


 

 

 
Ekstrakt 
BioFokus har på oppdrag fra 
Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus utarbeidet en 
skjøtselsplan for dyre-
fredningsområdet Blylags-
dammen. I dammen er det 
registrert flere sjeldne 
amfibier og invertebrater. 
Skjøtselsplanen viser at de 
største utfordringene ligger i 
å bedre vannkvaliteten i 
dammen, å hindre 
gjengroing og å holde fiske-
populasjonen på et så lavt 
nivå som mulig. En aktiv 
skjøtsel av området er 
nødvendig for å opprettholde 
verneverdiene. 
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Forord 
Blylagsdammen ble vernet som dyrefredningsområde ved kongelig resolusjon 27. juni 
2008 som en del av verneplanen for Indre Oslofjord. Formålet med vernet er å bevare 
sjeldne og truete amfibier samt sjeldne insekter, og artenes livsmiljø. Dammen er 
leveområde for stor og liten salamander og spissnutet frosk, som alle står oppført i 
Norsk Rødliste (2006). 
Det rike dyrelivet i og rundt dammer er sårbart, blant annet for forurensning og 
vannstandsreduksjon. Amfibier og insekter er dessuten avhengige av en 
hensiktsmessig skjøtsel av vannkantvegetasjonen for at leveområdene deres skal 
opprettholdes. Verneforskriftens § 7 åpner for at det kan utarbeides en 
forvaltningsplan for Blylagsdammen som skal gi nærmere retningslinjer for skjøtsel og 
bruk i verneområdet. 
Forvaltningsplanen er utarbeidet av BioFokus ved Kim Abel på oppdrag av 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som er forvaltningsmyndighet for verneområdet. 
Feltarbeidet har vært gjennomført av Kjell Magne Olsen og Kim Abel. Kjell Tore Hansen 
og Pernille Botzet har vært Fylkesmannens prosjektansvarlige. Kjell Sandaas 
(Naturfaglige konsulenttjenester) og Jon A. Markussen (Fylkesmannens 
miljøvernavdeling) har gitt innspill til planen. 
 
Fylkesmannen håper at denne planen vil bidra til et godt samarbeid mellom 
forvaltningsmyndighet, grunneiere og andre berørte parter for å ivareta verneverdiene 
i Blylagsdammen. 
 
 
Oslo, juli 2008 
 
Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
 
 

 
Bilde 1: Innsamling av insekter i kantvegetasjonen langs Blylagsdammen. 



- Skjøtselsplan for  dyrefredningsområdet Blylagsdammen i Nesodden kommune - 

- Biofokus rapport 2007-13, side 4 - 

Sammendrag 
 
BioFokus har på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus utarbeidet en 
skjøtselsplan for dyrefredningsområdet Blylagsdammen i Nesodden kommune. 
Arbeidet baserer seg på eksisterende litteratur om området, intervju med enkelte 
fagpersoner samt eget feltarbeid 24.05.2007. 
 
Verneformålet for Blylagsdammen er ”å bevare sjeldne og truete amfibier som stor og 
liten salamander og spissnutet frosk, samt sjeldne insekter, og artenes livsmiljø”. 
Livsmiljøet vil i denne sammenheng innbefatte dammen og det omkringliggende 
landarealet. Både stor og liten salamander samt spissnutefrosk er rødlistede amfibier 
som bruker Blylagsdammen i forplantningsøyemed og som oppvekstområde for 
yngelen. Resten av livet bruker de stort sett på land. Mangfoldet knyttet til 
invertebrater er noe mangelfullt dokumentert, men enkelte rødlistearter er funnet. 
 
Historien til Blylagsdammen viser at området har vært ekstensivt utnyttet gjennom 
lang tid. Enten i forbindelse med isskjæring fra 1870-tallet til 1932, eller i forbindelse 
med jordbruksdrift. De siste tiårene har det vært bolighus og hytter som har dominert 
bebyggelsen rundt dammen og det har resultert i at deler av området har grodd igjen. 
Hvilken effekt mangelen på skjøtsel har hatt på det biologiske mangfoldet er usikkert 
da det foreligger få undersøkelser fra området. 
 
Resultatet viser at truslene for verneverdiene i all hovedsak er knyttet til tre 
problemstillinger. Disse er forurensning, gjengroing og fiskeutsettinger. Vannmålinger 
viser at vannkvaliteten er svært dårlig. Høyt fosforinnhold har resultert i 
masseoppblomstring av blågrønnalger i dammen og situasjonen har gradvis forverret 
seg siden oppstarten av målingene. Kildene til forurensningen er trolig kloakk fra 
omliggende hytter og boliger da disse ikke er tilknyttet det offentlige vann- og 
avløpsnettet. Tiltak for å bedre på situasjonen må derfor gjennomføres. 
Gjengroing av dammen vil stedvis være et problem, spesielt i den nordre dammen 
(Blylagsdammen er delt i to av en vei). Her er vannstanden lav og både strøfall fra 
busker og trær samt vannvegetasjon er med på å fylle igjen dammen. En utgraving av 
dammen vil være nødvendig for å opprettholde verdiene. Den søndre dammen er mer 
robust for gjengroing, men også her vil strøfall fra trær og busker langs land samt 
vannvegetasjon bidra i en gjengroingsprosess. 
Fiskeutsettinger kan potensielt være et problem da bestandene av både liten og stor 
salamander er avhengig av at fiskebestandene ikke blir for store. I Blylagsdammen er 
det registrert karuss og denne predaterer på salamander. 
 
En aktiv bruk av dammen ved å rydde kantsoner, fjerne nedfallstrær i dammen og 
utgraving av enkelte partier vil være gunstige tiltak for å hindre gjengroing. På den 
annen side vil en alt for aktiv skjøtsel av sonene rundt dammen ikke være gunstig for 
verneformålet. En må derfor søke å drive en balansert skjøtsel med den hensikt å 
skape et variert landskapsbilde med mange nisjer hvor dyra kan finne egnede 
leveområder. De enkelte skjøtselssonene som er presentert i denne skjøtselsplanen er 
et forsøk på å ta vare på denne mosaikken rundt dammen til best mulig nytte for det 
biologiske mangfoldet. Mye av skjøtselen kan gjennomføres av de enkelte grunneierne, 
men dette må skje under veiledning fra enten en oppsynsmann, eller annen 
representant for forvaltningsmyndigheten. Tiltakene må også være  i samsvar med 
skjøtselsplanen. 
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1 Innledning 

1.1 Oppdrag og undersøkelsesområde 

Oppdraget gikk ut på å lage en skjøtselsplan for dyrefredningsområdet Blylagsdammen 
i Nesodden kommune, Akershus fylke. Arbeidet er bestilt og finansiert av 
fylkesmannens miljøvernavdeling i Oslo og Akershus. Oppdraget tar for seg arealet 
som ligger innenfor grensene for dyrefredningsområdet gitt i Verneplanen for Indre 
Oslofjord (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2005) og utgjør ca 47 daa. 
 
 

 
Figur 1: Oversiktskart over Nesodden kommune. Plasseringen av Blylagsdammen  
er markert med rød prikk. 
 



 

1.2 Bakgrunn 

Blylagsdammen er en kunstig isdam som ble opparbeidet i første halvdel av 1870-
tallet. En demning ble da bygget opp i søndre del av dammen. Isproduksjonen i 
området var av stor økonomisk betydning for befolkningen frem til 1914. Etter dette 
sank produksjonen drastisk før den i 1932 opphørte helt i eksportsammenheng. 
Isskjæring til privat bruk foregikk frem til ca 1940 og den 2. verdenskrig (Bjerklund 
1997, http://128.39.191.10/abrakart/dammer/dammer.php). 
 
Arealene rundt dammen har i lang tid vært kulturpåvirket i en eller annen form. 
Gårdsbruk med tilhørende oppdyrkede arealer og hager har satt sitt preg på 
landarealet rundt dammen. Et illustrerende foto er et flybilde fra 1954 som viser at 
kantvegetasjonen rundt dammen var stort sett fraværende og i partier har det vært 
dyrket areal nesten helt ned til vannkanten. I løpet av de siste tiårene har boligmassen 
skiftet fra å være gårdsbruk og over til å være private boliger og hytter. Dammen er 
delt i to ved at en vei går gjennom området i nordre deler. På nordsiden av veien er 
det en mindre dam som bare sporadisk har kontakt med den større dammen i sør via 
et overløpsrør under veien. Navnet Blylagsdammen henviser til det samlede arealet og 
innbefatter dermed både den nordre delen og den søndre. 
 
Blylagsdammen har i forskjellige sammenhenger blitt naturfaglig kartlagt og flere 
rødlistearter er i den sammenheng dokumentert (Bolghaug og Dolmen 1996, Aagaard 
et al. 2002, Bratli 2003, Sandaas 2007). Både Bolghaug og Dolmen (1996) og Bratli 
(2003) har konkludert med at dammen innehar høye naturverdier (henholdsvis høy 
verneverdi og nasjonalt viktig). I 1999 tok Fylkesmannen initiativ til å inkludere 
området i den pågående verneplanen for Indre Oslofjord. Bakgrunnen var de høye 
naturverdiene som var blitt kartlagt. I forbindelse med utarbeidelse av denne planen er 
det også foretatt noen enkle undersøkelser. Insekter er fanget inn og karplantefloraen 
er undersøkt. 
 
Verneforskriftenes kap. VII gir hjemmel for utarbeidelse av forvaltningsplan: 
”Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 
gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides 
forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel”. Forvaltningsplanen skal være et praktisk hjelpemiddel for å opprettholde og 
fremme verneformålet, og en veileder for forvaltningsmyndighet, grunneier og andre 
brukere. 
 
Denne rapporten søker å kartlegge hva som må gjøres for å ta vare på verdiene som 
er tilknyttet Blylagsdammen. 
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2 Planformål/verneforskrift 

2.1 Verneforskrift 

I områder vernet etter naturvernloven er det verneforskriften som spesifiserer hvilke 
naturverdier som ligger til grunn for vernet. Alle aktuelle tiltak i forbindelse med 
skjøtsel og vedlikehold må derfor ta utgangspunkt i verneformålet og være i samsvar 
med dette. Forvaltningen av Blylagsdammen dyrefredningsområde er tillagt 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 
For Blylagsdammen dyrefredningsområde er formålet med vernet: 

- å bevare sjeldne og truete amfibier som stor og liten salamander og spissnutet 
frosk samt sjeldne insekter, og artenes livsmiljø. 

 
Hele verneforskriften for Blylagsdammen ligger i vedlegg 1. 
 
 



 

3 Kunnskapsgrunnlag 

3.1 Geologi 

Nesodden står igjen som en lang rygg bestående av grunnfjell fra jordas urtid. 
Grunnfjellet er foldet og består hovedsakelig av ulike varianter av gneis, amfibolitt og 
granitt. I Blylagområdet er glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolit de 
dominerende bergartene (NGU 2007b). Løsmassene i Blylagområdet består 
hovedsakelig av hav- og fjordavsetninger fra den tiden hvor Nesodden lå under 
havnivå etter siste istid (ca 10000-6000 år siden). I sør er det noe bart fjell (NGU 
2007a). 
 
 

3.2 Vegetasjon 

Vegetasjonen rundt Blylagsdammen er stort sett av triviell karakter. Hus og hytter 
med hager helt ned til vannet har redusert den naturlige vegetasjonen flere steder, 
samt at grunneiere har fjernet tresjiktet i flere partier. Til tross for dette er det soner 
med mer naturlig vegetasjon, spesielt i sørvest hvor skogen står helt ned til 
vannkanten, samt i sørøst. I sørvest er tresjiktet godt utviklet med dominans av 
løvtrær som bl.a. bjørk, svartor, gråor, osp og selje. Grana er sparsomt representert. 
Helt i sør langs demningen er det plantet inn bøk som nå har oppnådd relativt store 
dimensjoner, fra 30-50 cm i diameter. Vegetasjonen i skogområdet er en mosaikk av 
hovedsakelig tørr høgstaudeskog og lågurtskog. Skogholtet på østsiden er av yngre 
alder og skogen er ensjiktet med løvtrær i dominans. Bjørk og gråor med noen få 
eksemplar av bøk. Vegetasjonstypen er en mosaikk/mellomting mellom høgstaudeskog 
og lågurtskog. 
 
Vegetasjonen i resten av området er som tidligere nevnt sterkt preget av at grunneiere 
har opparbeidet hager helt ned til dammen, samt at mange partier er ryddet for 
vegetasjon i den hensikt å skaffe utsikt til dammen for beboerne i området. Kantsoner 
er flere steder fraværende. Områdene fremstår dermed som forholdsvis åpne arealer 
med en mosaikk av hager, partier med mye tennung og mindre, tredekte partier. 
 
Vannkantvegetasjonen er relativt triviell, men i kanten ved veien vokser rødlistearten 
dronningstarr (NT). Flere steder er det godt utviklede partier med elvesnelle-starr-
sump med dominans av elvesnelle. Dette gjelder spesielt i den nordre dammen, men 
også spredt langs bredden i den søndre dammen. Disse partiene er spesielt viktige 
som leveområder for insekter, men fungerer også som skjulesteder og fødeområder for 
amfibier og vannfugler. For øvrig finnes arter som bl.a. vassgro, elvesnelle, klourt, 
liten andemat, gulldusk, flaskestarr og skjoldbærer. 
 
 



- Skjøtselsplan for  dyrefredningsområdet Blylagsdammen i Nesodden kommune - 

- Biofokus rapport 2007-13, side 10 - 

 
Bilde 2: Vegetasjonen langs bredden av dammen består flere  
steder av grunne partier med elvesnelle-starr-sump dominert  
av elvesnelle. 
 
 

3.3 Fauna 

Blylagsdammen har i forskjellige sammenhenger blitt naturfaglig kartlagt, og flere 
rødlistearter er i den sammenheng dokumentert. I vedlegg 2 er artene som ble 
påtruffet under befaringen 24.05.2007 opplistet, samt de viktigste funnene fra 
Bolghaug og Dolmen (1996), Bratli (2003), Aagaard et al. (2002) og Sandaas (2007). 
Artslistene fra Aagaard et al. (2002) er ikke publisert, men listene er skaffet til veie av 
Gunnar Halvorsen i NINA. Disse er heller ikke komplette da noen artsgrupper mangler. 
 
 

 
Bilde 3: Vannskorpion (Nepa cinerea) (venstre), en relativt vanlig art i litt rikere dammer og 
tjern. Liten skredder (Hydrometra gracilenta) (høyre) er en overflatetege som er knyttet til 
vegetasjonsrike ferskvannsforekomster. Begge er funnet i Blylagsdammen. Foto: Kim Abel, 
venstre bilde, Kjell Magne Olsen, høyre bilde. 
 



 

3.4 Kulturpåvirkning 

Som tidligere nevnt er Blylagsdammen en kunstig anlagt dam med det formål å 
produsere is. Gjennom mange tiår har dammen blitt brukt til isproduksjon, før 
produksjonen ble avsluttet i 1932. Rundt dammen har det vært drevet gårdsdrift med 
oppdyrkede arealer nesten helt ned til vannet. Etter hvert har flere private boliger og 
hytter med tilhørende hageareal blitt ført opp rundt dammen. Hytteeiere og fastboende 
har satt sitt preg på skogen ved jevnlig rydding og veduttak. Tendensen har dog 
gjennom de siste tiårene vært at deler av området har grodd til og fått et mer naturlig 
preg. Samtidig som flere boliger har dukket opp rundt dammen har også 
forurensningen økt via avrenning fra jorder, hager og private vann- og avløpsløsninger. 
Firmaet Limoconsult ved Øyvind Løvstad har siden starten av 1980-tallet foretatt 
vannmålinger i dammen og disse viser at vannkvaliteten har blitt dårligere med tiden. 
Per dags dato er vannkvaliteten i dammen klassifisert som meget dårlig ifølge Løvstad. 
 
 

 
Bilde 4: Et flybilde fra 1954 viser at områdene rundt dammen har vært ekstensivt 
utnyttet i jordbrukssammenheng. Opphør av landbruksdriften har resultert i gjengroing. 
Foto: Widerøefoto 
 
 

3.5 Trusler for verneverdiene 

Truslene for verneverdiene er i all hovedsak knyttet til tre problemstillinger. Disse er 
forurensning, gjengroing og fiskeutsettinger. 
 
Som tidligere nevnt har vannmålinger vist at vannkvaliteten er svært dårlig. Høyt 
fosforinnhold har resultert i masseoppblomstring av blågrønnalger i dammen, samtidig 
som konduktiviteten er høy (Øyvind Løvstad, Limnoconsult pers. med.). Situasjonen 
har gradvis forverret seg siden oppstarten av målingene. Kildene til forurensningen er 
trolig kloakk fra omliggende hytter og boliger, da disse ikke er tilknyttet det offentlige 
vann- og avløpsnettet. Nesodden kommune arbeider for tiden med en hovedplan for 
vann og avløp på Nesodden og Blylagsdammen og vil i den forbindelse komme med 
forslag til avbøtende tiltak for å bedre på situasjonen. Trolig er denne hovedplanen 
ferdig i løpet av 2008. Hvilken effekt denne forurensningen har hatt på det biologiske 



- Skjøtselsplan for  dyrefredningsområdet Blylagsdammen i Nesodden kommune - 

- Biofokus rapport 2007-13, side 12 - 

mangfoldet blir bare spekulasjoner, da det ikke er foretatt noen sammenligninger før 
og etter, men en slik forurensning vil ikke være ønskelig i en dam hvor en skal ta vare 
på det biologiske mangfoldet. Tiltak for å bedre på situasjonen bør derfor 
gjennomføres. 
 
Gjengroing av dammen vil stedvis være et problem, spesielt i den nordre dammen. Her 
er vannstanden lav og både strøfall fra busker og trær samt vannvegetasjon er med på 
å fylle igjen dammen. En utgraving av dammen vil være nødvendig for å opprettholde 
verdiene. Den søndre dammen er mer robust for gjengroing, men også her vil strøfall 
fra trær og busker langs land, samt vannvegetasjon, bidra i en gjengroingsprosess. En 
aktiv bruk av dammen ved for eksempel å holde enkelte kantsoner åpne, fjerne 
nedfallstrær fra dammen og grave ut enkelte partier vil være gunstig for å hindre 
gjengroing. På den annen side vil en alt for aktiv skjøtsel av sonene rundt dammen 
ikke være gunstig for verneformålet. En må derfor søke å drive en balansert skjøtsel 
med den hensikt å skape et variert landskapsbilde med mange nisjer hvor dyra kan 
finne egnede leveområder. 
 
Fiskeutsettinger kan potensielt være et problem. Bestandene av både liten og stor 
salamander er avhengig av at fiskebestandene ikke blir for store. I Blylagsdammen er 
det registrert karuss og denne predaterer på salamander. Det er spesielt stor 
salamander som er sårbar for predasjon fra fisk, da larvene til stor salamander er mer 
pelagisk enn larvene til liten salamander. Er dammen stor nok skal det som regel mye 
til for å utrydde bestandene av salamander, men i og med at formålet med vernet er å 
ha en stor og levedyktig bestand med amfibier, vil en være avhengig av å holde 
fiskebestandene nede. Hvis tiltak settes i gang for å bedre vannkvaliteten bør en også 
overvåke bestanden av karuss, i tilfelle bestandsendringer som følge av bedret 
vannkvalitet. Rusefiske etter karuss bør vurderes for å holde bestanden på et så lavt 
nivå som mulig. 
 
Fugler utgjør også en gruppe som er vesentlige predatorer på amfibier. Sett ut ifra 
dagens bestand av andefugl, vadefugl, hegre osv. er trolig predasjonstrykket fra disse 
av mindre betydning enn fra fisk. 
 
 

3.6 Dagens bruk 

Dagens bruk av området bærer sterkt preg av at arealene rundt dammen er i en 
gjengroingsfase. Tidligere gårdsdrift rundt dammen resulterte i at arealene ble holdt 
mer åpne og at disse områdene ble holdt i hevd. Bildet fra 1954 (Bilde 4) viser dette 
tydelig. Etter hvert som gårdsdriften ble lagt ned og de private eneboligene og hyttene 
tok over, har deler av området grodd igjen. Skjøtselen som de enkelte driver bærer 
mer preg av tilfeldigheter, slik at en ikke får den samme hevden i et område. Trolig har 
også deler av området blitt beitet av husdyr i den tiden gårdsdrift var vanlig. Hadde 
forurensningssituasjonen vært en annen, hadde trolig dammen også vært mer populær 
til bading og fisking, men dette er aktiviteter som er lite utnyttet. En aktiv fritidsbruk i 
form av bading og fiske vil normalt være positivt for verneformålet. 
 
Veien gjennom de nordre deler er ikke ny, men den har en stor effekt, da den sterkt 
har redusert gjennomstrømmingen av vann mellom de to dammene. Avrenning fra 
veien vinterstid er trolig et mindre problem da veien strøs stort sett med sand, 
eventuelt med mindre mengder salt i blandingen. 
 
Når en ser på dagens bruk av området opp mot verneformålet, så er motsetningene 
mellom et godt vern og dagens bruk av området små. I kulturlandskapet er naturtypen 
”dam” en naturtype som tradisjonelt har vært skjøttet aktivt. God tilgang på sol, lite 



 

busker og trær som feller løv i dammen, og et variert tilbud av habitater i området 
rundt dammene er faktorer som begunstiger både amfibier og mange invertebrater. 
 
 

3.7 Eiendomsforhold 

Eiendommene som er berørt av verneforslaget er fordelt på 13 forskjellige gårds og 
bruksnummer, hvorav Nesodden kommune er rettighetshaver på ett av dem. Resten er 
private grunneiere 
 
 

3.8 Viktige kilder 

For å utarbeide denne skjøtselsplanen og denne oversikten har forskjellige typer kilder 
vært benyttet. Tilgjengelig litteratur har vært mye brukt og denne står listet opp 
bakerst i litteraturoversikten. Andre viktige kilder har vært: 
 

• Eget feltarbeide utført 24.05.2007. 
• Personlige uttalelser fra bl.a. Jon Markussen (Fylkesmannen Oslo Akershus, 

Miljøvernavdelingen), Kjell Sandaas (Naturfaglige konsulenttjenester), Øyvind 
Løvås (Limnoconsult) og Ellen Lien (Nesodden kommune, fagansvarlig 
plan/miljø). 

• Oversikt over registrerte naturtyper i Nesodden kommune 
(http://dnweb5.dirnat.no/nbinnsyn/). 
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4 Skjøtselssoner 

Hele området er forsøkt delt opp i fornuftige delområder basert på hvilken type skjøtsel 
og tiltak som er ønskelig å gjennomføre i de forskjellige delområdene. Inndelingen tar 
ikke hensyn til eiendomsforhold i området, men er kun basert på de kjente 
naturverdiene. Denne inndelingen representerer dagens kunnskap og dagens 
påvirkningsfaktorer, og vil derfor i et lenger tidsperspektiv trolig endre seg. 
 

 
Figur 2: Oversikt over de ulike skjøtselssonene i dyrefrednings- 
området Blylagsdammen. 



 

4.1 Sone 1 

4.1.1 Naturverdier 

Delområdene i sone 1 varierer en del i utforming, men felles for alle er at de er sterkt 
kulturpåvirket og ligger på land. Dette kan være arealer som er opparbeidet som plen 
eller områder hvor vegetasjonen er ryddet bort. Kantsonene er stedvis fraværende i 
disse områdene, spesielt der hvor plener er opparbeidet. Flyfoto fra 1954 (Bilde 4) 
viser at mye av dette området har vært åpent og til dels oppdyrket i lang tid. 
 
Sone 1.1 grenser i øst ned mot en kantsone som er viktig å ta vare på. Selve 
kantsonen er inkludert i sone 2.1, men nevnes i denne sammenheng for å unngå 
misforståelser med tanke på usikkerhet i kartavgrensninger. Kantsonen fungerer som 
skjul for vannfugler og amfibier. I nordenden av dyrefredningsområdet er det en liten 
bekk/grøft med sakterennende vann. Et rør munner ut i bekken og røret fungerer trolig 
som drenasje i forbindelse med oppdyrket areal i nord. Vannet i bekken/grøfta er 
sterkt eutrofiert. 
Sone 1.2 omfatter landarealet rundt nordre del av den søndre dammen. På vestsiden 
er det et tidligere oppdyrket område som nå i hovedsak fremstår som gras-
urtedominert eng. Enkelte partier, spesielt i nordvest, har en smal kantsone ned mot 
vannet. Østsiden er preget av nylig rydding av skog, men enkelte busker står igjen. 
Kantsonen ned mot vannet er åpen. Deler av dette området ble hugget i 2006. 
Sone 1.3 utgjøres av et smalt areal i sør og sørøst. Gressplen er opparbeidet i øst, 
mens demningen med en sti over utgjør arealet i sør. På demningen står det en del 
store bøketrær. 
 
 

 
Bilde 5: Sone 1 er preget av aktiv skjøtsel i form av mye hageareal. 
Her fra sone 1.1 helt i nord. Bekken/grøfta går langs trerekken. 
 
 
4.1.2 Målsetning 

Opprettholde et variert landskap rundt dammen og unngå for store, ensartede arealer 
med plen eller lignende. I størst mulig grad opprettholde, eller opparbeide, en smal 
sone på minimum 1-2 meter med buskvegetasjon langs dammen. Dette er faktorer 
som vil være gunstig for amfibier i den perioden de lever på land, samt for vannfugler. 
Dette vil gi mange muligheter for skjul for dyra, og en unngår alt for store arealer som 
de må krysse for å komme fra ett sted til et annet. Åpne arealer utsetter amfibiene for 
mer predasjon. Et variert område med en del busker og trær vil også gi rom for mange 
nisjer for invertebrater. 
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4.1.3 Trusler 

Forurensning fra private vann- og avløpssystemer er et problem i Blylagsdammen. 
Vannkvaliteten er klassifisert som meget dårlig og er dermed en trussel for det 
biologiske mangfoldet. Tiltak for å bedre på situasjonen bør gjennomføres (se kap 3.5, 
Trusler for verneverdiene). Store arealer som er opparbeidet som plen og lignende 
monokulturer vil ikke være gunstig for verken amfibier eller invertebrater. Nord for 
dyrefredningsområdet er det et jorde med et nedbørsfelt som drenerer ned mot 
Blylagsdammen. En for sterk eutrofiering av Blylagsdammen er uheldig, slik at en bør 
overvåke hvordan tilførselen av næringsstoffer fra jordbruksdriften utvikler seg. 
 
 
4.1.4 Tiltak i prioritert rekkefølge 

1. Sette i gang tiltak for å bedre vannkvaliteten i dammen. En viktig 
forurensningskilde er kloakk fra private vann- og avløpsløsninger, samt fra 
jordbruk i nord. 

2. I sone 1.1 er kantsonen helt fraværende på vestsiden. Her må kantsonen 
reetableres i deler av området, og da spesielt i sørvest. Lav buskvegetasjon i en 
høyde av 1-2 meter er tilstrekkelig. 

3. Påse at alle sonene har et åpent preg ved jevnlig å fjerne kratt og trær, og 
bevare en mosaikk hvor enkelte mindre partier er busk/tredekt (trær på 
demningen kan beholdes). 

 
 

4.2 Sone 2 

4.2.1 Naturverdier 

Sone 2 omfatter arealene med intakt vannkantvegetasjon, i form av partier dominert 
av elvesnelle. Disse områdene er viktige for mange organismegrupper, da de fungerer 
som bl.a. fødesøksområder og eggleggingsområder, og samtidig innehar en viktig 
funksjon som skjulested. Slike områder er generelt kjent som levested for mange 
sjeldne invertebrater. De fleste av de innsamlede invertebratene er funnet i disse 
delområdene. 
Sone 2.1 omfatter hele vannarealet i den nordre dammen inklusive kantsoner med 
buskvegetasjon som delvis står i vannet. Dammen er grunn i store deler og elvesnelle 
dominerer mye av vannspeilet. Under befaringen av området 24.05.2007 ble en 
sivhønefamilie observert i dammen. 
Sone 2.2 omfatter et område i nordøstenden av den søndre dammen. Elvesnelle 
dominerer vegetasjonen, med noe gulldusk i partiene inn mot land. 
Sone 2.3 omfatter et område helt i sørøstre del av den søndre dammen med tilsvaren-
de vegetasjon som i sone 2.2. 
Arealer med elvesnelle finnes ellers spredt rundt dammen, men da som smale kanter 
inn mot land. De utfigurerte sonene er de med størst utstrekning. 
 



 

 
Bilde 6: Den nordre dammen er grunn og dominert av elvesnelle. 
Partiene med intakt vannkantvegetasjon er viktige arealer for både 
invertebrater og amfibier. 
 
 
4.2.2 Målsetning 

Opprettholde områdets kvaliteter knyttet til åpen vannvegetasjon og hindre 
gjengroing. 
 
 
4.2.3 Trusler 

Gjengroing av den nordre dammen kan på sikt bli et problem. Produksjonen av 
plantemateriale i dammen er stort og dammen trenger en opprenskning med jevne 
mellomrom. Stedvis er kantsonen fjernet og denne bør regenereres der det er mulig, 
da den er viktig i disse partiene. En videre tynning av kantsonene er uheldig. 
 
4.2.4 Tiltak i prioritert rekkefølge 

1. Kantoner må regenereres i alle områder. En smal sone med buskvegetasjon er 
tilstrekkelig. 

2. I den nordre dammen må det foretas en forsiktig utgraving av deler av dammen 
om ca. 3-5 år. Dette bør gjøres i løpet av minst to år, hvor kun den ene 
halvparten graves ut hver gang. Beste tidspunkt er sent på høsten, eventuelt 
tidlig vinter, etter at amfibiene har flyttet seg opp på land. En må ikke grave ut 
for mye masse, og således forhindre at vegetasjonen med elvesnelle forsvinner 
helt. Hvor ofte dette må gjøres avhenger av gjengroingsgrad, og dette kan tas 
opp til vurdering om ca. 10 år. 

3. Gjennomføre grundigere undersøkelser for å dokumentere det biologiske 
mangfoldet, og eventuelt gjøre seg nye konklusjoner ang skjøtsel for å bevare 
det dokumenterte mangfoldet. 

 
 

4.3 Sone 3 

4.3.1 Naturverdier 

Sone tre består av skogbevokste partier. Disse sonene er også nærmere beskrevet i 
kap 3.2, første avsnitt, men kort oppsummert kan det sies at områdene er løvdominert 
og forholdsvis ung. Det er lite død ved og gamle trær. 
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Bilde 7: Oversiktbilde av de søndre deler av Blylagsdammen.  
På motsatt bredd sees skogen i sone 3.1. 
 
 
4.3.2 Målsetning 

Bevare områdene som skogdekte arealer. Øke variasjonen i skogen slik at mengden 
habitater øker, samt at området blir bedre egnet som bl.a. fødeområde, skjulested og 
overvintringsområde. 
 
 
4.3.3 Trusler 

En full avvirkning av området vil redusere den totale variasjonen i området og således 
påvirke artenes muligheter til å finne egnede habitater. 
 
 
4.3.4 Tiltak i prioritert rekkefølge 

1. Et forsiktig uttak av tømmer til ved vil være mulig, men en må samtidig spare 
en del trær som er døde eller døende. En størst mulig variasjon i alder og 
dimensjoner vil være positivt. Død ved på bakken bidrar til å gi amfibiene 
områder for bl.a. overvintring. Minst mulig rydding på bakken for å gi amfibiene 
skjul. 

 
 

4.4 Sone 4 

4.4.1 Naturverdier 

Sone 4 omfatter resten av vannarealet i den sørlige dammen. 
Gjennom årenes løp har avrenningen fra kloakk, landbruk og hageanlegg påvirket 
vannkvaliteten i negativ retning, slik at den nå er klassifisert som meget dårlig. 
I dammen lever det karuss, og denne arten er svært tolerant ovenfor bl.a. lavt 
oksygensnivå. Karuss er gjerne den siste fiskearten som forsvinner i sterkt forurensede 
vann. 
 
 
4.4.2 Målsetning 

Bedre vannkvaliteten slik at både flora og fauna får gode levekår i dammen. 



 

 
 
4.4.3 Trusler 

Forurensning har vært, og er, et problem i dammen, og tiltak bør settes inn for å bedre 
situasjonen. I de senere år har flere husstander og hytter fått bedre kloakkløsninger. 
Forhåpentligvis vil dette bedre på situasjonen, men en overvåking av vannkvaliteten 
må iverksettes. 
 
 
4.4.4 Tiltak i prioritert rekkefølge 

1. Sette i gang et overvåkingsprogram på vannkvaliteten. 
2. Sette i gang undersøkelser for å avdekke eventuelle forurensningskilder, og 

deretter sette i gang avbøtende tiltak mot forurensningskilden. 
3. Gjennomføre grundigere undersøkelser for å dokumentere det biologiske 

mangfoldet, og eventuelt gjøre seg nye konklusjoner ang skjøtsel for å bevare 
det dokumenterte mangfoldet. 
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5 Fremmede arter 

Problematikken rundt fremmede arter blir litt spesiell i et område som Blylagsdammen. 
I og med at kantsonene er fragmentert med forholdsvis store arealer med private 
hager så er det også naturlig at det er en del innslag av fremmede arter i form av 
hageplanter. På arealene med mer naturlig vegetasjon er det ikke funnet noen arter 
som kan klassifiseres som høyrisikoarter ifølge den norske svartelista (Gederaas et al. 
2007), men det er heller ikke gjort noen grundige registreringer med tanke på 
fremmede arter. 
 
 



 

6 Ansvarsfordeling 

Tabell 1: Liste over hvem som har ansvaret for de enkelte tiltakene i de forskjellige 
skjøtselssonene. 

Sone Tiltak Hva Ansvar 

1 
Sette i gang tiltak for å bedre vannkvaliteten i dammen. 
En viktig forurensningskilde er kloakk fra private vann- 
og avløpsløsninger, samt fra jordbruk i nord. Kommune/FM  

2 
I sone 1.1 er kantsonen helt fraværende på vestsiden. 
Her må kantsonen reetableres i deler av området, og 
da spesielt i sørvest. Lav buskvegetasjon i en høyde av 
1-2 meter er tilstrekkelig. 

 Grunneier og 
oppsyn 

1 

3 
Påse at alle sonene har et åpent preg ved jevnlig å 
fjerne kratt og trær, og bevare en mosaikk hvor enkelte 
mindre partier er busk/tredekt (trær på demningen kan 
beholdes). 

 Grunneier og 
oppsyn 

1 Kantoner må regenereres i alle områder. En smal sone 
med buskvegetasjon er tilstrekkelig. 

 Grunneier og 
oppsyn 

2 
2 

I den nordre dammen må det foretas en forsiktig 
utgraving av deler av dammen om ca. 3-5 år. Dette bør 
gjøres i løpet av minst to år, hvor kun den ene 
halvparten graves ut hver gang. Beste tidspunkt er sent 
på høsten, eventuelt tidlig vinter, etter at amfibiene har 
flyttet seg opp på land. En må ikke grave ut for mye 
masse, og således forhindre at vegetasjonen med 
elvesnelle forsvinner helt. Hvor ofte dette må gjøres 
avhenger av gjengroingsgrad, og dette kan tas opp til 
vurdering om ca. 10 år.  FM og oppsyn 

  3 
Gjennomføre grundigere undersøkelser for å 
dokumentere det biologiske mangfoldet, og eventuelt 
gjøre seg nye konklusjoner ang skjøtsel for å bevare 
det dokumenterte mangfoldet.  FM 

3 1 

Et forsiktig uttak av tømmer til ved vil være mulig, men 
en må samtidig spare en del trær som er døde eller 
døende. En størst mulig variasjon i alder og 
dimensjoner vil være positivt. Død ved på bakken bidrar 
til å gi amfibiene områder for bl.a. overvintring. Minst 
mulig rydding på bakken for å gi amfibiene skjul. 

 Grunneier og 
oppsyn 

1 Sette i gang et overvåkingsprogram på vannkvaliteten.  FM 

2 
Sette i gang undersøkelser for å avdekke eventuelle 
forurensningskilder, og deretter sette i gang avbøtende 
tiltak mot forurensningskilden. Kommune og FM4 

3 
Gjennomføre grundigere undersøkelser for å 
dokumentere det biologiske mangfoldet, og eventuelt 
gjøre seg nye konklusjoner ang skjøtsel for å bevare 
det dokumenterte mangfoldet.  FM 
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7 Oppsyn/overvåkning 

I et dyrefredningsområde som Blylagsdammen vil det være rom for grunneiere til å 
sette i gang mange forskjellige tiltak rundt dammen. En aktiv skjøtsel kreves for å 
holde dammen åpen og for å skape god variasjon i landskapet. Denne skjøtselen må 
imidlertid gjennomføres under veiledning fra en oppsynsmann/representant fra 
forvaltningsmyndigheten og i samsvar med skjøtselsplan. Denne skjøtselen bør også 
ha et langsiktig perspektiv, slik at det blir kontinuitet i tiltakene. 
 
Forurensningssituasjonen må overvåkes i Blylagsdammen. I og med at Limnoconsult 
ved Øyvind Løvstad har hatt jevnlige målinger siden starten av 1980-tallet vil det være 
mulig å fortsette denne måleserien for å overvåke utviklingen fremover. Eventuelt kan 
en vurdere å ta med flere måleparametre for å få en bedre oversikt over utviklingen. 
Innsamlinger av invertebrater vil også være meget nyttig i denne sammenheng, da 
mange av disse fungerer godt som miljøindikatorer. 
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Vedlegg 1 
 
Forskrift om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus – 
Blylagsdammen dyrefredningsområde i Nesodden kommune, Akershus fylke 
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon 27. juni 2008 i medhold av lov 19. juni 1970 nr. 63 
om naturvern § 14 og § 9, jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23. Fremmet av 
Miljøverndepartementet. 
 

§ 1 Avgrensing 
Dyrefredningsområdet berører følgende gnr./bnr. i Nesodden kommune: 15/3, 15/18, 
15/34, 15/35, 15/86, 15/92, 15/96, 15/97, 15/98 og 15/108. 
 
Dyrefredningsområdet dekker et totalareal på ca. 47 daa, hvorav ca. 25 daa er 
ferskvannsareal. 
 
Grensene for dyrefredningsområdet framgår av kart i målestokk 1:2500, datert 
Miljøvern-departementet mai 2008. De nøyaktige grensene for dyrefredningsområdet 
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. 
 
Verneforskriften med kart oppbevares i Nesodden kommune, hos Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet. 
 

§ 2 Formål 
Formålet med dyrefredningsområdet er å bevare sjeldne og truete amfibier som stor 
og liten salamander og spissnutet frosk samt sjeldne insekter, og artenes livsmiljø. 
 

§ 3 Vernebestemmelser 
For dyrefredningsområdet gjelder følgende bestemmelser: 

1. All vegetasjon som er viktig for livsmiljøet for dyrelivet i dammen er fredet mot 
skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter eller plantedeler fra 
fredningsområdet. Nye plantearter må ikke innføres. 

2. Amfibier og insekter er fredet mot innsamling, skade og ødeleggelse. Utsetting 
av dyr er ikke tillatt. 

3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte produksjonsforhold 
eller forringe livsmiljøet for amfibier eller insekter som f.eks. oppføring av 
bygninger, anlegg, andre varige eller midlertidige innretninger, hensetting av 
campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, 
jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, 
drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller planering av 
masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, 
henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske 
bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke fullstendig. 

4. Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing av luftfartøy, er 
forbudt. 

5. Bruk av fredningsområdet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større 
arrangementer er forbudt. 

6. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved 
forskrift forby eller regulere ferdselen i hele eller deler av fredningsområdet. 

7. Bålbrenning og bruk av grill er forbudt. 
 

§ 4 Generelle unntak 
Bestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for: 

1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i politi-, brannvern-, 
ambulanse-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- 
og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. 



 

2. Alminnelig bruk og vedlikehold av Blylagveien. 
 
Bestemmelsene i § 3, nr. 1-3, er ikke til hinder for: 

3. Sanking av bær og matsopp. 
4. Vedlikehold av anlegg som er i bruk på fredningstidspunktet. 

 
§ 5 Eventuelle unntak etter søknad 

Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til: 
1. Fjerning av vegetasjon rundt dammen. 
2. Bruk av dammen til vanning og uttak av is. 
3. Nødvendig motorferdsel ved brøyting av skøytebane på islagt dam. 
4. Avgrenset bruk av dyrefredningsområdet som angitt i § 3 nr. 5. 
5. Tiltak for å fjerne introduserte arter som truer fredningsformålet. 
6. Øvingskjøring for formål nevnt i § 4 nr. 1. 

 
§ 6 Generelle dispensasjonsregler 

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen 
krever det, samt for vitenskapelige undersøkelser, arbeider av vesentlig 
samfunnsmessig betydning eller i særlige tilfeller når dette ikke strider mot formålet 
med fredningen. 
 

§ 7 Forvaltningsplan 
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan 
gjennomføre skjøtselstiltak for å fremme fredningsformålet. Det kan utarbeides 
forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av 
skjøtsel. 
 

§ 8 Forvaltningsmyndighet 
Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet 
etter denne forskriften. 

§ 9 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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Vedlegg 2 
 
Oversikt over arter som ble registrert i området. 

Norsk navn/gruppe Vitenskapelig navn Rødliste-
status 

Befaring 
24.05.07

Bolghaug og 
Dolmen 1996 

Gunnar 
Halvorsen 

pers. medd. 
(NINA) 

Sandaas 
2007 

Vannlopper Cladophora           

Vannloppeart Diaphanosoma brachyurum - 
    

x 
  

Vannloppeart Sida crystallina - 
    

x 
  

Vannloppeart Ceriodaphnia pulchella -     x   

Vannloppeart Ceriodaphnia reticulata - 
    

x 
  

Vannloppeart Daphnia longispina -     x   

Vannloppeart Scapholeberis mucronata - 
    

x 
  

Vannloppeart Simocephalus vetula -     x   

Vannloppeart Bosmina longirostris -     x   

Vannloppeart Bosmina longispina -     x   

Vannloppeart Acroperus harpae -     x   

Vannloppeart Alona affinis -     x   

Vannloppeart Alona guttata -     x   

Vannloppeart Alona rectangula -     x   

Vannloppeart Chydorus sphaericus -     x   

Vannloppeart Graptoleberis testudinaria -     x   

Vannloppeart Pleuroxus truncatus -     x   

Vannloppeart Polyphemus pediculus -     x   

Hoppekreps Copepoda           

Hoppekrepsart 
Acanthodiaptomus  
denticornis - 

    
x 

  

Hoppekrepsart Macrocyclops albidus -     x   

Hoppekrepsart Macrocyclops fuscus -     x   

Hoppekrepsart Eucyclops denticulatus -     x   

Hoppekrepsart Eucyclops serrulatus -     x   

Hoppekrepsart Eucyclops speratus -     x   

Hoppekrepsart Eucyclops spp. -     x   

Hoppekrepsart Paracyclops affinis -     x   

Hoppekrepsart Ectocyclops phaleratus -     x   

Hoppekrepsart Cyclops strenuus -     x   

Hoppekrepsart Cyclops abyssorum -     x   

Hoppekrepsart Cyclops vicinus NT     x   

Hoppekrepsart Cyclops spp. -     x   

Hoppekrepsart Megacyclops spp. -     x   

Hoppekrepsart Mesocyclops leuckarti -     x   

Hoppekrepsart Thermocyclops oithonoides -     x   

Tanglopper Amphipoda           

Gråsugge Asellus aquaticus - x       

Igler Hirudinea           

Hundeigle Erpobdella octoculata - x       

Hesteigle Haemopis sanguisuga - x       

Andeigle Theromyzon tessulatum - x       

Fåbørsteormer Oligochaeta           



 

Fåbørsteormart Limnodrilus hoffmeisteri -     x   

Fåbørsteormart(er) Limnodrilus spp. -     x   

Fåbørsteormart Nais variabilis/communis -     x   

Fåbørsteormart Dero sp. (digitata?) -     x   

Hornvannkalver Noteridae           

Vanlig hornvannkalv Noterus crassicornis - x   x   

Vannkalver Dytiscidae           

Småvannkalvart Hygrotus inaequalis -     x   

Småvannkalvart Hyphydrus ovatus -     x   

Storvannkalvart Agabus sturmii -     x   

Storvannkalvart Ilybius ater -     x   

Storvannkalvart Ilybius fuliginosus -     x   

Storvannkalvart Ilybius fenestratus -     x   

Kjempevannkalvart Hydaticus seminiger -     x   

Kjempevannkalvart Graphoderus zonatus -     x   

Damvannkalvart Rhantus exsoletus - x       

Vanntråkkere Haliplidae           

Vanntråkkerart Haliplus ruficollis - x       

Vannkjærer Hydrophilidae           

Kulevannkjærart Anacaena lutescens - x   x   

Kulevannkjærart Enochrus coarctatus - x   x   

Kulevannkjærart Enochrus melanocephalus NT     x   

Kulevannkjærart Coelostoma orbiculare -     x   

Kulevannkjærart Cercyon convexiusculus -     x   

Kulevannkjærart Enochrus testaceus - x   x   

Kulevannkjærart Helochares obscurus - x       

Vanlig vannkjær Hydrobius fuscipes - x   x   

Ribbevannkjærart Hydrochus brevis -     x   

Furevannkjærer Helophoridae           

Furevannkjærart Helophorus grandis - x       

Furevannkjærart Helophorus brevipalpis -     x   

Palpebiller Hydraenidae           

Bekkepalpebilleart Hydraena britteni -     x   

Virvlere Gyrinidae           

Virvlerart Gyrinus substriatus -     x   

Bladbiller Chrysomelidae           

Nykkerosebille Galerucella nymphaeae - x   x   

Svevemygg Chaboroidae           

Svevemyggart Chaoborus flavicans -     x   

U-mygg Dixidae           

U-myggart Dixa nebulosa - x       

U-myggart Dixella aestivalis - x       

Døgnfluer Ephemeroptera           

Damdøgnflueart Cloeon inscriptum - x   x   
Håret skjoldgjelle-
døgnflue Caenis horaria - 

x   x   

Stor fliksidedøgnflue Siphlonurus aestivalis - x       

Vannteger Hemiptera           

Buksvømmerart Sigara distincta - x       

Buksvømmerart Sigara falleni - x       

Buksvømmerart Sigara fossarum - x       

Vannløperart Gerris argentatus - x       
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Vannløperart Gerris lacustris - x       

Vannløperart Gerris lateralis - x       

Liten skredder Hydrometra gracilenta - x       

Vannskorpion Nepa cinerea - x   x   

Stavtege Ranatra linearis -   x   x 

Vanlig ryggsvømmer Notonecta glauca - x       

Øyenstikkere Odonata           

Blågrønn øyenstikker Aeshna cyanea - x       

Brunøyenstikker Aeshna grandis -     x   

Variabel blåvannymfe Coenagrion pulchellum - x       

Vanlig blåvannymfe Coenagrion hastulatum -     x   

Rødøyevannymfe Erythromma najas - x     x 

Smaragdøyenstikker Cordulia aenea -     x   

Vårfluer TRICHOPTERA           

Vårflueart Anabolia nervosa - x       

Vårflueart Phryganea bipunctata -     x   

Vårflueart Holocentropus dubius -     x   

Vårflueart Limnephilus rhombicus - x       

Vårflueart Agraylea sexmaculata CR     x   

Snegler Gastropoda           

Tårndamsnegl Omphiscola glabra - x       

Vanlig skivesnegl Gyraulus acronicus - x       

Mosdyr Bryozoa           

Mosdyrart Plumatella fungosa - x       

Fisker Pisces           

Karuss Carassius carassius - x   x x 

Amfibier Amphibia           

Spissnutefrosk Rana arvalis NT   x   x 

Buttsnutefrosk Rana temporaria - x x   x 

Padde Bufo bufo - x     x 

Stor salamander Triturus cristatus VU       x 

Liten salamander Triturus vulgaris NT x     x 

Fugler Aves           

Hettemåke Larus ridibundus NT x       

Makrellterne Sterna hirundo VU x       

Sivhøne Gallinula chloropus NT x       

Stær Sturnus vulgaris NT x       
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