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Innledning 

I forbindelse med utbygging av felt B4 og tilhørende adkomstvei i Ormåsen, har det vært spørsmål 
knyttet til hvorvidt en utbygging vil ha konsekvenser for kjente populasjoner av arten småsalamander i 
området.  
 
Det foreligger en rapport om biologisk mangfold fra området. Denne ble utarbeidet på bakgrunn av 
planer om utbygging av samlevei og aktivitetsområde på innsiden av eksisterende boligfelt på Ormåsen 
(Rambøll 2010), Rapporten omtalte også registreringer av småsalamander i området.  
 
Forekomstene av småsalamander i Ormåsen har vært viktige i forbindelse med miljøundervisning i 
barnehagen og barneskolen i området. Disse har i en årrekke fulgt med på salamanderforekomstene 
og det har fra flere hold vært uttrykt bekymring hva en utbygging av B4 og av en ny samleveg vil ha for 
forekomster og miljøundervisning i området.  
 
Det har vært ønskelig å vurdere hvordan kjente populasjoner av småsalamander i Ormåsen-området 
kan bli påvirket av planforslaget. Det er også sett på hvilke eventuelle avbøtende tiltak som kan settes 
i verk for å redusere eller unngå uheldige konsekvenser for småsalamander i området.  
 

Småsalamander i området 

Om småsalamander 
Småsalamander hører til amfibiene og utgjør en av 6 påviste amfibiearter i Norge. De øvrige er: 
storsalamander (nær truet), buttsnutefrosk (vanlig frosk), spissnutefrosk, damfrosk (sterkt truet) og 
nordpadde (vanlig padde).  
 
I enkelte dammer i Ormåsen-området er det registrert forekomster av småsalamander. 
Småsalamanderen kan bli omtrent 10 cm lang. Den lever i og ved dammer, tjern og bekker både i skog, 
i myr og i kulturlandskapet. Arten er vanlig på Østlandet. Den var tidligere på rødlista for arter i Norge 
(nær truet), men er ansett såpass vanlig at den er fjernet fra rødlista. Den større artsfrenden 
storsalamander er rødlistet som nær truet art. 
 
Småsalamanderen bruker dammer, småtjern og bekker særlig i forbindelse med parringen på våren, 
som oppvekstområde for larvene utover sommeren og som oppholdsområde for voksne salamander til 
utpå seinsommer. Den trives ikke i vannforekomster som huser fisk. Store deler av året oppholder 
småsalamanderen seg utenfor dammen. I likhet med storsalamanderen tilbringer de mye tid i fuktige, 
vegetasjonskledde område rundt dammene øvrige deler av året. Overvintringslokaliteter befinner seg 
utenfor dammen, gjerne under røtter, steiner, rotvelter osv. i nærheten av dammen. Salamanderne kan 
vandre flere 100 m mellom oppholdsområdene på land og yngledammen.   
 

Historikk  
I forbindelse med planer om utbygging av samlevei og aktivitetsområde på innsiden av eksisterende 
boligfelt på Ormåsen, utarbeidet Rambøll (2010) en rapport om biologisk mangfold i området. 
Oppdragsgiver var Øvre Eiker kommune. I denne rapporten er det angitt 3 lokaliteter der 
småsalamander ble kartlagt. Det er her vist til en utredning foretatt av Leif Åge Strand (2011) To av 
disse lå i tilknytning til den store myra som brukes som skianlegg på vinteren like vest for Ormåsen 
skole, den fjerde lokaliteten i bekken inntil der B 7 er planlagt.  
 
I rapporten fra Rambøll angis det at to av de fire kjente salamanderdammene i Ormåsen lå i områder 
som berøres av planlagt samlevei og aktivitetsområder. Det angis videre at planlagt drenering av 
myrområdet vil kunne forringe levevilkårene for småsalamander og medføre at populasjonene i 
dammene blir adskilt fra hverandre som følge av barrierer som veier og andre hindringer. I rapporten 
foreslås noen avbøtende tiltak: 
 

 Etablering av erstatningsdammer og ev. flytte salamandere over til disse før eksisterende 
dammer dreneres. 

 Etablere amfibieunderganger som sikrer gode forbindelser mellom dammer. 
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Opplysninger om småsalamandere i Ormåsen-området bygget på en rapport utarbeidet av Leif Åge 
Strand i 2011. I forbindelse med kartlegging av amfibier i Øvre Eiker kommune utført på oppdrag fra 
Fylkesmannen i Buskerud ble blant annet fire dammer i Ormåsen undersøkt. I tre av dammene ble det 
påvist forekomster av småsalamander (se vedlegg). Småsalamander var i 2010 kategorisert som nær 
truet på Norsk Rødliste for arter.  
 
Den minste dammen var knappe 4 m² og var i 2010 i ferd med å bli gjenfylt grunnet anleggelse av 
parkeringsplass vest for skolen i et område som i dag er parkeringsplass og idrettsplass.  Denne 
dammen er borte. De to øvrige dammene det ble påvist småsalamander i, var dammene i nordvestre 
hjørne av myra vest for Ormåsen skole. Disse eksistererer fortsatt. Det ble ikke funnet storsalamander.   
 

 
Figur 1. Varslet planområde. Det er felt B4 og B5 fra vedtatt kommuneplan samt samleveg (Jungervegen) som skal 
reguleres.  

 

Dagens situasjon for salamandere i området 
Området ble befart av biolog fra Sweco 26.05.2020. Deler av befaringen ble foretatt sammen med 
representant for utbygger, Ole Jørgen Smedsrud. På befaringene ble det gått gjennom hele 
planområdet samt tilstøtende områder med tidligere kjente registreringer av småsalamander. 
 
I tillegg til tidligere kjente forekomster av småsalamander i smådammene i vestre del av myra ved 
Ormåsen skole, er det de siste to årene lagt inn flere registreringer av småsalamander i mindre dammer 
i området (www.artsdatabanken.no, se kart nedenfor). Disse registreringene omfatter «Øksedammen», 
som er en svært liten pytt/dam som ligger langs lysløypa ved en utebase til barnehagen, ca. 300 m 
nordvest for Ormåsen skole (figur 2). I tillegg ligger det i Artskart inne en observasjon av 
småsalamander i en liten pytt i «Skileikrenna» ca. 100 m sør for «Øksedammen» fra mai 2019. Her går 
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det et lite fuktdrag ned mot den store myra ved skianlegget. Det er ca. 100 m fra pytten ved Skileikrenna 
til de tre dammene ved den store myra. Øksedammen og putten ved Skileikmyra er små og utsatt for 
uttørking i sommerhalvåret, mens de tre andre dammene er en del av et større myrparti der 
vannstanden i dammene  opprettholdes gjennom sommeren. Både i Øksedammen og i putten ved 
Skileikmyra observeres det årvisst populasjoner av småsalamander i følge lærere ved Ormåsen skole 
og Artskart. Dammene brukes i miljøundervisningen. Det går også en grøft innenfor planområdet fra 
lysløypa nordvest i planområdet, sørvestover retning Øksedammen. Denne ender ca. 100 m nordøst 
for Øksedammen (figur 14). Det skal, i følge lærere ved Ormåsen skole, være observert 
småsalamander langs denne grønnstrukturen. Den såkalte «Froskedammen» ligger ikke inne i Artskart, 
men skal være en kjent lokalitet for småsalamander (pers.medd Lars Martin Hoftun) jfr. figur 4.  
 
Det er i tillegg i mai 2020 også lagt inn en observasjon av småsalamander fra en liten putt langs 
skiløypa ca. 200 m nord for planområdet og i myra like vest for bebyggelsen ved Orrhanemyra (figur 
2).  
 
På befaringen 26.05.2020 ble alle disse små vannforekomstene oppsøkt og avbildet. Se vedlegg.  
 
Den store myra midt i utbyggingsområdet har tidligere hadde et noe større vannfylt areal. Det er ikke 
lagt inn opplysninger i Artskart herfra, men den kan ifølge lokalkjente brukes av småsalamander om 
våren når det er mye vann tilstede. Myrområdet inngår i den overordna grønnstrukturen i området der 
småsalamander kan vandre. For øvrig ligger de andre kjente observasjonene hovedsakelig utenfor 
planområdet for B4 eller planlagt samlevei inn til området, men trolig brukes større deler av den mer 
våtmarkspregede grønnstrukturen som en del av nettverket mellom dammene.  
 
Andre arter 
Av øvrige registreringer av andre arter innenfor planområdet, ligger det inne en del registreringer i 
Artskart (www.artsdatabanken.no). Dette gjelder særlig ulike sopparter. Disse er ikke rødlistet.  
Utenfor planområdet mellom planlagt samlevei og de tre dammene ved «Skimyra» er det lagt inn en 
observasjon av sopparten gulbrun storpigg. Soppen er rødlistet som nær truet i henhold til norsk 
rødliste for arter (2015), men den berøres altså ikke av planforslaget.  
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Vurderinger 

Figur 2 viser registreringer av småsalamander i Artskart. Kilde: www.artsdatabanken.no.   

 
Figur 2. Observasjoner av småsalamander i Artskart (www.artsdatabanken.no)  i området. Ingen av 
observasjonene ligger innenfor planområdet. I tillegg kommer registreringer i de tre dammene i vestre del av 
«Skimyra» (se figur 3). Disse lå ikke inne i Artskart pr. 02.06.2020, men er lagt inn på kartet i figur 3. 
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Figur 3. Registreringer av småsalamander i Artskart samt i dammene vest for skolen. Blå stipling markerer 
bekker og grøfter som i tider av året kan være tørre, men som vil være viktige forflytningskorridorer for 
salamandere.  

Dammene angitt i figur 3 viser at det ikke er registrert lokaliteter med småsalamander innenfor 
planområdet utfra Artskart . En utbygging av planområdet innebærer at myra sentralt i B4 forsvinner. 
Kart over myra  indikerer at det her har vært en lite tjern tidligere, men dette er så å si grodd igjen (figur 
5).  På våren er det større vannansamling på myra og det skal også være observert småsalamander 
her og i myrsystemet ved barnehagen. 
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Figur 4. “Froskedammen” langs bekken ved lysløypa nedstrøms kryssende traktorvei skal ifølge lokale kilder ha 
årviss forekomst av småsalamander.  

 

Avbøtende tiltak 
Salamanderpopulasjoner veksler mellom livet i smådammer og på land. På land brukes 
forbindelseslinjer med vegetasjon, helst fuktigere områder.  Veger kan være indirekte barrierer og 
byggefelt kan være barrierer.  
 
Planlagt samleveg vil avskjære eventuelle forbindelseslinjer mellom planområdet og området nord og 
vest for samleveien.  
 
Samleveien vil gå i kulvert under skiløypa vest for «Øksedammen». For å sikre forbindelseslinjer for 
småsalamandere, bør mest mulig naturlig vegetasjon bevares ved krysningspunktet og ev. vegetasjon 
som er skavet av, legges tilbake slik at det er et potensiale for at amfibier kan krysse. Generelt bør en 
i arbeidet med samleveien i størst mulig grad unngå drenering av fuktige partier. Dersom slik drenering 
skjer, bør erstatningsdammer vurderes.  
 
Det bør også vurderes en amfibieundergang i form av en liten kulvert under samleveien for å 
opprettholde en fuktig forbindelse mellom bekken i nord, gjenværende skogarealer og grøfta som går i 
retning «Øksedammen». Det er naturlig at denne krysningsmuligheten legges i nærheten av 
«Froskedammen».  
 
Det ligger ei myr med grøftesystemer langs skiløypa like nedenfor Eiker kobberverk. Kobberverket ble 
nedlagt for mer enn 100 år siden. Det er gjort en del undersøkelser av avrenningen fra kobberverket til 
Gorudbekken tidligere (www.vann-nett.no). Det er trolig fortsatt avrenning av blant annet kobber fra 
gruvevirksomheten ned mot myrområdene nord for planlagt samlevei. Kobber er giftig for akvatiske 
organismer og innholdet av svovel, påvirker pH-verdien i vann. På denne bakgrunnen vurderes dette 
området som lite egnet for småsalamander og det er lite hensiktsmessig å tilrettelegge for en 
amfibiepassasje under samleveien her i dette området.   
 
I forbindelse med utbyggingen er det planer om at overflateavrenning fra mesteparten av det planlagte 
feltet føres nordover til bekken som går langs lysløypa nord i planområdet, nordøstover i eksisterende 
bekk til naturlig fordrøyning i Orrhanemyra. Dette vil sikre at vannføringen i bekken i større grad vil 
opprettholdes når den store myra sentralt i planområdet dreneres.  Dersom det anlegges små utvidelser 
i bekkeløpet og ev. terskler, vil dette kunne være en forbedring for salamanderpopulasjonen ved at  
vannspeil bevares i tørre perioder. Det er også viktig at «Froskedammen» og at eksisterende bekk ikke 
ødelegges av planlagt veiframføring. Dette må sikres i planbestemmelsene. Et annet tiltak vil kunne 
være å etablere vannspeil ved utløp og ev. innløp i fordrøyningsbassenget i Orrhanemyra.  
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Et sandfang eller en annen renseløsning for overflatevannet bør vurderes for å redusere tilførsler av 
forurensninger fra overvann fra nytt utbyggingsområde.  
 
Det vil være ønskelig å følge med på populasjonsutviklingen for småsalamanderne i området. Dette 
kan være et naturlig samarbeide med Ormåsen skole og barnehagen i området og en oppfølging av de 
prosjekter som allerede pågår.   
 
 

Kilder: 

Rambøll 2010.  Ormåsen. Biologisk mangfold. Utarbeidet på oppdrag fra Øvre Eiker kommune. Rapport 
25 s. 
 
Leif Åge Strand 2011. Salamander i Øvre Eiker kommune. En undersøkelse av 35 dammer og tjern 
sommeren 2010. Rapport 15 s. På oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud.  
 
Vegdirektoratet 2014. Veger og dyreliv. Håndbok V134.  
 
Web-adresser: 
 
www.artsdatabanken.no 
 
www.naturbase.no 
 
www.vann-nett.no 
 
 
 
 
Muntlige kilder: 
Ormåsen skole Mette Martinsen (rektor), Morten Ødegård (medansvarlig skoleprosjekt) 
 
Lars Martin Hoftun  
 
  

Vedlegg 

 

Påviste lokaliteter for småsalamander i 2010 (Strand 2011) 
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UTM 32 V 0546211, 6625004. Ikke påvist noe her i 2020. Dette kan være en feilanvisning og egentlig 
omfatte «Froskedammen» angitt i figur 4. 
 

 
 
UTM 32 V 0546031, 6624468.  Dammer ved «Skimyra». Det er småsalamandere i tre dammer her 
også i 2020. 
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UTM 32 V 054 6093, 6624351. Her ble det registrert småsalamander i 2010. Lokaliteten ble gjenfylt til 
parkeringsplass i 2010/2011.  
 
 

Bilder fra området 
 

 
Figur 5. Større myr i B 4 der tidligere åpnet vannspeil hovedsakelig er gjengrodd. Foto: Sweco Norge. 
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Figur 6. Fra innløpet til planlagt fordrøyningsbasseng i Orrhanemyra – søndre del. Foto: Sweco Norge. 

 
 

 
Figur 7. Sør-vestre dam i «Skimyra» som har populasjoner av småsalamander. Foto: Sweco Norge. 
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Figur 8. Vestre dam ved Skimyra. Foto: Sweco Norge.  

 

 
Figur 9. Nordre dam ved Skimyra. Foto: Sweco Norge. 
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Figur 10. «Øksedammen» fotografert 26.5.2020. Lysløypa til høyre. Foto: Sweco Norge. 

 

 
Figur 11. Liten putt ved skiløypa ca. 200 m nord for planområdet der det ifølge Artskart ble registrert 
småsalamander i mai 2020. Foto: Sweco Norge.  
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Figur 12. Hann og hunn av småsalamander i en av dammene ved Skimyra mai 2020. Foto: Sweco Norge. 

 
Figur 13. Bekken langs lysløypa grenser inntil planområdet i nord. Foto: Sweco Norge.  



15 
 

 
Figur 14. Grøft nord for «Øksedammen».  
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Figur 15. Barnehagen ligger utenfor planområdet i sørvest. Myra i bakgrunnen henger sammen med den store 
myra i B4 som skal dreneres. Vegetasjonstypen med lyngfuruskog er typisk for Ormåsen-området. Foto: Sweco 
Norge. 


