at L. palustris betegner hva vi i 

dag kaller T. cristatus, dvs. stor salamander. Collett (1879) hevdet 

også dette syn (jf. Statius Müller 1774). Telemarksforekomsten 

av salamander ble også nevnt av Støp-Bowitz (1950, se ovenfor), 

uten at nye funn var blitt gjort som kunne fastslå arten.

Vestlandet. Stor salamander var som eneste art funnet spredt 

fra Haugesund til Bergen. Zoologisk Museum, Universitetet i 

Bergen, hadde imidlertid et eksemplar av liten salamander fra 

gammel tid, som ifølge journalen skulle være funnet ved Bergen 

og være innkommet som gave fra konservator Hysing (Johnsen 

1919). Dette ble også nevnt av Collett (1879, 1919). Johnsen 

(1935) og Kauri (pers. medd. 1966) satte imidlertid spørsmåls-

tegn ved riktigheten av opplysningen, og bortsett fra hos Støp-

Bowitz (1950) er ikke dette funnet nevnt av senere forfattere. På 

mange lokaliteter er imidlertid liten salamander vanskeligere å 

finne enn stor salamander, spesielt larvene som er små, kryptisk 

farget og botnlevende. En kunne derfor tenke seg at kanskje også 

liten salamander hadde en bestand på Vestlandet, muligens til og 

med på noen av de samme lokalitetene som stor salamander.

Trøndelagsområdet.	Collett (1879, 1918) hadde angitt seks 

funnsteder for liten salamander nordafjells (Selbu, Trondheims 

omegn, Rissa, Steinkjer, Snåsa og Grong). Senere ble også stor 

salamander funnet, og ytterligere noen få funnsteder for liten 

salamander (Wollebæk 1932, Soot-Ryen 1948, 1952, Dolmen 

1972, Dolmen, Sæther & Aagaard 1975). Colletts angivelse av 

Triton aquaticus eller T. punctatus (= Triturus vulgaris (L.), dvs. 

liten salamander) i Rissa på Fosenhalvøya er senere ikke blitt 

bekreftet ved funn. Det eksisterer ikke noe museumsmateriale av 

salamander derfra. Dette området ligger imidlertid nær opp til 

der stor salamander senere ble funnet, ved Stjørna (Bjugn), og 

mest sannsynlig er observasjonen som Collett viste til egentlig 

av sistnevnte art. En kjenner til at Collett (også) i andre tilfeller 

har trukket feilaktige slutninger på grunnlag av daværende kjente 
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utbredelsesmønster for salamanderartene (jf. Johnsen 1919). 

Den tilsynelatende isolerte forekomsten av stor salamander ved 

Stjørna var for øvrig av stor interesse, da nærmeste rappor-

terte funnsted for arten (i luftlinje) lå mer enn 160 km borte, i 

Undersåker, Sverige (dersom denne opplysningen innebar riktig-

het), og nærmeste norske funn var i Ytre Rendal 230 km unna. 

Dolmen (1972) påviste imidlertid etter hvert flere lokaliteter for 

stor salamander (og for liten salamander) både i Stjørna-området, 

rundt Jonsvatnet ved Trondheim og i Rindal på Nordmøre.

Av like stor interesse var Soot-Ryens (1948) opplysninger om 

salamander på Sømna. Heller ikke her var noe eksemplar blitt tatt 

vare på, og hvilken art observasjonene dreide seg om, var derfor 

høyst usikkert. Soot-Ryen (1952) refererte imidlertid til liten 

salamander fra en lokalitet ved Mosjøen, Vefsn, og en larve derfra 

var konservert i Tromsø Museums samlinger. Notisen om dette 

funnet var blitt forbigått i senere litteratur, og Grong i Namdalen 

var derfor blitt stående som nordgrense for arten i Norge, med 

forbehold om den usikre forekomsten på Sømna (Lund 1964, 

Høst 1967, Kauri 1970). Johnsen (1935), Gislén & Kauri (1959) 

og Kauri 1970) antydet ellers muligheten for at populasjonen av  

liten salamander i Trøndelag hadde sammenheng med bestanden 

i Jämtland, og Kauri (pers. medd. 1966) var derfor interessert i en 

nærmere kartlegging av artens utbredelse i Trøndelag.
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