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Forord
Stiftelsen Biofokus har på oppdrag fra Ski kommune gjort biologiske registereringer etter naturtype-
metodikk (DN-håndbok 13) i 38 utvalgte dammer i søndre del av kommunen. Det har vært fokus på 
vegetasjon og amfibier, men også på invertebrater. I all hovedsak er invertebrater kun samlet inn og 
konservert, men ikke videre analysert. En analyse av dette materialet er relativt tidkrevende, men vil 
ofte kunne føre til styrking eller justeringer av lokalitetenes tildelte natutypeverdi. Kommunen bør 
derfor vurdere å få dette materialet analysert. Noen ytterligere dammer ble også oppdaget i felt, 
eller opplysninger om slike ble meddelt fra diverse grunneiere. Disse er ikke undersøkt, men listet 
opp i rapporten, med tanke på at de kan undersøkes ved en senere anledning. 

Anita Myrmæl har vært vår kontaktperson hos oppdragsgiver. Kjell Magne Olsen hos BioFokus 
har vært prosjektansvarlig og ansvarlig for databaseføring og utarbeiding av rapport. Vi takker for 
oppdraget.  

Oslo, 25.03.2010 

Kjell Magne Olsen 

Myrkongle i dammen ved Hesteskoen vest 
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- Biologiske registreringer i 38 dammer i Ski kommune 2009 - 

1 Innledning

1.1 Oppdrag

Stiftelsen Biofokus har på oppdrag fra Ski kommune v/miljøvernrådgiver Anita Myrmæl kartlagt vege-
tasjon og fauna i 38 utvalgte dammer i søndre del av Ski kommune – Kråkstad- og Skotbuområdet. 
Dammene ble i utgangspunktet registrert av konsulentfirmaet Naturplan AS under utredning av ny 
trasé for E18 i 2005. Noen av dammene ble befart allerede da, og det ble bl.a. påvist salamandre i 
noen av dem. Disse registreringene er ikke gjort tilgjengelig for dette prosjektet, og er ikke inkludert i 
naturtypebeskrivelsene i Natur2000. Hensikten med å undersøke dammene i 2009 var å få supplert 
naturtypekartleggingen i dette området, et område hvor det fra før av var kjent at det finnes verdifulle 
dammer med sjeldne og truete arter (se Blindheim m.fl. 2006). Registreringene skulle legges inn i 
databaseverktøyet Natur2000. Det har vært fokus på vegetasjon og amfibier, særlig da med tanke på 
kartlegging av rødlistearter. Også enkelte andre organismegrupper er innlemmet i rapporten.  

1.2 Undersøkelsesområde

De undersøkte dammene ligger i søndre del av Ski kommune. Ni av dammene ligger et lite stykke 
nord og øst for E18, de øvrige ligger mer eller mindre nært inntil Kråkstadelva på sørsiden av 
europaveien (se figur 1) 

Figur 1. Kart som  viser 
lokaliseringen av de 38 
undersøkte dammene i 
Ski kommune i 2009. 
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1.3 Metode

Områdene er kartlagt i henhold til metodikken i DN-håndbok 13, 2. utgave, oppdatert 2007. I 
gjennomsnitt en times tid er brukt ved hver lokalitet. Det er da innhentet opplysninger fra 
grunneier/beboer (i noen tilfeller), laget en grov beskrivelse av dammens beliggenhet og tilstand (inkl. 
eventuelle betraktninger omkring skjøtsel/tiltak), laget en fortegnelse over dominerende og ellers 
tilstedeværende karplanter, eventuelt også moser og kransalger, og det er tatt prøver av 
ferskvannsfaunaen og annen damnær fauna ved hjelp av stangsil og sommerfuglhåv. Eventuelle 
amfibier i stangsila er notert i felt. Faunaprøvene forøvrig ble fiksert direkte på ca. 80 % sprit, og 
oppbevares for eventuell senere bearbeidelse. 

2 De kartlagte dammene 

Herunder følger en tabell over de undersøkte områdene, med tildelt naturtype- og utformingsbetegn-
else, samt foreslått naturtypeverdi (tabell 1). 

Tabell 1. Oversikt over de kartlagte dammene i Ski kommune i 2009. A=svært viktig, B=viktig, C=lokalt viktig, U=uprioritert. 

Lok.nr. Lokalitetsnavn Naturtype Nat.typ.-
kode Utforming Utf.kode Verdi

694 Hesteskoen vest, dam Dam E09 Gårdsdam E0901 C

695 Håpet, dam Dam E09 Gårdsdam E0901 C

696 Skjønhaug østre, dam Dam E09 Gårdsdam E0901 B

697 Asperud vestre, dam Dam E09 Gårdsdam E0901 B

698 Ambjørnrud, dam Dam E09 Eldre fisketom dam E0903 C

699 Rustad nedre, dam Dam E09 B

700 Nøkleby søndre, dam sør for Dam E09 Eldre fisketom dam E0903 B

701 Ambjørnrudmåsan, dam nord for Dam E09 Eldre fisketom dam E0903 A

702 Nøkleby søndre, dam sørøst for Dam E09 Gårdsdam E0901 A

703 Retvet vestre, dam Dam E09 Gårdsdam E0901 C

704 Retvet søndre, dam Dam E09 Gårdsdam E0901 B

705 Skotbuvegen 20, dam vest for Dam E09 B

706 Skotbuvegen 20, dam øst for Dam E09 U

707 Hanekropp, dam Dam E09 Gårdsdam E0901 B

708 Kvillesjø, dam Dam E09 Gårdsdam E0901 B

709 Alfheim, dam Dam E09 Gårdsdam E0901 B

710 Nordli, dam nordvest for Dam E09 C

711 Haugen søndre, dam sørvest for Dam E09 Eldre fisketom dam E0903 C

712 Glenne østre, dam nordøst for Dam E09 Eldre fisketom dam E0903 B

713 Bjastad, dam sør for Dam E09 Gårdsdam E0901 C

714 Vål, dam Dam E09 Gårdsdam E0901 A

715 Stenerud nordre, dam Dam E09 Gårdsdam E0901 B

716 Audenbøl, dam Dam E09 Gårdsdam E0901 B

717 Li, dam Dam E09 Gårdsdam E0901 U

718 Kålstad, søndre dam Dam E09 Gårdsdam E0901 A

719 Kålstad, nordre dam Dam E09 Gårdsdam E0901 A

720 Jar, dam Dam E09 C

721 Holt store, dam Dam E09 Gårdsdam E0901 B

722 Stenerud søndre, bekk sør for Viktig
bekkedrag E06 Bekk i intensivt drevne jordbruksland-

skap E0605 B

723 Holt søndre, dam sørøst for Dam E09 C

724 Dyrerud, dam Dam E09 Gårdsdam E0901 C

725 Oppsal, dam Dam E09 Gårdsdam E0901 B
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Lok.nr. Lokalitetsnavn Naturtype Nat.typ.-
kode Utforming Utf.kode Verdi

726 Frestad nordre, dam Dam E09 Gårdsdam E0901 A

727 Asper nedre, dam sørøst I Dam E09 Gårdsdam E0901 B

728 Asper nedre, dam sørøst II Dam E09 C

729 Slottet, dam nordvest for Dam E09 Gårdsdam E0901 B

730 Frestad søndre, dam Dam E09 Gårdsdam E0901 B

731 Bakker, dam Dam E09 Gårdsdam E0901 A

3 Registrerte dammer som ikke er undersøkt 

Under feltarbeidet ble det observert noen ytterligere dammer i det samme området, og enkelte 
grunneiere/beboere kunne også opplyse om dammer som ikke var med i undersøkelsen. 
Opplysninger om én dam ble også meddelt via kommunen. Disse er listet opp nedenfor (tabell 2), og 
bør gjøres til gjenstand for undersøkelser i nær fremtid, for å gjøre damkartleggingen i området så 
komplett som mulig. 

Lokalitet Beskrivelse/andre opplysninger 
Hesteskoen 17 Beboer, Geir Nordnes, opplyser at han har en dam i hagen, og det skal her 

være observert småsalamander. 
Sør–sørvest for 
Hallingen

I skogkanten på motsatt side av en åkerlapp skal det befinne seg en dam. 

Bergerveien, like nord 
for Rustad øvre 

En liten, nesten rund dam like ved veien, PM0762711720. Her ble det 
observert småsalamander 06.08.2009. 

Øst for Retvet søndre I kanten av åkeren, bak noen bjørker skal det ifølge beboer befinne seg en 
dam.

Vest for Bakker Bekken som renner vest for Bakker fremviser et stykke nærmest 
damliknende forhold, på linje med bekkestrekningen som ble kartlagt sør for 
Stenerud. 

Nord for Frestad 
søndre 

Noen titalls meter øst–nordøst for den kartlagte dammen ligger ytterligere 
en liten dam. 

Kålstad Like nord for husene på Kålstad, på vestsiden av veien som går nordover 
emllom åkrene, ligger det en liten dam med bra potensial. 

Glennetjern Tjernet er allerede kartlagt som naturtype, men bør undersøkes med 
noenlunde samme metodikk som de øvrige dammene. Her skal det ifølge 
beboer på Vål være karuss. 

Øst for Vål I I skogkanten vest for Vål, like på nordsiden av der Glenneveien går inn i 
skogen skal det ligge en liten dam. 

Øst for Vål II I skogkanten vest for Vål, et lite stykke på sørsiden av der Glenneveien går 
inn i skogen skal det ligge en liten dam. 
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4 Rødlistearter

Tabell 3 viser en oversikt over rødlistearter som ble registrert i og ved dammene i 2009. Det er ikke 
forsøkt innhentet opplysninger om eventuelle tidligere registreringer av rødlistearter i/ved dammene. 

Tabell 3. Oversikt over rødlistearter registrert i/ved de 38 undersøkte dammene i Ski i 2009, sortert først etter art og deretter 
etter lokalitetsnummer. RL er rødlistekategori etter gjeldende rødliste (Kålås m.fl. 2006): EN=direkte truet, VU=sårbar, NT=nær
truet.

Lok.nr. Lokalitetsnavn RL Registrant Art Norsk navn Organisme-
gruppe Antall/kommentar 

697 Asperud vestre, dam VU Kjell Magne 
Olsen Bidens cernua Nikkebrønsle Kurvplante-

familien

704 Retvet søndre, dam VU Kjell Magne 
Olsen Bidens cernua Nikkebrønsle Kurvplante-

familien

707 Hanekropp, dam VU Kjell Magne 
Olsen Bidens cernua Nikkebrønsle Kurvplante-

familien

708 Kvillesjø, dam VU Kjell Magne 
Olsen Bidens cernua Nikkebrønsle Kurvplante-

familien

717 Li, dam VU Kjell Magne 
Olsen Bidens cernua Nikkebrønsle Kurvplante-

familien

718 Kålstad, søndre dam VU Kjell Magne 
Olsen Bidens cernua Nikkebrønsle Kurvplante-

familien

726 Frestad nordre, dam VU Kjell Magne 
Olsen Bidens cernua Nikkebrønsle Kurvplante-

familien

714 Vål, dam VU Kjell Magne 
Olsen

Bidens cernua f. 
radiata Solnikkebrønsle Kurvplante-

familien Mange

725 Oppsal, dam VU Kjell Magne 
Olsen

Bidens cernua f. 
radiata Solnikkebrønsle Kurvplante-

familien

721 Holt store, dam VU Kjell Magne 
Olsen Carex elata Bunkestorr Starrfamilien Verifisert av Reidar Elven. Ny 

for Ski kommune? 

717 Li, dam EN Kjell Magne 
Olsen

Chrysolina 
graminis Bladbilleart Biller Innsamlede dyr ble bestemt av 

Stefan Olberg. 

722 Stenerud søndre, 
bekk sør for NT Kjell Magne 

Olsen
Hypocreopsis 
lichenoides Seljepute Sopp Flere eks. 

731 Bakker, dam VU Kjell Magne 
Olsen Nitella gracilis Skjørglattkrans Kransalger 

Belegget må kontrollbestem-
mes av ekspert før det kan 
endelig fastslås hvilken art det 
dreier seg om. 

702 Nøkleby søndre, 
dam sørøst for EN Kjell Magne 

Olsen
Sympetrum
sanguineum Blodrød høstlibelle Øyenstikkere 1

715 Stenerud nordre, 
dam VU Kjell Magne 

Olsen
Sympetrum
vulgatum Sørlig høstlibelle Øyenstikkere Flere

700 Nøkleby søndre, 
dam sør for VU Kjell Magne 

Olsen Triturus cristatus Storsalamander Salamander-
familien 1

701 Ambjørnrudmåsan, 
dam nord for VU Kjell Magne 

Olsen Triturus cristatus Storsalamander Salamander-
familien 1

702 Nøkleby søndre, 
dam sørøst for VU Kjell Magne 

Olsen Triturus cristatus Storsalamander Salamander-
familien 2

714 Vål, dam VU Grunneier Triturus cristatus Storsalamander Salamander-
familien

Seneste observasjon i 2008. 
Troverdig beskrivelse, samt 
forevist fotografi. 

719 Kålstad, nordre dam VU Kjell Magne 
Olsen Triturus cristatus Storsalamander Salamander-

familien Mange

726 Frestad nordre, dam VU Frida Mørk Triturus cristatus Storsalamander Salamander-
familien

731 Bakker, dam VU Kjell Magne 
Olsen Triturus cristatus Storsalamander Salamander-

familien Mange

696 Skjønhaug østre, 
dam NT Kjell Magne 

Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-
familien 1

699 Rustad nedre, dam NT Kjell Magne 
Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-

familien Mange juv. 

701 Ambjørnrudmåsan, 
dam nord for NT Kjell Magne 

Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-
familien Mange

702 Nøkleby søndre, 
dam sørøst for NT Kjell Magne 

Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-
familien Svært mange 

704 Retvet søndre, dam NT Kjell Magne 
Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-

familien Flere

705 Skotbuvegen 20, 
dam vest for NT Kjell Magne 

Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-
familien

707 Hanekropp, dam NT Kjell Magne 
Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-

familien

709 Alfheim, dam NT Kjell Magne 
Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-

familien Flere stk. 

711 Haugen søndre, 
dam sørvest for NT Kjell Magne 

Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-
familien 1

712 Glenne østre, dam 
nordøst for NT Kjell Magne 

Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-
familien Mange

714 Vål, dam NT Kjell Magne 
Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-

familien Mange
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Lok.nr. Lokalitetsnavn RL Registrant Art Norsk navn Organisme-
gruppe Antall/kommentar 

716 Audenbøl, dam NT Kjell Magne 
Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-

familien Flere

718 Kålstad, søndre dam NT Kjell Magne 
Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-

familien

719 Kålstad, nordre dam NT Kjell Magne 
Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-

familien

720 Jar, dam NT Kjell Magne 
Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-

familien

722 Stenerud søndre, 
bekk sør for NT Kjell Magne 

Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-
familien Mange

723 Holt søndre, dam 
sørøst for NT Kjell Magne 

Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-
familien Mange

726 Frestad nordre, dam NT Frida Mørk Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-
familien

727 Asper nedre, dam 
sørøst I NT Kjell Magne 

Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-
familien Flere

729 Slottet, dam nord-
vest for NT Kjell Magne 

Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-
familien Mange

731 Bakker, dam NT Kjell Magne 
Olsen Triturus vulgaris Småsalamander Salamander-

familien Mange

5 Fremmede arter 

Tabell 4 oppsummerer de artsbestemte funnene av fremmede arter i og ved de undersøkte 
dammene. I tillegg kommer antakelig noen observasjoner av fisk, høyst sammsynlig karpefisk, hvor 
artstilhørighet ikke kunne fastslås. Generelt er fremmede arter et lite problem i og ved dammene i 
området. 

Tabell 4. Oversikt over fremmede arter som ble registrert i eller ved de undersøkte dammene i Ski i 2009. 

Lok.nr. Lokalitetsnavn Registrant Art Norsk navn Organisme-
gruppe Antall/kommentar 

694 Hesteskoen vest, 
dam

Kjell Magne 
Olsen Arion vulgaris Brunskogsnile Landsnegler

696 Skjønhaug østre, 
dam

Kjell Magne 
Olsen Carassius carassius Karuss Ferskvannsfisk Mange

725 Oppsal, dam Kjell Magne 
Olsen Lupinus polyphyllus Hagelupin Erteblomst-

familien

722 Stenerud søndre, 
bekk sør for 

Kjell Magne 
Olsen Solidago canadensis Kanadagullris Kurvplante-

familien
I kanten langs 
åkeren, få eks. 

6 Referanser

Blindheim, T. Olsen, K.M., Klepsland, J. & Abel, K. 2006. Statusrapport, natur og miljø, Ski kommune 
2006. Siste Sjanse rapport 2006-3. (69 s.) 

Kålås J.A., Viken Å. og Bakken T. (red.) 2006. Norsk Rødliste 2006 – 2006 Norwegian Red List. – 
Artsdatabanken, Norway. (415 s.) 
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Andemat og storandemat i dammen ved Audenbøl. 

7 Lokalitetsbeskrivelser med bilder 

I denne delen kommer en serie med faktaark generert fra databaseverktøyet Natur2000. 
Faktaarkene er sortert på lokalitetsnummer. 



Lok. nr. 694 CLokalt viktig
021310694

Hesteskoen vest, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 03.07.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 03.07.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger litt vest for den nordvestre svingen i veien Hesteskoen, nært inntil 
kanten av et jorde.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Dammen er svært gjengrodd, 
mesteparten er totalt dominert av myrkongle, men også med mye andemat og storandemat. Kun 
noen få kvadratmeter med åpent vannspeil; ca. 0,5 m dyp før løsbunn. Ellers finnes markrapp, 
skogsivaks, mjuksivaks, knappsiv, breitt dunkjevle, elvesnelle, skogrøyrkvein, gråselje, sennegras,
myrrapp, gråstorr, slyngøtvier og bekkestjerneblom.
Artsmangfold: Ingen spesielt nevneverdige arter ble påvist i felt. Det er imidlertid tatt prøver av 
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Lok. nr. 694  Hesteskoen vest, dam forts.

faunaen som kan vise seg å inneholde interessante arter, men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen (særlig sørsiden) benyttes som tømmeplass for 
hageavfall, småtrær og skrot, bl.a. fra hagesenteret like ved. Sannsynligvis har dammen tidligere 
vært benyttet til vanning av nærliggende jordbruksarealer, men dette har tilsynelatende opphørt.
Fremmede arter:  Skogsnilen Arion vulgaris (= A. lusitanicus auctt.) finnes i området. En mjølke
som står nede i sumpen kan også godt være en innført art.

Verdivurdering
Liten dam med potensial for sjeldne arter, bl.a. salamandre, men i ferd med å gro og fylles igjen. 
Lokaliteten gis verdi C, men kan ved noe restaurering raskt øke i verdi.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Henlegging av hageavfall og skrot bør opphøre og det som ligger der i dag fjernes. Dammen kan 
også med fordel graves opp noe.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 2 art(er) påvist: Arion vulgaris, stor andemat.

25.03.2010



Lok. nr. 695 CLokalt viktig
021310695

Håpet, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 03.07.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 03.07.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger på vestsiden av veien inn til gården Håpet, ved den nordøstre 
svingen i veien Hesteskoen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Dammen er liten, ca. 10x10 m,
og innegjerndet med nettinggjerde. Nokså tett og høy skog, av gran, osp, selje og bjørk, rundt ca.
75 % av dammen; åpning i skogen kun på nordsiden. Det er med andre ord skyggefullt. Det er 
svært mye løvfall, særlig fra osp. Overflaten av dammen er nesten heldekt av andemat, ellers kan
kun sverdlilje anses som dominerende. I tillegg finnes gråselje (noen små busker), vassgro, 
gråstorr og engsoleie.
Artsmangfold: Det er lite potensial for salamandre eller en rik fauna, og ingen arter ble påvist i 
felt. Det er imidlertid tatt prøver av ferskvannsfaunaen, men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er ikke i bruk, og må graves opp igjen og fristilles (for å
bedre solinnstråling). Noe ufunksjonell hønsenetting ligger i kanten.
Fremmede arter:  Ingen påvist.
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Lok. nr. 695  Håpet, dam forts.

Verdivurdering
Skyggefull, noe gjengrodd og grunn dam med begrenset potensial for en interessant fauna, men 
som ved noe restaurering kan bli betydningsfull. Foreløpig gis lokaliteten verdi C, om enn noe 
svak.

Litteratur
Skjøtsel og hensyn

Damme nbør graves opp noe, og deler av den omkringstående skogen bør fjernes fo å bedre solinnstrålingen.

Artsliste for lokaliteten

25.03.2010



Lok. nr. 696 BViktig
021310696

Skjønhaug østre, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 03.07.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 03.07.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Lokaliteten ligger i nordre del av gårdstunet på gården Skjønhaug østre, like øst for
Kråkstadelva.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Liten, rund dam, ca. 10 m i 
diameter. Dammen er helt omkranset av sverdlilje, og langs kanten er det mye andemat og en del
storandemat; under vannflaten dominerer småtjørnaks. Ellers ble mannasøtgras, lyssiv og gråselje
(én busk) påvist.
Artsmangfold: Under feltarbeidet ble småsalamander (NT) påvist. Grunneier mener imidlertid at
det må være både stor- og småsalamander i dammen, men dette kunne ikke verifiseres. Det ble 
foretatt innsamling av ferskvannsfaunaen, men denne er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen brukes som vannkilde, både med pumpe og ved at bøtter
med vann hentes i vannkanten.
Fremmede arter:  Det er mye småkaruss i dammen.

Verdivurdering
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Lok. nr. 696  Skjønhaug østre, dam forts.

Vegetasjonsrik dam med småsalamander (NT) og bra potensial for en rik ferskvannsfauna, verdi
B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Faunaen i dammen hadde antakelig blitt enda rikere om karussen ble fjernet.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 3 art(er) påvist: liten salamander (NT), karuss, stor andemat.

25.03.2010



Lok. nr. 697 BViktig
021310697

Asperud vestre, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 03.07.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 03.07.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger på vestsiden av gårdsveien inn til Asperud vestre.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Avlang dam, ca. 15x25 m, med
grønnaktig vann på undersøkelsesdatoen. Omkranset av et noe falleferdig nettinggjerde. Ganske 
mye trær på sør- og vestsiden. Det er relativt lite vegetasjon i dammen, men noe 
kjempepiggknopp, småtjørnaks, mannasøtgras, vassgro, mjuksivaks, andemat, storandemat, 
nikkebrønsle, markrapp, gråstorr, slåttestorr, soleihov og myrmaure.
Artsmangfold: Rødlistearten nikkebrønsle (VU), sammen med den sjeldne storandemat. En del 
rumpetroll. Noe øyenstikkere. Prøver av ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke 
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Lok. nr. 697  Asperud vestre, dam forts.

viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen benyttes som vannkilde. Nokså nylig er det ryddet noe 
langs bredden.
Fremmede arter: Mye karpefisk, sannsynligvis karuss.

Verdivurdering
Velholdt og åpen dam med en rødlisteart og potensial for ytterligere interessant ferskvannsflora og
-fauna, verdi B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn

Artsliste for lokaliteten
Totalt 2 art(er) påvist: nikkebrønsle (VU), stor andemat.

25.03.2010



Lok. nr. 698 CLokalt viktig
021310698

Ambjørnrud, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Eldre fisketom dam
Mosaikk:
Feltsjekk: 06.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 06.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Lokaliteten ligger i et lite skogholdt sør–sørøst for Ambjørnrud, sør for kornåker.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, sannsynligvis en tidligere vanningsdam, 
dannet som en oppdemt del av leirravine. Dammen er ca. 15 m i diameter og svært grunn, maks. 
15 cm dyp. Omgitt av nokså høy skog, så det er litt skyggefullt. Vegetasjonen domineres av 
myrkongle, mannasøtgras, springfrø, krypsoleie og en vasshår, sannsynligvis dikjevasshår. Ellers
finnes skogsivaks, skogsnelle, bekkekarse, myrtistel, stornesle, sølvbunke, sløkje, vanleg tjørnaks,
grastjørnaks, vassgro, vasspepar, flaskestorr, grøftesoleie, andemat, gulldusk, markrapp, soleihov,
engminneblom, langstorr og myskegras (i kanten).
Artsmangfold: Ingen spesielt nevneverdige arter ble påvist i felt. Prøver av ferskvannsfaunaen er
innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er ikke lenger i bruk, og i ferd med å gro igjen. 
Sannyligvis sedimenteres også en del finmateriale som avrenning fra jordbruksarealene på nord- 
og vestsiden.
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Lok. nr. 698  Ambjørnrud, dam forts.

Fremmede arter:  Ingen registrert.

Verdivurdering
Liten og grunn dam som gror igjen, men som allikevel har potensial for noe interessant 
ferskvannsfauna, verdi C.

Litteratur
Skjøtsel og hensyn

Dammen burde vært gravd opp noe, og muligens kunne noen av trærne vært fjernet for å gi bedre solinnstråling.

Artsliste for lokaliteten

25.03.2010



Lok. nr. 699 BViktig
021310699

Rustad nedre, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 06.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 06.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger langs sørsiden av jordbruksarealet sør for Rustad nedre, mot kanten
av skogen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, litt usikkert hvilken opprinnelse dammen
har, men sannsynligvis anlagt som vannkilde for buskap eller jordbruk. Dammen er stor og med
mye åpent vann og med god solinnstråling, men det finnes også enkelte partier med noe skygge. 
Floraen domineres stedvis av breitt dunkjevle og mannasøtgras; ellers finnes bl.a. gråstorr, 
mjuksivaks, gråselje (men ikke i kratt), andemat, veikveronika, skogsivaks, selje, gran, bjørk, 
sløkje, grøftesoleie og vassgro, samt en ubestemt mjølke og en ubestemt blærerot.

Fo
to

: K
je

ll 
M

ag
ne

 O
ls

en

25.03.2010



Lok. nr. 699  Rustad nedre, dam forts.

Artsmangfold: Mange unde individer av småsalamander (NT) ble påvist. Generelt var det mye 
øyenstikkere i og ved dammen. Prøver av ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke 
viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er tilsynelatende ikke eller lite i bruk.
Fremmede arter:  Ingen påvist.

Verdivurdering
Vegetasjonsrik dam med småsalamander (NT) og bra potensial for en rik ferskvannsfauna gir 
verdi B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn

Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: liten salamander (NT).

25.03.2010



Lok. nr. 700 BViktig
021310700

Nøkleby søndre, dam sør for

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Eldre fisketom dam
Mosaikk:
Feltsjekk: 06.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 06.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger i et skogholt sør for Nøkleby søndre, like vest for jordbruksarealene.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, dammen benyttes eller har vært benyttet til
vanning, og kan kanskje kalles en gårdsdam, men etter som den ligger så langt fra gården har den
blitt karakterisert som en eldre, fisketom dam. Skyggefull, ganske dyp dam med leirbredder og 
mye løvfall. Rundt dammen vokser gråor, selje, rogn, bjørk, osp og noe gran. I dammen er det så å
si ingen vegetasjon, kun litt krypsoleie, lyssiv, myrmaure, småtjørnaks og mannasøtgras.
Artsmangfold: En voksen storsalamander (VU) hunn ble observert, men dammen er muligens 
ikke egnet som ynglehabitat for arten. Dyret kan derfor stamme fra den noe større dammen lenger
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Lok. nr. 700  Nøkleby søndre, dam sør for forts.

øst, hvor larver ble påvist. I dammen finnes også store mengder av en “kolonidannende” rødaktig
vannloppe. Prøver av ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: En vannslange ligger i dammen, men denne er muligens ikke 
lenger i bruk. Rundt dammen ligger noe søppel og skrot.
Fremmede arter:  Ingen påvist.

Verdivurdering
Dam som antakelig spiller en rolle i livssyklus til storsalamander (VU), men ellers med begrenset
potensial for sjelden flora og fauna, verdi B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Dersom dammen ikke lenger er i bruk, bør slangen som ligger der fjernes. Søppel og skrot bør 
fjernes.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: stor salamander (VU).

25.03.2010



Lok. nr. 701 ASvært viktig
021310701

Ambjørnrudmåsan, dam nord for

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Eldre fisketom dam
Mosaikk:
Feltsjekk: 06.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 06.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger i skogen, i kanten av hogd og grantilplantet område, på 
nordvestsiden av grusveien som går nord for Ambjørnrudmåsan.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, eldre fisketom dam. Det er vanskelig å 
avgjøre om dette er en helt naturlig dam, eller om den er kunstig laget. Dammen er nesten 
kvadratisk, ca. 10–12 m bred, og ser ut til å være ganske dyp. Granene som står i nærområdet er 
2,5–8 m høye. I dammen dominerer vanleg tjørnaks og en blærerot, sannsynligvis storblærerot. 
Ellers finnes breitt dunkjevle, mannasøtgras, mjuksivaks, ryllsiv, grøftesoleie, knappsiv, 
alsikekløver, myrmaure, tepperot, vassgro, krypsiv og en ubestemt mjølke.
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Lok. nr. 701  Ambjørnrudmåsan, dam nord for forts.

Artsmangfold: Det ble påvist både storsalamander (VU) og småsalamander (NT), hhv. en voksen
hunn og mange larver. Flere øyenstikkerarter ble observert. Prøver av ferskvannsfaunaen er 
innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er lite eller ikke i bruk.
Fremmede arter:  Ingen påvist.

Verdivurdering
Rik dam med både storsalamander (VU) og småsalamander (NT), samt bra potensial for 
interessant ferskvannsfauna, verdi A.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
I den grad de nyplantede granene begynner å skygge ut dammen bør disse fjernes.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 2 art(er) påvist: stor salamander (VU), liten salamander (NT).

25.03.2010



Lok. nr. 702 ASvært viktig
021310702

Nøkleby søndre, dam sørøst for

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 06.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 06.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger langs østsiden av kanten til jordbruksarealet sørøst for Nøkleby 
søndre.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Stor og vegetasjonsrik dam. 
Rundt søndre halvdel av dammen er det stort sett hel kantsone av gråor, resten er nokså åpent. 
Vegetasjonen domineres av breitt dunkjevle, myrkongle og vanleg tjørnaks; ellers finnes 
myrmaure, andemat, vassgro, mannasøtgras, grastjørnaks, skogsivaks, gråstorr, veikveronika, 
grøftesoleie, engminneblom, knappsiv, lyssiv, vassrøyrkvein, sløkje og en ubestemt blærerot.
Artsmangfold: Det er meget stor fisk i dammen, men det ble ikke konstatert hvilken art. Tre 
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Lok. nr. 702  Nøkleby søndre, dam sørøst for forts.

rødlistearter ble påvist: blodrød høstlibelle (EN), storsalamander (VU) og småsalamander (NT).
Svært mange unge småsalamandre og to unge storsalamandre ble observert. Ytterligere prøver av
ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er laget for og benyttet til vanning av omkringliggende
jordbruksarealer.
Fremmede arter:  Ingen påvist, men det er usikkert hvilke(n) fiskeslag som finnes i dammen.

Verdivurdering
Stor og vegetasjonsrik dam med tre rødlistearter (EN, VU og NT), samt stort potensial for 
ytterligere interessante arter, gir verdi A.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn

Artsliste for lokaliteten
Totalt 3 art(er) påvist: stor salamander (VU), liten salamander (NT), blodrød høstlibelle (EN).

25.03.2010



Lok. nr. 703 CLokalt viktig
021310703

Retvet vestre, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 07.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 07.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger like nord for husene på Retvet nordre, på østsiden av Askimveien.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Innegjerdet dam, porten 
mangler. Vannet er grønnaktig og uklart. Vegetasjonen domineres av stolpestorr, ellers finnes 
mannasøtgras, andemat, vassgro, soleihov, mjødurt, myrhatt, småtjørnaks, krypsoleie og 
storandemat.
Artsmangfold: Mye padderumpetroll. Prøver av ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er 
ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er ikke i bruk.
Fremmede arter:  Ingen påvist.

Verdivurdering
Dam uten spesielt interessant biologisk mangfold påvist, men med et visst potensial, verdi C.
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Artsliste for lokaliteten
Totalt 2 art(er) påvist: padde, stor andemat.
25.03.2010



Lok. nr. 703  Retvet vestre, dam forts.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn

25.03.2010



Lok. nr. 704 BViktig
021310704

Retvet søndre, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 07.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 07.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger like sørøst for gårdsveien, på toppen av bakken, sør for husene på 
Retvet søndre.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Lokaliteten utgjøres av en 
innegjerdet, relativt liten dam, nærmest en hagedam. Langs dene ene siden går en liten bergknaus.
Karplantevegetasjonen domineres av sennegras, mens vegetasjonen under vann totalt domineres 
av en mose (klomose?). Noe grønnalger på overflaten. Øvrig vegetasjon består av andemat, 
slåttestorr, mannasøtgras, nikkebrønsle, ask, storandemat, vassgro og slyngsøtvier.
Artsmangfold: Nikkebrønsle (VU) og småsalamanderlarver (NT). En del øyenstikkere. Prøver av
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Lok. nr. 704  Retvet søndre, dam forts.

ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ifølge beboer i bruk kun til vanning av noen få tomater.
Fremmede arter:  Ingen påvist.

Verdivurdering
Dam med de to rødlisteartene nikkebrønsle (VU) og småsalamander (NT), samt potensial for flere
interessante arter, gir verdi B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn

Artsliste for lokaliteten
Totalt 2 art(er) påvist: liten salamander (NT), nikkebrønsle (VU).

25.03.2010



Lok. nr. 705 BViktig
021310705

Skotbuvegen 20, dam vest for

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 07.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 07.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger vest for husene ved Skogbuvegen 20, i skogkant mot hogstflate. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, ukjent opprinnelse. Vegetasjonsrik dam, 
maks. 1 m dyp. Vegetasjonen domineres av flaskestorr, mannasøtgras, nystepiggknopp og krypsiv.
Ellers finnes grøftesoleie, veikveronika, gråstorr, myrmaure, fredlaus, ryllsiv, knappsiv, 
stjernestorr, krattmjølke, vassrpøyrkvein, myrtistel, vassgro og en blærerot, sannsynligvis 
småblærerot.
Artsmangfold: Dammen er yngleplass for småsalamander (NT). Mye øyenstikkere. Prøver av 
ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Sannsynligvis ikke i bruk.
Fremmede arter:  Ingen registrert.

Verdivurdering
Vegetasjonsrik dam med småsalamander (NT) og potensial for ytterligere interessante arter, verdi
B.
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Lok. nr. 705  Skotbuvegen 20, dam vest for forts.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn

Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: liten salamander (NT).

25.03.2010



Lok. nr. 706 UUprioritert
021310706

Skotbuvegen 20, dam øst for

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 07.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er undersøkt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 07.08.2009, i et prosjekt
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: I et lite skogholdt øst/nord for veien ved Skorbuvegen 20.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Liten dam i skogholt. Skyggefullt. Ca. 5 m i 
diameter, maks. 0,5 m dyp. Ganske bratte, noe mosegrodde bredder. Ingen vegetasjon i dammen,
men mye løvfall. Rundt dammen står svartor, bjørk, stjernestorr og myrfiol.
Artsmangfold: En del rumpetroll av buttsnutefrosk, og ellers kun noen få arter. Prøver av 
ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ikke i bruk.
Fremmede arter:  Ingen registrert.

Verdivurdering
Dammen kartlegges ikke som naturtypeobjekt, og får derfor verdi uprioritert, U.
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Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: vanlig frosk.

25.03.2010



Lok. nr. 706  Skotbuvegen 20, dam øst for forts.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Dammen kan sikkert utvikles til å bli en interessant lokalitet, særlig med tanke på at det finnes 
småsalamander i en nærliggende dam, men da må det ryddes noe skog og dammen bør antakelig 
gjøres noe større og dypere.
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Lok. nr. 707 BViktig
021310707

Hanekropp, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 07.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 07.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger på tunet ved gården Hanekropp.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Oval tundam, ca. 7x10 m, med
plen på alle kanter, men med en ca. 1 m bred kantsone av mer naturlig urtevegetasjon rundt hele.
Vegetasjonen domineres av vanleg tjørnaks, småtjørnaks, andemat, mjuksivaks og skogsivaks. 
Ellers finnes gul nykkerose, vassgro, mjødurt, nikkebrønsle, ask, en ubestemt vasshår og en 
ubestemt piggknopp. Noe rustfarget algeguffe.
Artsmangfold: To rødlistearter ble påvist: nikkebrønsle (VU) og småsalamander (NT). Prøver av
ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet. Bra potensial for ytterligere 
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Lok. nr. 707  Hanekropp, dam forts.

interessante arter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Tilsynelatende ikke i bruk.
Fremmede arter:  Ingen registrert.

Verdivurdering
Ettersom dammen inneholder to rødlistearter, nikkebrønsle (VU) og småsalamander (NT), samt 
potensial for flere interessante arter, verdisettes den foreløpig til en sterk B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Muligens burde deler av dammen renses opp en gang i blant, for om mulig å redusere algeveksten
på overflaten.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 2 art(er) påvist: liten salamander (NT), nikkebrønsle (VU).
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Lok. nr. 708 BViktig
021310708

Kvillesjø, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 07.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 07.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger midt på tunet, omkranset av bygninger, på gården Kvillesjø.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Rund tundam, ca. 15 m i 
diameter. Dammen er innegjerdet, inkl. bruk av piggtråd. Noe av vegetasjonen innenfor gjernet er
også slått, i likhet med plenområdene utenfor. Vegetasjonen domineres av andemat, sverdlilje, 
småtjørnaks og storandemat. Ellers finnes kjevlestorr, skogsivaks, vassrøyrkvein, mjødurt og 
nikkebrønsle.
Artsmangfold: Rødlistearten nikkebrønsle (VU) forekommer, sammen med en del øyenstikkere.
Ellers er det stort potensial for ytterligere sjeldne arter. Prøver av ferskvannsfaunaen er innsamlet,
men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Tilsynelatende lite eller ikke i bruk.
Fremmede arter:  Mange ca. 10 cm lange karpefisk.

Verdivurdering
Dam med rødlistearten nikkbrønsle (VU), samt potensial for ytterligere interessante arter, gir verdi
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Lok. nr. 708  Kvillesjø, dam forts.

B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
For det stedegne biologiske mangfoldets del ville det være gunstig om karpefiskene fjernes. Disse
kan være grunnen til at det ikke ble funnet salamandre i en tilsynelatende gunstig dam.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 2 art(er) påvist: nikkebrønsle (VU), stor andemat.
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Lok. nr. 709 BViktig
021310709

Alfheim, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 07.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 07.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger på en liten åkerholme sørøst for husene på 
gården Alfheim (Alfhum).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Oval vanningsdam med ganske
bratte bredder. Bra med vegetasjon; den ene enden er helt avgrenset av gråor. I dammen dominerer
andemat (heldekkende) og mannasøtgras; ellers finnes fredlaus, flikbrønsle, elvesnelle, myrrapp, 
vassarve, stornesle og en mjølkeart (med klubbeformet arr).
Artsmangfold: Flere larver av småsalamander (NT), dessuten hundrevis av sommerfuglen 
andematdammott, som har larver i ferskvann. Prøver av ferskvannsfaunaen er innsamlet, men 
disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Det hentes vann til sprøyta.
Fremmede arter:  Ingen registrert.

Verdivurdering
Dam med rødlistearten småsalamander (NT) og potensial for ytterligere interessante arter, verdi B.
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Lok. nr. 709  Alfheim, dam forts.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Muligens er dammen i ferd med å gro igjen, og deler av den kunne vært gravet ut noe.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 2 art(er) påvist: liten salamander (NT), Cataclysta lemnata.
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Lok. nr. 710 CLokalt viktig
021310710

Nordli, dam nordvest for

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 07.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 07.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Lokaliteten ligger i et skogholt nordvest for gården Nordli ved Glenneveien.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, sannsyligvis vanningsdam. Stor, 
rektangulær, kunstig dam, delvis innegjerdet. Stort sett ganske bratt og dyp. Tett kantskog av 
gråor, selje og gran på tre sider, mer åpent i nord. Ingen flytebladsvegetasjon. Vegetasjonen langs
bredden domineres av mannasøtgras, og ellers finnes myrkongle, klourt, gulldusk, lyssiv, 
strandrøyr, flaskestorr, vassgro, myrmaure, slyngsøtvier, langstorr, krypsoleie, skogsivaks, 
myrtistel, veikveronika, skjoldberar, åkermynte, fredlaus og knappsiv.
Artsmangfold: Ingen spesielt nevneverdige arter observert. Noe øyenstikkere. Firfisle ved 
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Lok. nr. 710  Nordli, dam nordvest for forts.

dammen. Prøver av ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Sannsynligvis benyttes dammen ved vanning av jordbruksarealene
på nord- og østsiden.
Fremmede arter:  Det går en del småfisk i stim i dammen, men det ble ikke konstatert hvilken art
det dreide seg om.

Verdivurdering
Dam uten spesielt nevneverdige arter og med begrenset potensial for slike. Dammer er imidlertid 
generelt sjeldne i landskapet, og dammen gis allikevel verdi C, om enn noe svak.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Dersom dammen skulle tilrettelegges bedre for biologisk mangfold, bør deler av dammen gjøres 
mer langgrunne.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: firfisle.

25.03.2010



Lok. nr. 711 CLokalt viktig
021310711

Haugen søndre, dam sørvest for

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Eldre fisketom dam
Mosaikk:
Feltsjekk: 07.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 07.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger i skogkanten sør for et jorde  på sørsiden av gården Haugen søndre, 
litt nordvest for en større dam i det samme skogområdet.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, eldre fisketom dam. Dammens opphav er 
uviss, men har antakelig blitt anlagt eller urbedret med tanke på vannforsyning til 
jordbruksarealene på nordsiden. Dammen er nesten rund, ca. 10–12 m i diameter. Relativt bratte 
bredder av moldjord, tett omkranset av gråor, bortsett fra en liten åpning mot sør. I/ved dammen 
finnes småtjørnaks (dominerende), mannasøtgras, gulldusk, flaskestorr, langstorr, krypsoleie og en
ubestemt vasshår.
Artsmangfold: Én enkelt larve av småsalamander (NT) ble funnet. Prøver av ferskvannsfaunaen 
er innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Sannsunligvis ikek i bruk.
Fremmede arter:  Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap:  Kan muligens ha noe utveksling av fauna med dammen lenger sørøst.
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Lok. nr. 711  Haugen søndre, dam sørvest for forts.

Verdivurdering
Liten dam med begrenset potensial for en rik fauna, men ettersom den åpenbart er ynglelokalitet 
for småsalamander (NT), kartlegges den med verdi C.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Noe av kantsonen kunne vært fjernet for å bedre solinnstråling.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: liten salamander (NT).
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Lok. nr. 712 BViktig
021310712

Glenne østre, dam nordøst for

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Eldre fisketom dam
Mosaikk:
Feltsjekk: 24.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 24.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger i et skogholt øst for krysset mellom Bjastadveien og Glenneveien, 
nordøst for gården Glenne østre.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, eldre fisketom dam. Dammen er kunstig 
(tydelig voll), og antakelig anlagt som vanningsdam for jordbruksarealene på nordsiden. Dammen
er tilsynelatende dyp og med stort sett bratte kanter; leirbunn, delvis også noen små flekker med 
eksponert leire langs bredden. Noe stein på bunnen. Rundt dammen er det tett kantsone, 
hovedsakelig av gråor, men også noe bjørk, gråselje og raudhyll; med andre ord ganske 
skyggefullt. Det er lite flytebladsvegetasjon. Dominerende arter er skogsivaks og småtjørnaks; 
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Lok. nr. 712  Glenne østre, dam nordøst for forts.

ellers finnes storandemat, andemat, krypsoleie, stornesle, sølvbunke, mannasøtgras, vanleg 
tjørnaks, flaskestorr, myrmaure, flikbrønsle, stjernestorr, lyssiv, myrfiol, sløkje og blåtopp.
Artsmangfold: Mange larver av småsalamander (NT), og ellers bra med liv. Prøver av 
ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ikke i bruk.
Fremmede arter:  Ingen registrert.

Verdivurdering
Funn av småsalamander (NT), samt et generelt rikt dyreliv, med potensial for flere interessante 
arter, gir verdi B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Muligens kunne noe (men langt fra alt) av kantsonen fjernes for å bedre solinnstrålingen.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 2 art(er) påvist: liten salamander (NT), stor andemat.
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Lok. nr. 713 CLokalt viktig
021310713

Bjastad, dam sør for

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 24.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 24.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger på en liten åkerholme like sør for gården Bjastad.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Liten og svært gjengrodd, 
kunstig dam. Noe kantsone av gråselje, selje, gran, låglandsbjørk, rogn og kirsebær langs den ene
siden; kun bringebær, raudhyll og åkerugras langs den andre. Dammen er totalt dominert av 
mannasøtgras, men også mye andemat; ellers finnes storandemat, elvesnelle, fradlaus, 
nystepiggknopp, myrmaure, skogsnelle, knappsiv, småtjørnaks, myrrapp og en ubestemt vasshår.
En del grønn (alge?)guffe ligger på det lille arealet som kunne vært åpent vannspeil.
Artsmangfold: Generelt lite liv, og ingen nevneverdige arter ble registrert i felt. Prøver av 
ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Sannsynligvis ikke i bruk. Dammen er i ferd med å gro igjen. Noe
gammelt skrot ligger i/ved dammen.
Fremmede arter:  Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: Dammen kan settes i sammeheng med en noe større dam som ligger i
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Lok. nr. 713  Bjastad, dam sør for forts.

skogholtet litt lenger sør, og det kan ikke utelukkes at f.eks. salamandrene derfra også til tider 
benytter denne dammen.

Verdivurdering
Liten dam under gjengroing og uten speiselt nevneverdige arter, men ettersom den ligger i 
nærheten av en annen dam, og ettersom den ved noe skjøtsel lett kan bli verdifull, gis den verdi C.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Dammen bør renskes opp.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: stor andemat.
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Lok. nr. 714 ASvært viktig
021310714

Vål, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 24.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 24.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger i sørenden av plen/hage ved gården Vål.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Dammen kan karakteriseres 
som en hagedam, men har antakelig opprinnelig vært benyttet til vanning av jordbruksarealer. Det
er delvis plen helt inntil kanten av dammen (kun et ca. 0,5 m bredt belte med høyere vegetasjon), 
og generelt lite kantsone, men ei ask, ei bjørk og noe buskfuru står langs vestsiden. Vegetasjonsrik
dam med dominans av sverdlilje, flaskestorr, andemat, solnikkebrønsle, vanleg tjørnaks og dikje
(?)vasshår. Ellers finnes flikbrønsle, mannasøtgras, vassgro, gråstorr, myrmaure, småtjørnaks og 
krypkvein. En del mose.
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Lok. nr. 714  Vål, dam forts.

Artsmangfold: Store mengder solnikkebrønsle (formen av nikkebrønsle (VU) med store, gule 
kantkroner), samt storandemat. Solnikkebrønsle ser ut til å være ny for Ski kommune (men ble 
også funnet ved andre dammer i 2009). Mange larver av småsalamander (NT) ble observert under
feltarbeidet, og via grunneier (både berettelser og forevist fotografi) fremkom at det ved flere 
anledninger er observert storsalamander (VU). Mye andematdammott. Prøver av 
ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet. Her er det stort potensial for 
ytterligere sjeldne arter.
Bruk, tilstand og påvirkning: I dag er dammen lite i bruk. På 1970-tallet ble dammen renset helt,
og det ble delvis fylt på sand.
Fremmede arter:  Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: Dammen kan stå i samspill med det nokså nærliggende Glennetjern.

Verdivurdering
Vegetasjonrik dam med flere rødlistearter og potensial for mange flere gir verdi A.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn

Artsliste for lokaliteten
Totalt 4 art(er) påvist: stor salamander (VU), liten salamander (NT), tunge-nikkebrønsle (VU), 
Cataclysta lemnata.
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Lok. nr. 715 BViktig
021310715

Stenerud nordre, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 24.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 24.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger øst for gårdsplassen på Stenerud gård, mellom hage og åkerkant.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Dammen er innegjerdet med 
nettinggjerde og port. Plen utenfor gjerdet, og vegetasjonen er delvis slått også innenfor gjerdet.
Bunnen i dammen ser ut til å være delvis sand og grus, delvis stein/fjell og delvis mudder. Langs
nordsiden og i nordøst står tre store bjørker, og en liten bjørk står i sør. Vegetasjonen i dammen
domineres av vanleg tjørnaks, muligens også småtjørnaks. Ellers finnes andemat, lyssiv, 
skogsivaks, mannasøtgras og én eller to vasshårarter.
Artsmangfold: Generelt er det bra med liv i dammen. Flere ind. av den rødlistede sørlig 
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Lok. nr. 715  Stenerud nordre, dam forts.

høstlibelle (VU). Prøver av ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet.
Her kan det skjule seg flere interessante arter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen ble rensket opp i i 2006, og da ble også en del trær 
fjernet fra vestsiden.
Fremmede arter:  Et par tamme, vingeklippede ender.

Verdivurdering
Dam med en rødlisteart, sørlig høstlibelle (VU), og bra potensial for flere sjeldne arter, verdi B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn

Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: sørlig høstlibelle (VU).
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Lok. nr. 716 BViktig
021310716

Audenbøl, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 25.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 25.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger nord for husene på Audenbøl, mot kanten av jordbruksareal.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Avlang, kunstig, innegjerdet 
med netting og piggtråd. Sørsiden grenser mot en hundegård. Rundt ca. halvparten av dammen er
det kantsone: et par graner, ellers rogn, bjørk, osp, selje og raudhyll. Damoverflaten er heldekt av
andemat og storandemat, og langs kanten dominerer mannasøtgras. Ellers finnes flikbrønsle, 
krypkvein, stolpestorr, krypsoleie, vassgro, myrmaure og knappsiv.
Artsmangfold: Storandemat er en relativt uvanlig art på landsbasis, men er ganske hyppig 
forekommende i dammer i Folleo-regionen. Flere larver av småsalamander (NT) ble observert, 
25.03.2010



Lok. nr. 716  Audenbøl, dam forts.

sammen med buttsnutefrosk. Prøver av ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke 
viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ser ikke ut til å være i bruk.
Fremmede arter:  Ingen registrert.

Verdivurdering
Dam med småsalamander (NT) og et visst potensial for ytterligere sjeldne arter gir verdi B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn

Artsliste for lokaliteten
Totalt 4 art(er) påvist: liten salamander (NT), frosk sp., vanlig frosk, stor andemat.
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Lok. nr. 717 UUprioritert
021310717

Li, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 25.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 25.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger vest for våningshuset på gården Li.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Har antakelig opprinnelig vært
en nokså liten dam, men er nå i tillegg nesten gjenfylt av planker m.m. Det lille som er igjen av 
vannmasser ser guffent ut og lukter kloakk. I dammen vokser noen meget store eksemplarer av 
storandemat, samt nikkebrønsle, krypkvein og paddesiv.
Artsmangfold: Svært lite liv i dammen, men tross alt noe. Prøver av ferskvannsfaunaen er 
innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet. Like ved siden av dammen sto en del vrang- eller 
kvassdå med den rødlistede bladbillen Chrysolina graminis (EN), og i skogholtet noe nord for 
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Lok. nr. 717  Li, dam forts.

dammen finnes bl.a. beversagsopp (var tidligere rødlistet som sjelden, R). I dammen finnes 
storandemat og langs kanten vokser nikkebrønsle (VU).
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er i dag kun i bruk som søppelplass, og den er også sterkt
påvirket av næringstilførsel.
Fremmede arter:  Mye rognspirea på sørsiden, samt andre hageplanter i fri utfoldelse.

Verdivurdering
Dammen i seg selv har ikke naturtypeverdi som den ser ut i dag, og settes derfor som uprioritert, 
U. Det er funnet noen interessante arter i og i nærheten av dammen, og med litt (eller mye) 
restaurering vil dammen raskt kunne bli verdifull for biologisk mangfold knyttet til ferskvann.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Søppel må fjernes og dammen må snarest renskes opp for at den igjen skal få naturtypeverdi. 
Fremmede arter må desimeres og holdes under kontroll.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 4 art(er) påvist: nikkebrønsle (VU), stor andemat, beversagsopp, Chrysolina graminis (EN).
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Lok. nr. 718 ASvært viktig
021310718

Kålstad, søndre dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 25.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 25.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger nord–nordvest for gården Kålstad, ca. 5 m fra sørenden av den lille 
skogteigen.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Avlang dam uten høyere 
kantvegetasjon, men med et belte av åkerkantugras rundt. Vegetasjonen i dammen domineres av 
vassgro, vanleg tjørnaks og en ubestemt blærerot. Ellers finnes lyssiv, knappsiv, krypsoleie, 
myrmaure, mannasøtgras, andemat (svært lite), nikkebrønsle, skogsivaks, småtjørnaks, 
grastjørnaks, storandemat (svært lite), myrrapp og en ubestemt piggknopp. Mye guffe på 
overflaten.
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Lok. nr. 718  Kålstad, søndre dam forts.

Artsmangfold: Den rødlistede nikkebrønsle (VU) forekommer, sammen med storandemat og 
larver av småsalamander (NT). En del øyenstikkere. Prøver av ferskvannsfaunaen er innsamlet, 
men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Tilsynelatende ikke i bruk.
Fremmede arter:  Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap:  En nokså lik dam ligger et lite stykke lenger nord, og dammene har 
sikkert en del utveksling av fauna.

Verdivurdering
I seg selv ville dammen ha fått en sterk B, basert bl.a. på funn av rødlisteartene nikkebrønsle (VU)
og småsalamander (NT), men sett i sammenheng med dammen noe lenger nord gis den verdi A.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn

Artsliste for lokaliteten
Totalt 3 art(er) påvist: liten salamander (NT), nikkebrønsle (VU), stor andemat.
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Lok. nr. 719 ASvært viktig
021310719

Kålstad, nordre dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 25.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 25.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger nord for gården Kålstad, ved det nordøstre hjørnet av den lille 
skogteigen og mot kanten av åker.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Liten, oval dam, langs vestsiden
tett inn mot skogholt av gran, selje, bjørk og gråor. En enslig furu står på østsiden. Vegetasjonen 
domineres av mjuksivaks, skogsivaks, grastjørnaks, småtjørnaks og en blærerot, sannsynligvis 
storblærerot. Ellers finnes mannasøtgras, andemat (svært lite), flotgras, vassgro, knappsiv, 
storandemat (lite) og en piggknopp, sannsynligvis kjempepiggknopp.
Artsmangfold: Storandemat. Mange larver av storsalamander (VU) og larver av småsalamander 
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Lok. nr. 719  Kålstad, nordre dam forts.

(NT). Bra potensial for ytterligere sjeldne arter. Prøver av ferskvannsfaunaen er innsamlet, men 
disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Tilsynelatende ikke i bruk.
Fremmede arter:  Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap:  En nokså lik dam ligger et lite stykke lenger sør, og dammene har 
sikkert en del utveksling av fauna.

Verdivurdering
I seg selv ville dammen ha fått verdi A, basert bl.a. på funn av de to rødlistede salamanderartene 
(VU og NT) og potensial for ytterligere sjeldne arter, og sett i sammenheng med dammen noe 
lenger sør styrkes denne verdivurderingen.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn

Artsliste for lokaliteten
Totalt 3 art(er) påvist: stor salamander (VU), liten salamander (NT), stor andemat.
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Lok. nr. 720 CLokalt viktig
021310720

Jar, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 25.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 25.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger ved bekken i svingen på gårdsveien like nordvest for husene på 
gården Jar.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam. Dammen er nylig laget (ca. 2000), og kan
best karakteriseres som en utposning på bekken som renner gjennom området. Selje, gråor og hegg
omkranser ca. 50 % av dammen; resten er fredlaus, mjødurt, bringebær og stornesle. Dammen er 
allerede ganske gjengrodd. I de fuktige partiene dominerer kjempepiggknopp og skogsivaks, 
sammen med mannasøtgras, sløkje, myrrapp, myrmaure, soleihov, krypsoleie, sennegras og 
andemat (svært lite).
Artsmangfold: Generelt er det ganske lite liv i dammen, men det ble funnet larver av 
småsalamander (NT). Ferske bevergnag. Prøver av ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er 
ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Få tegn til at den er i bruk, men muligens ligger det en slange for 
tapping av vann ned til dammen.
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Lok. nr. 720  Jar, dam forts.

Fremmede arter:  Ingen registrert.

Verdivurdering
Relativt artsfattig og gjengrodd dam, men med rødlistearten småsalamander (NT), verdi C.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Dammen kan godt graves ut noe for å øke arealet.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 2 art(er) påvist: liten salamander (NT), bever.
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Lok. nr. 721 BViktig
021310721

Holt store, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 25.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 25.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger inne på tunet, nordvest for bygningene på gården Holt store.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Ganske gjengrodd tundam, 
delvis innegjerdet med stakitt og nettinggjerde. Helt omkranset av store, noe adskilte trær: mest 
bjørk, men også lind, svart(?)poppel og en asal. I dammen dominerer andemat (over 50 % 
dekning), bunkestorr, gul nykkerose, mannasøtgras og duskstorr. Ellers finnes flikbrønsle, vassgro,
sennegras, kjempepiggknopp, storandemat, gåsemure, myrmaure, vasspepar og stolpestorr.
Artsmangfold: Bunkestorr (VU) er muligens en ny planteart for Ski kommune. Ellers kan nevnes
storandemat. Prøver av ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet.
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Lok. nr. 721  Holt store, dam forts.

Bruk, tilstand og påvirkning: Ikke i bruk. Dammen er i ferd med å gro igjen.
Fremmede arter:  Smatting fra fisk, sannsynligvis en karpefisk.

Verdivurdering
Dam med rødlistearten bunkestorr (VU), samt potensial for ytterligere sjeldne arter, verdi B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Dammen bør graves opp og fristilles noe (for å øke solinnstrålingen).

Artsliste for lokaliteten
Totalt 2 art(er) påvist: stor andemat, bunkestarr (VU).
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Lok. nr. 722 BViktig
021310722

Stenerud søndre, bekk sør for

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Viktig bekkedrag
Utforming: Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap
Mosaikk:
Feltsjekk: 25.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 25.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Den kartlagte delen av bekken renner mellom et skogområde og et jordbruksareal 
sør for gården Stenerud søndre.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Viktig bekkedrag, bekk i intenst drevet 
jordbrukslandskap. Deler av bekken i dette området er ganske utposet, og antar form av en 
langstrakt dam. I nordre deler av området er det (hovedsakelig) på østsiden et gråseljekratt, ellers 
er det ganske åpent helt inn til granskogen (iblandet noe bjørk, istervier, rogn, gråselje og 
svartvier) i øst. Langs vestsiden er det så å si ingen kantsone av trær og busker, men et belte med 
åkerugras mellom åkeren og bekken. I bekken er vegetasjonen noe mosaikkpreget, og domineres 
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Lok. nr. 722  Stenerud søndre, bekk sør for forts.

stedvis av hhv. kjempepiggknopp, lyssiv, mannasøtgras, flotgras, klourt, vassgro, strandrøyr, 
andemat, breitt dunkjevle (i sør), elvesnelle, flaskestorr og en ubestemt vassoleie. Ellers finnes 
kattehale, fredlaus, sennegras, mjuksivaks, vendelrot, soleihov, sløkje, myrmaure, krypsoleie, 
skogsivaks, vassrøyrkvein, åkermynte, mjødurt, maigull, springfrø, storandemat, myrkongle, 
flikbrønsle, gulldusk, en ubestemt vasshår og en ubestemt mjølke.
Artsmangfold: Generelt rik flora og fauna. Storandemat. I gråseljekrattet vokser flere, til dels 
store, eksemplarer av soppen seljepute (NT). I bekken finnes godt med larver av småsalamander 
(NT). Godt med dagsommerfugler og en del øyenstikkere. Prøver av ferskvannsfaunaen er 
innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet. Her er det potensial for ytterligere sjeldne arter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området ser ikke ut til å være i bruk. Sannsynligvis påvirkes det 
noe av avrenning fra jordbruksarealet på vestsiden, men dette er ikke lett påviselig.
Fremmede arter:  Kanadagullris står i noen få eksemplarer mellom åkeren og bekken.

Verdivurdering
Et område med rik vegetasjon og et par rødlistearter, seljepute (NT) og småsalamander (NT), samt
potensial for ytterligere sjeldne arter, gir verdi B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn

Artsliste for lokaliteten
Totalt 4 art(er) påvist: liten salamander (NT), kanadagullris, stor andemat, seljepute (NT).

25.03.2010



Lok. nr. 723 CLokalt viktig
021310723

Holt søndre, dam sørøst for

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 26.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 26.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger sørøst for gården Holt søndre (den vestre av gårdene med dette 
navn), ved nordvesthjørnet av den høyvokste granskogen, og mellom denne og et jordbruksareal.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam. Litt vanskelig å plassere, men kan best 
karakteriseres som en utposning av den lille bekken som renner gjennom området. Dammen ligger
tett inntil en granskog på østsiden; på vestsiden er det kratt av bjørk og raudhyll med noe gran. 
Mot åkeren i nord er det ganske åpent. Nordøst for dammen ligger et lite gråseljekratt. Dammen er
ganske grunn. Vegetasjonen domineres av kjempepiggknopp, flaskestorr og en ubestemt vasshår, 
ellers finnes andemat, sennegras, mannasøtgras, vassrøyrkvein, myrmaure, krypsoleie, gulldusk, 
vanleg tjørnaks, grøftesoleie, veikveronika, lyssiv, myrtistel og sløkje. En del mose.
Artsmangfold: Mange larver av småsalamander (NT) ble observert, samt en voksen 
buttsnutefrosk. Prøver av ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er ikke i bruk.
Fremmede arter:  Ingen registrert.
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Lok. nr. 723  Holt søndre, dam sørøst for forts.

Verdivurdering
Liten dam med rødlistearten småsalamander (NT) gir verdi C.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn

Artsliste for lokaliteten
Totalt 2 art(er) påvist: liten salamander (NT), vanlig frosk.
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Lok. nr. 724 CLokalt viktig
021310724

Dyrerud, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 26.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 26.08.2009, i et prosjekt
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger inne i en rundkjøring mellom husene på gården Dyrerud.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Tundam innegjerdet med 
nettinggjerde uten port. En del bjørk og en osp omkranser dammen, som dermed blir ganske 
skyggefull. Andemat dekker ca. 20 % av vannflaten, ellers finnes bare noe gulldusk, vassgro,
mannasøtgras og stolpestorr.
Artsmangfold: Generelt lite liv, men et visst potensial for f.eks. salamandre. Prøver av 
ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Tilsynelatende ikke i bruk.
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Lok. nr. 724  Dyrerud, dam forts.

Fremmede arter:  Ingen påvist.

Verdivurdering
Dam uten spesielt nevneverdige arter påvist, men ettersom dammer i seg selv er sjeldne i 
landskapet, så gis lokaliteten verdi C.

Litteratur
Skjøtsel og hensyn

Dammen bør graves ut og fristilles noe (for å øke solinnstrålingen).

Artsliste for lokaliteten
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Lok. nr. 725 BViktig
021310725

Oppsal, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 26.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 26.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger på tunet til gården Oppsal, nært opp mot jordbruksarealet på 
nordsiden.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Tundam omkranset av en del 
spirea (rundt ca. 1/3 av dammen), inklusive noen små bjørker og en selje; ellers er det helt åpent.
Vegetasjonen domineres av sverdlilje, ellers finnes stornykkerose, vassgro, mannasøtgras, 
solnikkebrønsle, gåsemure, andemat (lite), storandemat (lite), småtjørnaks, flikbrønsle, strandrøyr,
krypsoleie og knappsiv.Noe mose.
Artsmangfold: Solnikkebrønsle (VU) finnes bl.a.på en liten flyteholme i dammen. Generelt lite 
25.03.2010



Lok. nr. 725  Oppsal, dam forts.

liv ble påvist i dammen, men den ble ansett å ha bra potensial. Prøver av ferskvannsfaunaen er 
innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Tilsynelatende ikke i bruk.
Fremmede arter: Hagelupin står langs kanten.

Verdivurdering
Dam med sårbar planteart, solnikkebrønsle (VU), og et visst potensial for andre interessante arter
gir lokaliteten verdi B (alternativt en sterk C).

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Hagelupin bør forsøkes fjernet.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 3 art(er) påvist: hagelupin, tunge-nikkebrønsle (VU), stor andemat.
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Lok. nr. 726 ASvært viktig
021310726

Frestad nordre, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 26.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 26.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger i søndre del av tunet på gården Frestad nordre.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Tundam/hagedan noe 
omkranset av bjørk (ca. 1/3), ellers helt åpent mot klippet plen.  Vegetasjonen i/langs dammen 
domineres av storandemat (heldekkende), breitt dunkjevle, fredlaus, myrhatt og kvasstorr. Ellers 
finnes vassgro, nikkebrønsle, gråstorr, mjuksivaks og stornykkerose.
Artsmangfold: Rødlistearten nikkebrønsle (VU) ble påvist i felt. I tillegg foreligger troverdige 
opplysninger fra grunneier om observasjoner av både stor- og småsalamander (hhv. VU og NT). 
Kvasstorr ser ut til å ha få andre forekomster i Ski (Artskart). Storandemat opptrer i enorme 
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Lok. nr. 726  Frestad nordre, dam forts.

mengder. Prøver av ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet. Her er det
bra potensial for ytterligere interessante arter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er ikke i bruk.
Fremmede arter:  Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap:  På nabogården litt lenger sør ligger en tilsvarende dam, og det er 
grunn til å tro at det er noe utveksling mellom dammene, selv om det kun er jordbruksarealer i 
mellom (det går an å gå en omvei rundt østsiden av jordbruksarealet).

Verdivurdering
Dam med flere rødlistearter, småsalamander (NT), storsalamander (VU) og nikkebrønsle (VU), 
samt bra potensial for ytterligere sjeldne arter, gir verdi A.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn

Artsliste for lokaliteten
Totalt 5 art(er) påvist: stor salamander (VU), liten salamander (NT), nikkebrønsle (VU), stor 
andemat, kvass-starr.
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Lok. nr. 727 BViktig
021310727

Asper nedre, dam sørøst I

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 26.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 26.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger sørøst for gården Asper nedre, nesten på tuppen av tungen som 
stikker ut i jordbruksarealene, vest for ospeholtet og like ved en liten bergknaus.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Sannsynligvis anlagt som 
vanningsdam, avgrenset av en tydelig voll. Relativt liten, avlang dam. Ingen kantsone, kun et 
seljetre. Vegetasjonen i dammen domineres av mannasøtgras og andemat. Ellers finnes vassgro, 
krypkvein, myrmaure, storandemat og en ubestemt brønsle.
Artsmangfold: Muligens kan de unge brønslene vise seg å være nikkebrønsle (VU), men dette 
kunne ikke konstateres. Flere larver av småsalamander (NT) ble påvist. Også ellers var det bra 
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Lok. nr. 727  Asper nedre, dam sørøst I forts.

med liv i dammen, bl.a. en del øyenstikkere. Prøver av ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse
er ikke viderebehandlet. En hoggorm ble observert ved fjellknausen.
Bruk, tilstand og påvirkning: Tilsynelatende ikke i bruk.
Fremmede arter:  Ingen påvist.
Del av helhetlig landskap:  I ospeholtet like øst for dammen finnes en liten dam, og noe lenger 
sørøst ligger en større dam nær gården Slottet. Det er sannsynlig at det er en viss utveksling av 
fauna mellom disse dammene.

Verdivurdering
Liten dam med bl.a småsalamander (NT) og ellers bra med liv og potensial for ytterligere sjeldne
arter gir verdi B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn

Artsliste for lokaliteten
Totalt 3 art(er) påvist: liten salamander (NT), hoggorm, stor andemat.
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Lok. nr. 728 CLokalt viktig
021310728

Asper nedre, dam sørøst II

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming:
Mosaikk:
Feltsjekk: 26.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 26.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger sørøst for gården Asper nedre, i kanten av et ospeholt nær den gamle
kongeveien.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam. Dammen har ukjent opprinnelse, men ser 
generelt kunstig ut, og er antakelig anlagt som vanningsdam for jordbruksarealene på nordsiden. 
Relativt grunn dam på ca. 2x10 m. Et ospeholt preget av mye lav og mose på stammene omkranser
nesten hele dammen, men det er ganske åpent i nord. I dammen dominerer stolpestorr, flikbrønsle,
vassgro og kvasstorr. Ellers finnes noe sennegras, andemat, myrmaure, sumpsivaks(?) og en 
vasshår, sannsynligvis dikjevasshår. Noe mose. Ikke langt fra dammen vokser neslesnikjetråd.
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Lok. nr. 728  Asper nedre, dam sørøst II forts.

Artsmangfold: Kvasstorr ser ut til å være relatvt sjelden i Ski (men finnes også på de to 
nærliggende Frestad-gårdene). En ung padde ble funnet på land like ved dammen. Prøver av 
ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Ikke i bruk.
Fremmede arter:  Ingen påvist.
Del av helhetlig landskap: På “odden” vest for ospeholtet finnes en liten dam, og mot sørøst 
ligger en større dam nær gården Slottet. Det er sannsynlig at det er en viss utveksling av fauna 
mellom disse dammene.

Verdivurdering
Dammen i seg selv er knapt verdifull som naturtypeobjekt, men ettersom den antakelig virker i 
samspill med dammer både på vest- og sørøstsiden verdisettes den som C. Ospeholtet like ved 
dammen utgjør også en nokså spesiell biotop.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn
Man kan vurdere å grave dammen noe større og dypere i nordenden, mot jordbruksarealet.

Artsliste for lokaliteten
Totalt 5 art(er) påvist: padde, kvass-starr, allélav, skåldogglav, askeragg.

25.03.2010



Lok. nr. 729 BViktig
021310729

Slottet, dam nordvest for

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 26.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 26.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger i åkerkanten et lite stykke vest–nordvest for gården Slottet.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Sannsynligvis kunstig anlagt 
dam, brukt som vanningsdam. Dammen er avlang, med skog av gråor, ask og bjørk på sørsiden. 
Én enkelt gråseljebusk står på vestsiden. Vegetasjonen domineres av flotgras og skogsivaks. Ellers
finnes bl.a. en god del storandemat, litt andemat og noe mjødurt (langs kanten).
Artsmangfold: Storandemat må regnes som en karakterart for dammenr i Follo-regionen, men er
ellers i landet nokså sjelden. Generelt bra med liv i dammen. Mange larver av småsalamander 
(NT) ble observert. Noe øyenstikkere. Prøver av ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er 
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Lok. nr. 729  Slottet, dam nordvest for forts.

ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Tilsynelatende lite eller ikke i bruk.
Fremmede arter:  Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap: Et lite stykke mot nordvest, i kanten av et lite ospeholt og på “odden”
vest for dette, finnes ytterligere et par små dammer. Det er sannsynlig at det er en viss utveksling 
av fauna mellom disse tre dammene.

Verdivurdering
Dam med rødlistearten småsalamander (NT) og bra potensial for ytterligere sjeldne arter gir verdi
B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn

Artsliste for lokaliteten
Totalt 2 art(er) påvist: liten salamander (NT), stor andemat.
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Lok. nr. 730 BViktig
021310730

Frestad søndre, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 27.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 27.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger like nord for våningshuset på gården Frestad søndre.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. Stor tundam, delvis også 
beliggende inntil åker. Ca. 50 % av dammen har åpent vannspeil. Vegetasjonen domineres av 
vanleg tjørnaks (ca. 50 % dekning av vannflaten) og sverdlilje. Ellers finnes andemat (en del), 
vassgro, kvasstorr, mannasøtgras, storandemat (lite), krypsoleie, flikbrønsle, myrmaure, mjødurt,
sumpkarse og myrrapp.
Artsmangfold: Storandemat, kvasstorr og hesteigle kan nevnes; eller ble generelt lite liv og ingen
spesielt interessante arter påvist i felt, selv om dammen ser ut til å kunne huse en rik fauna. Prøver
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Lok. nr. 730  Frestad søndre, dam forts.

av ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Antakelig noe i bruk til vanning.
Fremmede arter:  Ingen registrert.
Del av helhetlig landskap:  På nabogården litt lenger nord ligger en tilsvarende dam, og det er 
grunn til å tro at det er noe utveksling mellom dammene, selv om det kun er jordbruksarealer i 
mellom (det går an å gå en omvei rundt østsiden av jordbruksarealet).

Verdivurdering
Dam med bra potensial for å huse sjeldne og truete arter, og som dessuten antakelig samspiller 
med en dam noe lenger nord, verdi B.

Litteratur

Skjøtsel og hensyn

Artsliste for lokaliteten
Totalt 3 art(er) påvist: stor andemat, kvass-starr, hesteigle.
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Lok. nr. 731 ASvært viktig
021310731

Bakker, dam

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Dam
Utforming: Gårdsdam
Mosaikk:
Feltsjekk: 27.08.2009 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Kjell Magne Olsen, BioFokus, 27.08.2009, i et prosjekt 
som omfattet kartlegging av 38 dammer i Ski kommune.
Beliggenhet: Dammen ligger i sørenden av tunet på gården Bakker.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Dam, gårdsdam. I dag nærmest tundam, rund, ca.
10 m i diameter. Rundt dammen står spredte bjørker og en selje, et lite gråseljekratt og et lite holt
med store graner (i nordvest). Dammen ligger lysåpent til. I dammen dominerer andemat og 
storandemat (til sammen dekker disse to artene ca. 80 % av vannflaten). Ellers finnes vassgro, 
mannasøtgras, sløkje, skogsivaks, flikbrønsle, krypsoleie, gråstorr, paddesiv og småtjørnaks. 
Dessuten en kransalge i slekten Nitella, sannsynligvis skjørglattkrans.
Artsmangfold: Mange larver av både stor- og småsalamander (hhv. VU og NT) ble funnet i 
dammen. Et belegg av en kransalge må kontrollbestemmes, men tilhører nesten sikkert 
skjørglattkrans (VU). Arten var inntil 2007 ikke kjent fra Ski kommune, og er kun tatt én gang i 
Akershus etter 1947 (Langangen 2007). Prøver av ferskvannsfaunaen er innsamlet, men disse er 
ikke viderebehandlet.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er ikke i bruk, men det har nokså nylig blitt ryddet noe i
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Lok. nr. 731  Bakker, dam forts.

området rundt dammen.
Fremmede arter:  Ingen registrert.

Verdivurdering
Dam med store bestander av småsalamander (NT) og storsalamander (VU), samt et sannsynlig 
funn av skjørglattkrans (VU), gir verdi A. Det er også potensial for flere interessante arter i 
dammen.

Litteratur
Langangen A. 2007 upubl. Lokalitetsliste for norske kransalger 2007, status pr. 1. februar 2007. –
Liste over norske kransalgelokaliteter. (34 s.)

Skjøtsel og hensyn

Artsliste for lokaliteten
Totalt 4 art(er) påvist: stor salamander (VU), liten salamander (NT), stor andemat, skjørglattkrans 
(VU).
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