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Ekstrakt
BioFokus har på oppdrag fra Rieber
Prosjekt AS og COWI AS ,
gjennomført kartlegging av
naturmangfold ved Fjell skytebane i
Våler kommune ( Bjørnerødveien
544, Gnr 58 / Bnr 2).
Områdebeskrivelsen av den tidligere
registrerte dammen ( BN00052321)
ble oppdatert. Det ble ikke registrert
noen nye naturtypelo kaliteter , men
enkelte hensynssoner har blitt
opprettet rundt et våtmarksområde
innenfor planområdet.
De t ti dligere funn et av nattsmelle
(EN - sterkt truet ) ble ikke bekreftet
på nytt , og det ble heller ikke gjort
funn av små - eller storsalamander.
Allikevel regnes potensiale t for
forekomster av både salamander og
nattsmelle til å være middels høy -
høy .
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B akgrunn

BioFokus har på oppdrag fra Rieber Prosjekt AS og COW I AS , gj ennomført kartlegging av
natur mangfold ved Fjell skytebane i Våler kommune (Bjørnerødveien 544, Gnr 58 / Bnr 2). Det er
planlagt å etablere store jordvoller rundt skytebanen for å redusere støy og samtidig øke sikkerheten
rundt anlegget ( f igur 1 ). Kartleggingsfokuset ble lagt på våtmarksområde ne i planområdet.

Figur 1 : Øverst : Planavgrensningen for utbyggings tiltaket. Nederst: S kiss e som viser de planlagte jordvollene som skal oppføres rundt
sk y tebanen (plantegning fra COWI ) .
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Generell områdebeskrivelse

Skytebanen ligger i Våler kommune nord for Rosefjorden i et skogs - og myrområde. Planområdet
inneholder myrflekker, to små dammer og jordvoller av tilførte masser . Omtrent all skogen innenfor
planområdet var avv irket ved be f aringen våren 2019.

Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone (BN ) og i svak oseanisk vege tasjonsseksjon ( O1). I
følge NGU består berggrunnen av fattige gneiser som er delvis over dekket av en tynt humus - / torvdekke
(NGU 2019 a; NGU 2019b ) .

Tidligere undersøkelser
Dammen som ligger nordøst for skytebanen , har i 1993 blitt kartlagt som lokalt vikt ig (C - verdi) av H.
Fjeld. Det ble da observert både salamander (art ukjent) og orrfugl. Rett sør for selve dammen ble arten
nattsmelle ( Silene noctiflora ) registrert av Jan Ingar I. Båtvik og Reidar Elven i 2003 . Nattsmelle er
oppført som sterkt truet (EN) på Norsk rødliste for arter 2015 (Henriksen og Hilmo 2015) . I tillegg
foreligger flere registreringer av vanlige karplantearter samt en god del fremmede arter innenfor
planområdet (Artsdatabanken 2019).

Metode

Arbeidet har omfattet kartlegging av:

• Områder spesielt viktige for bevaring av biologisk mangfold (naturtypelokaliteter) etter DN -

håndbok 13 (Direktoratet for Naturforvaltning 2007) med tilhørende oppdaterte faktaark .

• Utvalgte naturtyper iht. Naturmangfoldloven og Forskrift om utvalgte naturt yper

( Naturmangfoldloven 2009)

• Rødlistede naturtyper, ihht. gjeldende rødliste ( Artsdatabanken 2018b ).

• Forekomster av rødlistearter. Rødlistekategorier følger den seneste utgaven av den norske

rødlista (Henriksen og Hilmo 2015).

• Forekomster av fremmede arter ihht. Fremmedartslista fra 2018 ( Artsdatabanken 2018a ).

Det har også blitt foretatt v urderinger av tiltakets konsekvenser på den berørte naturen og forslag til
eventuelle avbøtende og kompenserende tiltak.

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven leg ger føringer for hvordan naturens mangfold skal hensyntas ved ulike typer
planlagte tiltak (Naturmangfoldloven 2009) . Nedenfor er paragraf 8 - 10 under kap. II (alminnelige
bestemmelser om bærekraftig bruk) listet og hver paragraf er kommentert med utgangsp unkt i BioFokus
sin rolle i planprosjektet.

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko
for skade på naturmangfoldet.
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• Vitenskapelig kunnskap kan være vanskelig å definere, men BioFokus baserer si ne vurderinger
på bl.a. den norske rødlisten for truete arter (Henriksen og Hilmo 2015), rødlist a for truete
naturtyper ( Artsdatabanken 2018b ), Artsdatabankens oversikt over alle norske arters utbredelse
(Artsdatabanken 201 9 ) og Miljødirektoratet sin oversikt ov er prioriterte og utvalgte naturtyper,
informasjon om vilt, samt prioriterte arter (Naturbase 2019) . I tillegg finnes det store mengder
informasjon fra biologiske undersøkelser gjennom flere tiår som vi bruker aktivt i våre
vurderinger.

• BioFokus kartlegge r artsmangfoldet og dokumenterer dette gjennom Artskart sine løsninger.
• Vi avgrenser og verdivurderer naturtyper i henhold til DN håndbok 13 og beskrivelsessystemet

NiN (Direktoratet for Naturforvaltning 2007 ; Halvorsen m.fl. 2015 )

§ 9.(føre - var - prinsipp et)

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan
ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger
en risiko for alvorlig eller irreversibel s kade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes
som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

• Det vil ikke være mulig i løpet av en enkelt undersøkelse å få en fullstendig oversikt over alle
biologiske verdier i et utredningsområde. BioFokus bruker derfor faglig skjønn for å avveie
hvor detaljerte undersøkelsene trenger å være, samt bruker vår kunnskap om økologiske
sammenhenger ved avgrensning og verdisetting av naturtyper, samt når konsekvensene av
konkrete tiltak skal vurderes. Vi angir i rapporten noe om usikkerheten knyttet til registreringene
om denne usikkerheten er akseptabel eller ikke. Vi vil foreslå tilleggskartlegginger dersom
usikkerheten er for stor.

§10.(økosystem tilnærming og samlet belastning)

Den s amlede belastning på et økosystem som følge av et inngrep kan i mange tilfeller overstige den
direkte belas tningen av inngrepet . I praksis vil dette si at natur forringelse som skjer innenfor et avgrenset
planområde også kan ha negativ på naturen utenfor planområdet og på økosystemet som helhet .

• Det kan ofte være vanskelig og ressurskrevende å få en fullstendig oversikt over den samlede
belastningen so m følge av et inngrep. BioFokus bruker derfor faglig skjønn for å vurdere den
samlede belast ningen nå r konsekvensene av et tiltak skal utredes . V år brede kunnskap om
økologiske sammenhenger legges til grunn for vurderingen av den samle de belastning en på
økosysteme ne.

Tilgjengelige naturdatabaser og litteratur er gjenno mgått for å samle eksisterende kunnskap om området,
i første rekke Naturbase og Artskart. Dette notatet gir på ingen måte en fullstendig oversikt over hva
som finnes av arter innenfor det undersøkte området, men det skal gi en god oversikt over områdets
na turverdier.

Alle fotografier i notatet er tatt av Madlaina Bichsel høsten 2017 og Lars Erik Høitomt våren 2019 .

Feltarbeid
Feltarbeidet ble gjennomført den 15.09 .2017 av Madlaina Bichsel og omfattet kartlegging av
naturverdier innenfor det første utkaste t av planområdet . En ny befaring ble gjennomført den 03.05.2019
av Lars Erik Høitomt i forbindelse med en utvidelse av planområdet. Fokus lå på kartlegging av
naturtyper og forvaltningsrelevante arter (dvs. rødlistearter og andre interessante/sjeldne arter ) .
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Kartleggingen i 2017 ble gjennomført relativt seint på året, mens kartleggingen i 2019 ble gjennomført
veldig tidlig i sesongen. Dette setter begrensninger for hva man finner av arter, særlig innen gruppene
karplanter, insekter og jordboende sopp.

Resultater

Registrerte naturverdier
Ved befaringen e høsten 2017 og våren 2019 ble det ikke registrert noe nye naturtypelokaliteter , men
den tidligere kartlagte naturtypelokaliteten Fjell skytebanen (BN00052321) , som ligger nordøst i
planområdet, ble under søkt ( f igur 2 ) . I tillegg ble det avdekket et ganske intakt våtmarkssystem med
myr og sumpskog som strekker seg gjennom sentrale deler av planområdet. Våtmarkssystemet oppfylle r
ikke kravene som naturtypelokalitet, men ble avgrenset med en egen hensynssone (hensynssone 1)
( f igur 2 ). Det er også opprettet en hensynssone (hensynssone 2) rundt en mindre dam som ligger sørvest
for den eksisterende damlokaliteten (BN00052321) . Det finnes et rikt mangfold av vanlige karplanter i
områder med ruderatmark (forstyrret mark) , men det e r samtidig relativt store forekomster av flere
fremmede arter .

Figur 2 : Oversikt over kartlagt naturtype (BN00052321, gul strek) og anbefalte hensynssoner (blå strek) innenfor planområdet.
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Dam – Fjell skytebanen (BN00052321)

I nordøst ligger en liten, intakt og meget næringsfattig dam avgrense t som naturtypen skogsdam. I selve
dammen ble det registrert tusenblad ( Myriophyllum alterniflorum ), en vanlig art i kalkfattig vann ( f igur
3 og 4 ) .

Kantvegetasjonen er smal og for det meste dominert av torvmos er og starrarter. I tillegg finnes vanlige
arter som blokkebær, blåbær, blåtopp, krekling, molte, røsslyng, stjernestarr, tranebær og tyttebær i
kantsonen. Den tilgrensende skogen er har i stor grad blitt hugget ned og tilbake stå r noen få un ge trær .
Det gjenstående tresj iktet er sammensatt av furu, bjørk og noe gran. Etter NiN - systemet vil skogen
kategoriseres som bærlyngskog . Ved befaringa ble det ikke registrert salamander i dammen, men
potensialet til forekomsten av små - eller storsalamander er middels - god. Dammen varierer noe i dybd e,
men er generelt sett ganske dyp hvis man s er i forhold til arealet . D et finnes i tillegg en annen dam og
flere mindre pytter i nærheten , n oe som er positivt for salamander. Naturtypebeskrivelsen til lokaliteten
ble oppdatert og finnes i vedlegg 1 .

Myr og sumpskogsområde (hensynsområde 1)

Våtmarksområdet sentralt i planområdet består av en intermediær sumpskog (n å flatehugget ) i nord med
ganske skarp overgang til en åpen fattig tuemyr i sør ( f igur 5 og 6 ) . Våtmarksområdet virker å være lite
relati vt lite påvirket av drenering og grunnvannstanden var relativt høy ved befaringstidspunktet.
Sumpskogen var avvirket ved befaringstidspunkt og kun et fåtall trær stod igjen . Mye tyder på at
sumpskogen før hogsten k unne ha oppfylt kravene til n aturtypelokalitet, men dette er krevende å vurdere
i etterkant av hogsten. Før flatehogsten bestod tresjiktet i hovedsak av gran og bjørk ispedd noe selje.
Det var vanskelig å få en god oversikt over artsinventaret i feltsjiktet grunnet store mengder hogst avfall
på bakken. Forekomster av flaskestarr ( Carex rostrata ) , sennegras ( Carex vesicaria ) , stjernestarr ( Carex
echinata ) og bre i dunkjelve ( Typha latifolia ) tyder på av sumpskogen er av en ganske fattig til svakt
intermediær type.

Figu r 4 : Vegetasjonen rundt og i dammen gjenspeiler den
kalkfattige berggrunnen i området. Tusenblad ( Myriophyllum
alterniflorum ) vokser i dammen (15.09.2017).

Figur 3 : Dam men nordøst for skytebanen (15.09.2017) .
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Figur 5: Den fattige tuemyra som utgjør den sørlige delen av hensynsområde 1 , her sett fra sør (03.05.2019) .

Figur 6 : Sumpskogen nord i hensynsområde 1 var nesten helt uthogd ved befaringen i mai 2019 (03.05.2019) .
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Sør for sumpskogen finnes en åpen fattig tuemy r. Myra har et feltsjikt av lite kravfulle arter som
torv myr ull ( Eriophorum vaginatum ) , tranebær ( Oxycoccus palustris ) , røsslyng ( Calluna vulgaris ) og
molte ( Rubus chamaemorus ) . Bunnsjiktet preges av lite kravfulle torvmoser. I busksjiktet forekommer
pors samt småvokst furu og bjørk. Langs kantene av myra finnes litt mer kravfulle arter som flaskestarr
og bredt dunkjevle. Myra framstår som ugrøftet, men vannhusholdningen kan være noe påvirket av
veien som deler våtmarka i sør. Mye tyder på a t myrområdet naturlig har hatt et glissent tresjikt av furu,
men at den høye vegetasjonen holdes nede etter at skytebanen ble anlagt.

Liten d am (hensy nsområde 2 )

I nærheten av den eksisterende damlokaliteten (tidligere omtalt) ligger en mindre intakt dam som
vurderes som et mulig habitat for amfibier i området ( figur 7 ). Dammen er fisketom og utgjør
sannsynligvis en viktig de l av det samle de ferskvannsøkosystem et i nærområdet.

Figur 7: Den li lle dammen sett fra adkomstveien til skytemålet (03.05.2019).

Ruderatmark og øvrig natur

På sidene av skytefeltet og ved skytemålene har det blitt lagt på masser. Jordvollene er domin ert av sand
og grusmasser med noen skjellrester som skaper litt kalkholdige ruderatmarker. Artssammensetning er
en blanding av norske og fremmede arter knyttet til grunnlendt mark og ruderatmark ( figur 8 ). Det ble
blant annet registrert balderbrå ( Tripleur ospermum inodorum ), brennesle ( Urtica dioica ), bringebær
( Rubus idaeus ), burot ( Artemisia vulgaris ), engknoppurt ( Centaurea jacea ), filtkongslys ( Verbascum
thapsus ), firkantperikum ( Hypericum maculatum ), gjeldkarve ( Pimpinella saxifraga ), groblad
( Plantago major ), hagelupin ( Lupinus polyphyllus ) (SE – Svært høy risiko), kanadagullris ( Solidago
canadensis ) (SE), klistersvineblom ( Senecio viscosus ) (HI – Høy risiko ), krypmure ( Potentilla reptans )
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(LO – Lav risiko), legesteinkløver ( Melilotus officinal is ) (LO), legeveronika ( Veronica officinalis ),
lintorskemun n ( Linaria vulgaris ), nattlys ( Oenothera biennis ) (LO), nyseryllik ( Achillea ptarmica ),
ormehode ( Echium vulgare ) (LO), prestekragen ( Leucanthemum vulgare ), stormaure ( Galium mollugo )
(LO), teppero t ( Potentilla erecta ), reinfann ( Tanacetum vulgare ), ryllik ( Achillea millefolium ), rødhyll
( Sambucus racemosa ) (HI), rødkløver ( Trifolium pratense ), røsslyng og åkertistel ( Cirsium arvense ) .

Det ble også observert en del insekter , som for skjellige sommerfugler både blåvinger ( Lycaenidae ) og
nymfevinger ( Nymphalidae ), humler ( Bombus ) og øyestikker ( Odonata ) ( figur 9 ) . Spesielt rikt med
sommerfugler var krattet av brennesler og tistler, der ble det observert mange admiraler ( Vanessa
atalanta ). Noen frosker ( Ranidae ) ble observert i litt mer frodige deler.

Skogen som omkranser skytebanen består for det meste av skrinn bærlyngskog med tresjikt dominert
av furu samt noe bjørk og gran. Det meste av skogen innenfor planområdet ble avvirke t i 2018 og
vurderes per i dag som mindre viktig for biologisk mangfold.

Rødlistearter

Ved befaringen ble det ikke påvist noe n rødlistede arter , og p otensialet for kr avfulle arter av karplanter,
sopp , lav og mose , regn es for å være relativ t lav. Den rike forekomsten av urter og småvann gir et visst
potensial for artsforekomster av kravfulle insekter. S alamander er tidlig ere registrert i dam lokalitet en
og finnes sannsynligvis fortsatt i området. Det er usikkert hvilke n av de to artene som ble registr e rt i
1993. Småsalamander ( Lissotriton vulgaris ) er ikke lengre rødlistet, mens storsalamander ( Triturus
cristatus ) er vurdert som nær truet (NT) på rødlista. Nattsmelle (EN) er en art som er typisk for forstyrret
mark . Den ble ikke funnet ved befaring ene og er dermed ikke registrert siden 2003. Dette kan være en
tilfeldig forekomst som har blitt borte.

Fremmede arter

I store deler av planområdet forekommer hagelupin ( Lupinus polyphyllus ) (SE) , kanadagullris ( Solidago
canadensis ) (SE) , klistersvineblom ( Senecio viscosus ) (HI) og rødhyll ( Sambucus racemosa ) (HI) . I
tillegg finnes det flere fremmede arter som er kategorisert som LO – lav risiko og som dermed ikke er
på Fremmedartslista ( tabell 1). Ved mulig utforming av nye jordvoller i området ville disse arten e
etablere seg enda bedre og utbredelsespotensialet for andre fremmede arter vurderes som høyt.

Figur 8 : Ruderatmark ved skytemålet. Fremmede arter som
hagelupin forekommer med stedegne arter som burot og
prestekrage (15.17.2017) .

Figur 9 : Svart høstlibelle ( Sympetrum
danae ) er en vanlig øyestikker som ble
observert i området den 15.09.2017 .
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Tabell 1 : Registrerte fremmede arter i planområdet fordelt på fremmedartskategor iene SE - svært høy risiko, HI - høy risiko og LO - lav risiko.

SE - svært høy risiko HI - høy risiko LO - lav risiko
hagelupin ( Lupinus polyphyllus ) klistersvineblom ( Senecio viscosus ) krypmure ( Potentilla reptans )

kanadagullris ( Solidago canadensis ) rødhyll ( Sambucus racemosa ) Legesteinkløver
( Melilotus officinalis )
nattlys ( Oenothera biennis )
ormehode ( Echium vulgare )

stormaure ( Galium mollugo )

Konsekvenser av utbygging og forslag til avbøtende tiltak

Oppgraderingen av skytebanen vil med føre relat ivt store inngrep innenfor planområdet i forbindelse
med opparbeiding av høye jordvoller . Inngrepen e vil ha særlig negativ effekt på naturen som finnes
innenfor planområdet, men kan også ha en indirekte påvirkning på tilgrense n de arealer, særlig små
ferskvannsystemer . Tiltaket vil også b erøre en god del areal som bare har en begrenset verdi for
biologisk mangfold.

Feltundersøkelse som er gjort i 2017 og 2019 vurderes å ha gitt et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i
henhold til Naturmangfoldloven § 8 ( Naturmangfoldloven 20 09 ). Det er imidlertid noe usikkerhet
vedrørende mangfoldet av arter knyttet til dammen nordøst i p lanområdet , særlig med tanke på
forekomsten av amfibier og vannlevende insekter . Det behøves mer omfattende undersøkelser for å få
en tilstrekkelig oversikt over mangfoldet av disse artsgruppene i dammen. Det er derfor rimelig å
anbefale at føre - var - pri n si ppet (Naturmangfoldloven §9) bør være førende for videre planlegging av
tiltak som kan berøre dammen (Naturmangfoldloven 20 09 ) . En må dermed konkludere med at det er et
visst potensial for forekomster salam andere og (rødlistede ) insekter.

I henhold til foreliggende utbyggingsplaner vil dammen bli fylt igjen da det er planlagt å anlegge
jordvoller i dette området. Igjenfylling av dammen vil føre til at vannlevende insekter og amfibier mister
et svært viktig leveområde . Man bør så langt det er mulig prøve å justere utbyggings planen e slik at
dammen bevares i da gens tilstand . Dette berører §10 om økosystemtilnærming i Naturmangfoldloven.
Dammen har trolig en viktig landskapsøkologisk funksjon for amfibier og andre vannlevende
organismer . Fuktarealer og smådammer finnes i landskapet rundt, men dette virker å være den største
dammen i nær området. Så langt det er mulig bør man unngå drenerin g og igjenfylling av
våtmarksområdet innenfor hensynsområdene. Foruten dammer/småvåtmarker så er skog og fattig myr
vanlig i landskapet, og samlet belastning for disse hovedtypene vurderes som liten. I den grad det ikke
er mulig å bevare dammen eller øvrige våtmarker i planområdet , bør man anlegge nye dammer som
erstatningsbiotoper for de ødelagte dammene/våtmarkene. Erstatningsdammene bør anlegges i nærheten
av den opprinnelige dammen og det er svær t viktig å anlegge erstatningsdammene før den naturlige
dammen fylles igjen, slik at artene får tid til å flytte seg til den nye dammen. I tillegg bør igjenfylling
av dammen foregå om vinteren når de fleste av salamanderne ikke oppholder seg i vannet. Det kan være
en utfordring å gjenskape en dam med like naturkvaliteter som finnes i naturlig etablerte dammer.
Fisketomme dammer forsvinner mer og mer fra vårt landskap, og man bør alltid strebe etter å bevare de
eksisterende systemene før man anlegger kunstig e biotoper.

Vå t marks s ystemene s om er avgrenset som hensynssoner vil bli sterkt berørt av de planlagte tiltakene.
Særlig vil sumpområdet i nord bli berørt da det meste av arealet er planlagt å dekkes med høye jordvoller.
En utfylling av sumpskogen i nord vil høyst sannsynli g påvirke vannhusholdningen i myrområdet i sør .
Dermed forringes et større naturområde e n n det som blir direkte berørt av tiltaket. Dette berører også
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§10 om økosystemtilnærming hvor den samlede belastning på våtmarksområdet er større enn det som
blir direkte berørt av tiltaket.

Det ble påvist e n del fremmede arter i planområdet , og det er fare for videre spredning av disse ved
opparbeiding av nye jordvoller . Jordmasser som per i dag inneholder plantemateriale med fremmede
arter , bør ik ke overføres til steder hvor det ka n skje videre spredning av artene . Massene kan deponeres
på godkjent mottak. I dette tilfellet hvor uansett ska l tilføres mye masse, er vel den beste løsningen at
infiserte jordmasser overdekkes med rene masser med en tykkelse på minst 1 meter, avhengig av hvilke
arter som er tilstede ( Misfjord og Angell - Petersen 2018) . På denne måten kan man unngå videre
spredning av fremmede arter . Det beste alternativet er uansett å benytte rene masse r uten fremmede arter
i utvidelsen av skytebanen.
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Vedlegg 1

Innledning: I forbindelse med utbyggingsplaner av skyteban e arealet , ble dammen undersøkt
den 15.09.2017 av Madlaina Bichsel i BioFokus. Dammen er tidligere kartlagt som lokalt
viktig naturtype (BN00052321) av H. Fjeld (1.6.1993).
Beliggenhet og naturgrunnlag: Dammen ligger i nordøstre delen av Fjell skytebane i Våler
komm une.Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone (BN) og i svak oseanisk
vegetasjonsseksjon (O1). I følge NGU (www.ngu.no, 31.10.2017) består berggrunnen av fattige
gneiser som er delvis overdekket av en tynt humus - / torvdekke.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En liten, intakt , meget næringsfattig og fisketom
dam. Den tilgrensende skogen er dominert av unge trær. Tresjiktet er sammensatt av furu, bjørk og
noe gran. Etter NiN vil skogen kategoriseres som bærlyngskog (T4 - C5).
Artsmangfold: I se lve dammen ble det registrert tusenblad ( Myriophyllum alterniflorum ), en vanlig
art i kalkfattig vann. Kantvegetasjonen er smal og for det meste dominert av torvmoser og starrarter. I
tillegg finnes vanlige arter som blokkebær ( Vaccinium uliginosum ), blåbæ r ( Vaccinium myrtillus ) ,
blåtopp ( Molinia caerulea ), krekling ( Empetrum nigrum ), molte ( Rubus chamaemorus ), røsslyng
( Calluna vulgaris ), stjernestarr ( Carex echinata ), tranebær ( Oxycoccus palustris ) og tyttebær
( Vaccinium vitis - idaea ) i kantsonen.
Ved befaringa ble det ikke registrert salamander i dammen, men potensialet for forekomst er av små -
eller storsalamander er middels - god. Dammen er varierende i dybde og i vegetering av kantsonen . D et
finnes en annen dam og flere mindre pytte r i nærheten, noe som er positivt for salamander. Derimot
fører oppslag av ung skog sør for dammen til at den blir mer og mer skygget ut, noe som kan ha en
negativ effekt på salamanderforekomsten.
Bruk, tilstand og påvirkning: Dammen er intakt og ikke påv irket av noe byggetiltak.
Fremmede arter: Det ble ikke kartlagt noe fremmede eller svartlistede arter i eller ved
damme n, m en det ble funnet minst ni forskjellige fremmede arter i resten av området .
Del av helhetlig landskap: Dammen er en av to små dammer i området. I tillegg finnes det
noen myrområder med pytter i nærheten.Fisketomme dammer forsvinner mer og mer fra vårt
landskap, og man bør legge til rette for å bevare de eksisterende systemene.

Verdivurdering: Denne fisketomme dammen ligger i boreonemoral sone, er intakt,
næringsfattig, men ikke særlig stor. Mangelen av flere damsystemer i nærområdet øker den
lokale verdien av selve dammen og den vurder es som lokalt viktig (C - verdi).

Skjøtsel og hensyn: Dammen bør forbli urørt og intakt.
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