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Forord
Denne rapporten er utarbeidet etter initiativ fra Miljøvernsjef Lars Guren i Sandefjord
kommune. Rapporten er en oppfølging av kommuneplanen, som et ledd i kartleggingen og
fokuseringen på viktige naturforekomster i kommunen.
Rapporten er utarbeidet av Ole Jakob Hansen, sivilt vernepliktig i Sandefjord kommune.
Flere av dammene som er registrert tidligere, er nå grodd helt igjen eller ødelagt på annen
måte. Det er derfor viktig å ta vare på og gjøre tiltak i de dammene som i dag er truet. På sikt
vil dette snu den negative utviklingen. Samtidig må det nevnes at gjengroing er en naturlig
prosess i dammer som er skapt av naturen selv. Tiltak i disse dammene vil derfor være uheldig
p.g.a. det naturinngrepet det medfører.
Hvem har så ansvar for at tiltak gjennomføres, slik at de truede dammene bevares ? Det er
åpenbart kommunens ansvar å ha oversikt over dammene. Kommunen skal også vurdere å
verne dammer hvis de representerer viktige elementer for det biologiske mangfoldet. Dette er
nedfelt i kommuneplanen om biologisk mangfold, tiltak 1.1; "Områder med viktige økologiske
funksjoner og / eller sjeldne naturforekomster skal kartlegges og vurderes vernet.". Når det
gjelder konkrete tiltak bør kommunen være pådriver og behjelpelig med tiltaksbeskrivelser,
søknader om tilskudd m.m. Grunneier må stå ansvarlig for evt. tiltak.
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Sammendrag
Formålet med denne undersøkelsen har vært å registrere og undersøke dammer i Sandefjord
kommune. Sentralt i undersøkelsen har vært kartlegging av trua og sårbare arter, spesielt
amfibier. Rapporten vil danne grunnlag for videre forvaltning av vannforekomstene i
Sandefjord. Sentrale problemstillinger har vært:
n Hvor mange dammer finnes i Sandefjord kommune, og hvor er de ?
n Hvilke naturfaglige, kulturfaglige og friluftslivsorienterte verdier representerer de ?
n Er de utsatt for trusler ?

Amfibiene som er knyttet til dammer er fredet etter Viltloven og Bern - konvensjonen. Bern konvensjonens formål er å verne om europeiske arter av ville dyr og planter, samt deres
leveområder. Det betyr at drenering, gjenfylling, utsetting av fisk og andre tiltak som vil være
en trussel mot amfibiene, er ulovlig. Truede amfibier som er knyttet til vannforekomster er:
Art:
Status i Norge:
Bern - konvensjonen:
Stor Salamander (Triturus cristatus) Direkte truet (E)
II
Liten Salamander (Triturus vulgaris) Sårbar (V)
III
Spissnutet frosk (Rana arvalis)
Sjelden (R)
II
Feltarbeidet ble gjennomført høsten 1998 og våren 1999. Alle dammene ble oppsøkt, og det
ble notert en rekke naturfaglige forhold på stedet. Dette omfattet bl.a. registrering av
dyreartene, vegetasjonen i og rundt dammen, areal, dybde og trusler mot dammene. Alle
dammene ble skissert og fotografert.
40 dammer ble registrert i Sandefjord kommune. Alle dammene er klassifisert etter truethet og
verdi. Dammene i Sandefjord er meget forskjellige, og gir grunnlag for et stort biologisk
mangfold. Flertallet av dammene i Sandefjord er kunstig anlagte.
19 av dammene er klassifisert til å representere meget stor verdi, det betyr at kvalitetene
dammene representerer har regional betydning. I 2 dammer er strakstiltak helt nødvendig for at
ikke verdiene dammene representerer skal forsvinne. Over halvparten av dammene er truet, og
tiltak, enten på kort eller lang sikt, er nødvendig
Flere arter som er på lista over truede arter i Norge (Størkersen 1992) ble observert i dammene
i Sandefjord. Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke arter som ble funnet, deres
vernestatus og antall dammer arten ble funnet i.
Truede arter som ble funnet i dammene i Sandefjord, deres vernestatus og antall dammer arten ble funnet i.
Art:
Vernestatus:
Antall dammer arten er funnet i:
Liten salamander (Triturus
Sårbar (V)
14
vulgaris)
Stor salamander (Triturus cristatus) Direkte truet (E) 2
Spissnutet frosk (Rana arvalis)
Sjelden (R)
2
Aeshna cyanea (øyenstikker)
Sjelden (R)
13
Sympetrum vulgatum (øyenstikker) Sårbar (V)
1

Tiltak i dammene er prioritert i kapittel 6. Tiltakene er prioritert etter den verdien dammene
representerer, samt trusselbildet.
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1. Innledning
Dammer representerer en av de mest artsrike delene av naturen, i tillegg til at de spiller en
sentral rolle for omkringliggende økosystemer. Det finnes antakelig rundt 4000 arter knyttet til
den norske ferskvannsfaunaen. Således er dammer en stor bidragsyter til det biologiske
mangfoldet. Dammene har også stor betydning for vilt og fugl i landskapet. Dette skyldes bl.a.
at dammene er levested for et stort antall arter av insekter, som fuglene ernærer seg av. Mange
fuglearter benytter også dammene til formering og som levested, som f.eks. andefuglene. Viltet
i landskapet, så som elg og rådyr, er helt avhengig av vannforekomster for å overleve.
Dammene er også viktige landskapselementer, ofte med frodig vegetasjon og idylliske plasser
som innbyr til friluftsliv.
I tidligere tider var gårdene helt avhengig av vannforekomster i umiddelbar nærhet til
husholdningen. Derfor er mange av dammene som finnes i landskapet lagd av mennesker.
Dammene representerer således en viktig del av vår kulturhistorie. Som en følge av bedre
offentlig vanntilgang og dermed mindre behov for gårdsdammer, er det blitt færre dammer på
1900-tallet. Dette, sammen med bl.a. forurensing, utbygging og gjenfylling har ført til at det i
tilknytning til vann finnes flere arter som er sjeldne og truet.
Formålet med denne undersøkelsen har vært å registrere og undersøke dammer i Sandefjord
kommune. Sentralt i undersøkelsen har vært kartlegging av trua og sårbare arter, spesielt
amfibier. Rapporten vil danne grunnlag for videre forvaltning av vannforekomstene i
Sandefjord. Sentrale problemstillinger har vært:
n Hvor mange dammer finnes i Sandefjord kommune, og hvor er de ?
n Hvilke naturfaglige, kulturfaglige og friluftslivsorienterte verdier representerer de ?
n Er de utsatt for trusler ?

Det sentrale i denne undersøkelsen har vært selve dammen. Det må også poengteres at arealet
rundt dammene er meget viktig. Spesielt for amfibiene, da de tilbringer vesentlige deler av året
på land. Derfor bør man også søke å bevare området rundt en dam. Truslene mot dammer er
mange. I en periode ble svært mange dammer fylt igjen. Gjenfylling er også en stor trussel i
dag, sammen med gjengroing p.g.a. manglende vedlikehold og forurensning. Utsetting av fisk
og store bestander av andefugl vil også være uheldig for amfibiene.
Amfibiene som er knyttet til dammer er fredet etter Viltloven og Bern - konvensjonen. Bern konvensjonens formål er å verne om europeiske arter av ville dyr og planter, samt deres
leveområder. Det betyr at drenering, gjenfylling, utsetting av fisk og andre tiltak som vil være
en trussel mot amfibiene, er ulovlig. Truede amfibier som er knyttet til vannforekomster er:
Art:
Status i Norge:
Bern - konvensjonen:
Stor Salamander (Triturus cristatus) Direkte truet (E)
II
Liten Salamander (Triturus vulgaris) Sårbar (V)
III
Spissnutet frosk (Rana arvalis)
Sjelden (R)
II
Dammer i Sandefjord kommune er undersøkt tidligere, dog ikke like systematisk og
altomfattende. Amfibier ble undersøkt i hele Vestfold i 1993-94 (Dolmen 1996). Hans Chr.
Teien undersøkte en del dammer for Sandefjord kommune i 1993. I tillegg har flere
barneskoler i Sandefjord gjennom flere år undersøkt dammer i nærmiljøet.

Sandefjord kommune, kultur- og fritidsetaten, parkvesenet

6

Dammer i Sandefjord, Ole Jakob Hansen 1999

2. Metodebeskrivelse
Utgangspunktet for undersøkelsene var en tidligere registrering av dammer, brønner og andre
små vannforekomster av Hans Chr. Teien i 1993. Digitalt kartverk (PS-GIS), samt viltkart for
sårbare viltarter i Sandefjord (Negård 1998), ble også benyttet for å påvise mulige dammer og
amfibielokaliteter.
Feltarbeidet ble gjennomført høsten 1998 og våren 1999. Alle dammene ble oppsøkt, og det
ble notert en rekke naturfaglige forhold på stedet. Dette omfattet bl.a. registrering av
dyreartene, vegetasjonen i og rundt dammen, areal, dybde og trusler mot dammene. Alle
dammene ble skissert og fotografert.
Bestemmelseslitteratur som ble benyttet var:
• Dyreliv i vann og vassdrag. Jan Økland og Karen Anna Økland. J. W. Cappelens forlag A.S.
1996
• Insects of North Europe, Volume 1 og 2. Anders Nilsson (red.). Apollo Books. 1997
• Norsk flora. Johannes Lid og Dagny Tande Lid. Det norske samlaget. 1994
Dammene er kategorisert etter truethet og verdi. Dammene er utsatt for ulike trusler. Dette
kan være gjengroing, forurensning, brist av demninger m.m. Dammene er kategorisert i 3
klasser for truethet:
1.

Sterkt truet

2.

Truet

3.

Ikke truet

Dammene vil miste sine verdier i løpet av få år, hvis ikke umiddelbare
tiltak gjennomføres
Dammene vil miste sine verdier i løpet av 10 - 15 år hvis ikke
kortsiktige og / eller langsiktige tiltak gjennomføres
Dammene er ikke truet i dag, men kan komme i kategori 2 i fremtiden

Alle dammer og fuktige partier har stor naturfaglig betydning. Derfor er laveste verdiklasse
«verdi». Sentrale kriterier for verdikategoriseringen har vært om det er sjeldne arter i
vannforekomsten, om dammen er kultur- og naturhistorisk interessant og om det er knyttet
store friluftslivsinteresser til den. Dammene som i dag er i kategori 2 kan ha et potensiale for å
komme opp i kategori 1 på et senere tidspunkt. Dammene er kategorisert i 3 klasser for verdi:
1.
2.

Meget stor verdi
Stor verdi

3.

Verdi

Dammene har regionalt meget stor verdi
Dammene har lokalt stor verdi, eller potensiale for å få meget store
verdier
Dammene har verdi fordi de representerer vann i landskapet, noe som
er av stor betydning for det økologiske samspillet

Forslag til tiltak, samt kostnadsoverslag og tilskuddsmuligheter er beskrevet for de dammene
som er truet.
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3. Hvilke dammer har vi i Sandefjord ?
40 dammer er registrert og undersøkt i Sandefjord. Tabell 3.1 angir beliggenhet,
grunneierforhold, verdikategori og truethetskategori.
Tabell 3.1. Oversikt over dammer i Sandefjord. Dammene er kategorisert etter verdi og truethet.
Nr. Sted
Gårds- /bruksnr.
Meget
Stor Verdi Sterkt Truet
stor
verdi
truet
verdi
1
Natholmen ved tollbua 79/9
X
X
2
Yorkstien 10
77/8
X
X
3
Dam øst for Oksåsen
75/1
X
4
Sika (Råstad)
62/1
X
5
Torp militære flystasjon 59/9
X
X
6
Tassebekk
21/51
X
7
Bjørnummyra
19/6
X
8
Bjørnumpytten
19/3
X
9
Napperødtjern
7/10 og båndlagt område
X
10 Napperød
7/18
X
X
11 Fokserødmyra
17/10 og 17/48
X
X
12 Hotvedt
15/7
X
X
13 Holmen, nord
157/6 og 157/13
X
14 Holmen, sør
157/13
X
15 Semskogen
160/34 og 161/53
X
X
16 Bugårdsdammen
42/17
X
X
17 Virikdammen
121/75
X
18 Gåsedammen på Nordby 43/228
X
19 Kroksjø i Marumbekken 137/5 og 136/8
X
X
20 Dam ved Teksleåsen
132/7
X
X
21 Svarttjern, Hjertnessk.
118/70
X
22 Dam i Hauanveien 27
120/284
X
X
23 Mokollveien 20
42/299
X
24 Mokollveien 12
43/371
X
25 Midtåsveien 2 A
43/689
X
X
26 Nedre Åsenvei 2 B
43/373
X
X
27 Sverstad gård
45/1
X
28 Brydedammen
174/29
X
X
29 Fjellvikåsen
113/85
X
X
30 Veradammen
112/120
X
31 Langeby
105/263 og 105/246
X
32 Strand Gartneri
94/3
X
33 Nordre Stiger
93/13
X
X
34 Søndre Stiger
94/4
X
X
35 Eian Gård
101/4
X
36 Yxney
101/2
X
37 Kroksjø i Virikbekken
138/8
X
X
38 Runar, kunstsnødammen 10/2
X
39 Kroksjø i Rovebekken
65/10
X
X
40 Dam ved Folehavna
104/12
X
X
Sum:
19
13
8
2
18
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4. Tilstandsbeskrivelse
Detaljkart som viser hvor i Sandefjord dammene ligger er vedlagt i kapittel 8.
Dam nr. 1, Natholmen (Meget stor verdi, truet )
Kunstig skogstjern, ca. 100 m2 , 2 meter
dypt. Vannfargen er brun. Tidligere ble
dammen brukt som drikkevannskilde.
Dammen er derfor kulturhistorisk meget
interessant. Dammen er ca. 150 år gammel.
Dammen er ikke truet av forurensning eller
andre inngrep. Ellers tørker dammen trolig
aldri inn.
Dyrelivet i dammen var rikt, spesielt
forekomsten av liten salamander. Dammen
huser trolig den største bestanden av
salamander i Sandefjord kommune. I tillegg
ble den sjeldne øyenstikkeren Aeshna Cyanea
observert. Vegetasjondekket i dammen var
beskjedent. Tabell 4.1 viser dyre- og planteliv
i dammen.
Tabell 4.1. Dyre- og planteliv i dammen på
Nattholmen
Dyreliv:
Liten salamander
Øyenstikker larve
(Aeshna s.p.)
Øyenstikker
(Aeshna Cyanea)
Buksvømmer
Planteliv: (i dammen)
Brei dunkjevle
Siv s.p.

Vannkalv
Vanntege
Vårflue
(Limnephilus s.p.)
(rundt dammen)
Svartor
Rogn
Bjørk
Vierarter (Salix s.p.)

Dammen på Nattholmen (foto: Ole J. Hansen)

Dammene er truet av utbygging, aktuelle tiltak er
derfor å informere og dokumentere verdiene ved
søknad om utbygging.

Dam nr. 2, Yorkstien 10 (Stor verdi ,
sterkt truet )
Kunstig gårdsdam. Ca. 200 m2, dybden er 2 meter. Hele dammen er dekt av alger og andemat.
Dammen er 45 år gammel. Ingen inngrep ble observert i dammen, men vond lukt i tillegg til
den store produksjonen av alger tyder på kloakkforurensning eller avrenning fra nærliggende
drivhus. Dette truer dammens eksistens. Dammen tørker trolig aldri inn.
På tross av truslene var det et relativt rikt insektliv i dammen. Tabell 4.2 viser dyre- og
planteliv i dammen.
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Tabell 4.2. Dyre- og planteliv i dammen ved Yorkstien 10.
Dyreliv:
Øyenstikker (Aeshna Grandis)
Øyenstikker larve
Øyenstikkerlarve (Cordulia Aenea) Vårfluelarve (Limnephilus s.p.)
Vanntege
Planteliv: (i dammen)
(rundt dammen)
Brei dunkjevle
Selje
Siv s. p.
Svartor
Andemat
Ask
Alger
Gran
Div. «ugrasarter»

Aktuelle tiltak er:
∗ Strakstiltak:
∗ Kostnader:
∗ Tilskuddsmuligheter:

Opprenskning, etablering av slakk strandsone m.m.
Ikke beregnet
Opptil 70 % av totalt kostnadsoverslag

Dam nr. 3, Dam øst for Oksåsen (Stor verdi, ikke truet )
Kunstig gårdsdam, ca. 1500 m2, dybde 5 meter. Ingen vannutskiftning, vannfargen er grå.
Dammen blir brukt som vanningsdam. Dammen er relativt nyetablert. Ingen inngrep eller
forurensning truer dammen. Dammen tørker trolig aldri inn selv om den blir brukt til
vanningsdam. Dette skyldes at dammen er ganske stor.
Dyrelivet i dammen var sparsomt, dette skyldes trolig dammens unge alder. Tabell 4.3 viser
dyre- og plantelivet i dammen.
Tabell 4.3. Dyre- og planteliv i dammen øst for Oksåsen.
Dyreliv:
Øyenstikker (Aeshna Cyanea)
Buksvømmer
Vannløper
Vannkalv
Ryggsvømmer
Vårfluelarve (Limnephilus s.p.)
Planteliv: (i dammen)
(rundt dammen)
Nålsivaks
Div. «ugrasvegetasjon»

Ingen tiltak er aktuelle i dammen øst for Oksåsen.
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Dam nr. 4, Sika (Råstad) (Meget stor verdi, ikke truet )
Kunstig skogstjern. Dagens vannspeil er ca. 200 m2, dybden er ca. 40 cm. Dammen er tidligere
brukt som vanningsdam og skøytebane. Dammen er i ferd med å bli restaurert.
Dyrelivet i dammen og rundt er særs rikt, og flere arter med vernestatus finnes her. Tidligere
undersøkelser konkluderer med at det er finnes stor salamander i dammen. Denne er direkte
truet på nasjonalt plan. I tillegg er det funnet spissnutet frosk som er sjelden, og liten
salamander som er sårbar. I tillegg er det i dammen funnet en sjelden øyenstikker (Aeshna
Cyanea). Tabell 4.4 viser dyre- og plantelivet i dammen.
Tabell 4.4. Dyre- og planteliv i dammen på Råstad.
Dyreliv:
Stor salamander
Hundeigle
Liten salamander
Vårfluelarve
Spissnutet frosk
Vårfluelarve
Div. øyenstikklarver
Vannløper
Ryggsvømmer
Stokkender
Planteliv: (i dammen) (rundt dammen)
Andemat
Sumpvegetasjon (starrarter)
Skogsivaks
Bjørkelund
Flaskestarr
Eik

Tiltak utover den påbegynte restaureringen er ikke nødvendig.
Dam nr. 5, Torp militære flystasjon (Meget stor verdi, truet )
Kunstig/naturlig skogstjern, ca. 2400 m2, dybden er ca. 1,5 meter. Alger i
undersøkelsesperioden gjorde vannfargen grønn. Dammen er tidligere brukt som
beredskapsdam. Ingen inngrep eller forurensning truer dammen, men algene som var i dammen
kan være uheldig ved en eventuell oppblomstring. Tidligere ble det satt ut ørret der, men det er
ikke gjort de senere år. Det kan derfor antas at det ikke er ørret der nå.
Dyrelivet i dammen var rikt, liten salamander ble også observert. Tabell 4.5 viser dyre- og
plantelivet i dammen.
Tabell 4.5. Dyre- og plantelivet i dammen ved Torp militære flystasjon.
Dyreliv:
Liten salamander
Vårfluelarve (Limnephilus s.p.)
Vannløper
Øyenstikkerlarve (Cordulia aenea)
Vannkalv
Øyenstikkerlarve (Aeshna s.p.)
Vårfluelarve (Limnephilus s.p.) Øyenstikkerlarve (Erythromma najas)
Planteliv: (i dammen)
(rundt dammen)
Brei dunkjevle
Bøkeskog
Lyssiv
Kjempepiggknopp
Flaskestarr

Aktuelle tiltak er:
∗ Kortsiktig:
∗ Kostnader:
∗ Tilskuddsmuligheter:

Overvåke algene i dammen i en 5 års periode.
1000,- i året.
-
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Dam nr. 6, Tassebekk (Stor verdi, ikke truet )
Mange mindre dammer og fuktige partier. Trolig torvuttak tidligere. Rikt insektliv, med bl.a.
flere øyenstikkere. Hele området har naturfaglig stor verdi. Dyre - og plantelivet er ikke
systematisert og undersøkt nærmere. Dammene har trolig også stor betydning for viltet i
området. I dag er det ingen inngrep, forurensning eller andre trusler mot dammene.
Ingen tiltak er nødvendige i dammene ved Tassebekk.
Dam nr. 7, Bjørnummyra (Verdi, ikke truet )
Bjørnummyra er kanskje den største myra i Sandefjord kommune. På myra er det flere mindre
dammer. Dammene trues av gjengroing, men dette er en naturlig prosess, og det vil være
unaturlig å foreta noen tiltak i dette området. Flere øyenstikkere ble observert, og dammene gir
grunnlag for et rikt insektliv. Viltet i området er avhengig av dammene som drikkevannskilde
og ved næringssøk. Bl.a. skogsfuglkyllinger er avhengig av insekter som føde den første
perioden i sitt liv. Dette finner de på myra.
Ingen tiltak kan anbefales på Bjørnummyra.
Dam nr. 8. Bjørnumpytten (Stor verdi, ikke truet )
Myrtjern, ca 600 m2, med en dybde trolig over 4 meter. Ingen inngrep eller forurensning truer
dammen, men den er i ferd
med å gro igjen. Derfor er det
åpne vannspeilet i dag kun på
ca 50 m2. Ved dammen er det
en bålplass med sitteplasser på
stokker. Det virker som at
bålplassen blir flittig brukt,
slik at dammen har stor
betydning for friluftslivet.
Stedet er også meget idyllisk,
og på en fin sensommerdag
kan man sitte og studere og
fryde seg over de store
øyenstikkerartenes «dans»
over vannet.
Bjørnumpytten (foto: Ole J. Hansen)
Insektlivet er rikt, og har stor betydning for vilt og skogsfugl i området. Den sjeldne
øyenstikkeren Aeshna Cyanea lever i nær tilknytning til dammen, larvene vokser opp her.
Tabell 4.6 viser dyre- og plantelivet i dammen.
Tabell 4.6. Dyre- og planteliv i Bjørnumpytten.
Dyreliv:
Øyenstikker (Aeshna Cyanea)
Øyenstikker (Sympetrum s.p.)
Øyenstikker (Leucorrhinia s.p.) Vannløpere
Planteliv: (i dammen)
(rundt dammen)
Div. torvmoser
Fattig myr
Hårfrytle
Myrull
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Ingen tiltak er aktuelle i Bjørnumpytten.
Dam nr. 9, Napperødtjern (Meget stor verdi, ikke truet )
Myrtjern som er fredet etter Naturvernloven som naturreservat. Vannspeilet er stort, ca 20 da.
Vannfargen er brun, dybden er uviss. Ingen inngrep eller forurensning truer dammens
eksistens.
Dyrelivet i dammen er rikt, og det finnes sårbare amfibier der. Bever benytter også dammen.
Tabell 4.7 viser dyre- og plantelivet i Napperødtjern.
Tabell 4.7. Dyre- og planteliv i Napperødtjern
Dyreliv:
Amfibier
Div. andre øyenstikkere
Bever
Vannkalv
Øyenstikker (Aeshna Grandis) Myrsnegl
Vannløper
Planteliv: (i dammen)
(rundt dammen)
Div. torvmoser
Myrvegetasjon, fattigmyr
Takrør

Ingen tiltak kan anbefales i Napperødtjern.
Dam nr. 10, Dam ved Napperød (Verdi, truet )
Kunstig skogstjern, ca. 200 m2, dybde 2 meter. Vannfargen er lys gul og det er noe
vannutskiftning i dammen. Dammen er gjerdet inn, og har tidligere blitt brukt som ande- og
vanningsdam. Ingen inngrep eller forurensning truer dammen, men den er i ferd med å gro
igjen p.g.a. manglende vedlikehold. Dammen tørker trolig aldri inn.
Dyrelivet i dammen var beskjedent. Tabell 4.8 viser dyre- og plantelivet i dammen ved
Napperød.
Tabell 4.8. Dyre- og planteliv i dammen ved Napperød
Dyreliv:
Vannkalv
Vannløper
Øyestikkerlarve (libelle)
Planteliv: (i dammen)
(rundt dammen)
Tjønnaks
Granskog
Div. moser
Løvskog
Div. siv
Gras s.p.
Vanlig tusenblad

Aktuelle tiltak er:
∗ Kortsiktig:
∗ Kostnader:
∗ Tilskuddsmuligheter:

Oppgraving / renskning av dammen. Bør gjennomføres i løpet
en 2 - 4 års periode.
5000,Opptil 70 % av totalt kostnadsoverslag.
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Dam nr. 11, Fokserødmyra ( Verdi, truet )
Dam/myrkompleks med vekslende rygger og våte forsenkninger over et større område.
Vanskelig tilgjengelig område med tett krattskog. Trolig meget rikt dyreliv her, som en følge
av de store variasjonene på stedet. Utilgjengeligheten gjør området meget attraktivt for vilt.
Området trues noe av driften til Asmund Berg A/S, som finnes i umiddelbar nærhet til
dam/myrkomplekset. Planering og utfylling innover i komplekset er uheldig, slik det foregår i
dag.
Dammene trues av utfylling og planering. Aktuelle tiltak er å informere A/S Aasmund Berg om
verdiene som er knyttet til dam/myrkomplekset, slik at videre utfylling hindres.
Dam nr. 12, Hotvedt ( Meget stor verdi, truet )
Naturlig/kunstig skogstjern, ca. 400 m2 vannspeil. Dammen er en oppdemming av
Hotvedtbekken, som renner gjennom dammen og sikrer vanntilsig. Dybden er ca. 1 meter,
vannfargen er brun. Dammen blir brukt som vanningsdam. Dammen er noe gjenfylt med trær
og stokker.
Dammen huser liten salamander, som er sårbar. Dammen har også hatt besøk av bever
tidligere. Ved utløpet av dammen er det en demning av jord. Demningen har bristet, og dette
truer dammens eksistens. Som en følge av dette er vannspeilet meget lavt i dag.
I tillegg til liten salamander, ble den sjeldne øyenstikkeren Aeshna Cyanea observert i dammen.
Tabell 4.9 viser dyre- og planteliv i dammen ved Hotvedt.
Tabell 4.9. Dyre- og planteliv i dammen ved Hotvedt.
Dyreliv:
Liten salamander
Buksvømmer
Øyenstikker (Aeshna Cyanea) Vannkalvlarve
Vannløper
Bever
Rådyr (spor)
Planteliv: (i dammen)
(rundt dammen)
Div. siv
Div. gras /starr

Aktuelle tiltak er:
∗ Kortsiktige:
∗ Kostnader:
∗ Tilskuddsmuligheter:

Lage ny demning, slik at vannstanden økes og faren for
uttørking om sommeren minskes
Ikke beregnet.
Opptil 70 % av totalt kostnadsoverslag
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Dam nr. 13, Holmen nord ( Meget stor verdi, ikke truet )
Myrtjern, ca. 8000 m2, vannfargen er brun. Dammen har karakter av urørthet. Ingen inngrep
eller forurensning truer dammen. Det er tidligere (1996) observert spissnutet frosk i dammen.
Denne er sårbar i nasjonal
sammenheng. Øyenstikkeren
Aeshna Cyanea ble også
funnet i dammen, denne er
sjelden.
I tillegg til de truede artene, er
det et rikt dyreliv i dammen.
Tabell 4.10 viser dyre- og
plantelivet i dammen.

Dammen ved Holmen (foto: Ole J. Hansen)

Tabell 4.10. Dyre- og planteliv i dammen ved Holmen nord.
Dyreliv:
Spissnutet frosk
Øyenstikker (Lestes Sponsas)
Øyenstikker (Aeshna Cyanea)
Vannløper
Øyenstikker (Aeshna Grandis)
Vannkalv
Øyenstikker (Coenagrion Hastulatum) Ryggsvømmer
Øyenstikker (Sympetrum Danae)
Rådyr (markeringsspor)
Planteliv (i dammen)
(rundt dammen)
Gul nøkkerose
Sjøsivaks
Hvit nøkkerose
Div. starrarter
Takrør

Ingen tiltak er nødvendig å gjennomføre i Holmen nord.
Dam nr. 14, Holmen sør (Meget stor verdi, ikke truet )
2 naturlige skogstjern som ligger ved siden av hverandre, med en vannforbindelse. Ca. 700 m2
og 400 m2 størrelse. Dybden i den største dammen er trolig 2-3 meter, i den minste 1 meter.
Ingen menneskelige inngrep eller forurensning truer dammene, men de er i ferd med å gro
igjen. Spesielt den minste dammen, der er i dag ikke er noe åpent vannspeil.
Dyrelivet i dammene er rikt,
samtidig som de er viktig
som vannkilde for viltet i
området. Fugl i området
ernærer seg av den store
insektproduksjonen. Bever
benytter dammene til
næringsøk. Tabell 4.11 viser
dyre- og plantelivet i
dammene.
Den største dammen ved
Holmen sør (foto: Ole J. Hansen)
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Tabell 4.11. Dyre- og planteliv i dammene Holmen sør.
Ingen tiltak kan anbefales i dammene Holmen
Dyreliv:
Øyenstikker (Aeshna Grandis) Vannløper
sør. Dammene er naturlige, og ligger inne i et
Øyenstikker (Aeshna Cyanea)
Ryggsvømmer
skogs- / sumpområde. Det vil derfor være et
Vannkalv
Bever
stort naturinngrep å lage anleggsveier inn til
Planteliv: (i dammene)
(rundt dammene)
dammene for så å grave dem opp.
Gul nøkkerose
Fattig sumpskog
Vanlig tjønnaks
Fattigmyr
Elvesnelle
Takrør
Sverdlilje
Brei dunkjevle

Dam nr. 15, Semskogen (Meget stor verdi, sterkt truet )
Flere naturlige/kunstige skogstjern med lite vannspeil p.g.a. gjengroing. Liten vannutskiftning
med stagnerende vann. Tidligere var det torvuttak her, det har skapt flere mindre dammer. En
hageavfallsfylling fra Runarveien bidrar med næringssalter til dammene, slik at de gror fortere
igjen. Dammene trues av gjengroing. Dammene benyttes mye i uteundervisningen ved
Haukerød barneskole.
Dyrelivet er rikt, og det ble observert flere ulike amfibier. Liten salamander, padde og frosk
holder til i dammene. Tabell 4.12 viser dyre- og plantelivet i dammene ved Semskogen.
Tabell 4.12. Dyre- og planteliv i dammene ved Semskogen
Dyreliv:
Liten salamander
Vannkalv
Padde
Ryggsvømmer
Vanlig frosk
Div. Øyenstikkerlarver
Planteliv: (i dammen)
(rundt dammen)
Div. sivaks
bærlyngfuruskog
Flaskestarr
Vierarter
Brei dunkjevle
Vassgro

Truslene i dammene ved Semskogen er gjengroing. Aktuelle tiltak er:
∗ Strakstiltak:

1 Oppgraving av dammene. Dette bør gjøres i løpet av 2 vintre, for
å skade flora og fauna minst mulig.
2 Oppdemming av dammen vest for grusbanen. Dette vil sikre et
høyere vannspeil. Oppdemmingen må ikke komme i konflikt med
fotballbanen. Tiltaket kan gjennomføres i forbindelse med
oppgravingen av dammene.
3 Fjerning av hageavfallsfylling i Runarveien. Denne bidrar til høy
næringssaltkonsentrasjon i dammene.

∗ Kostnader:

Oppgraving:
20 000,Fjerning av fylling: 10 000,-
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∗ Tilskuddsmuligheter: Opptil 50 % av totalt kostnadsoverslag
Dam nr. 16, Bugårdsdammen (Meget stor verdi, truet )
Kunstig parkdam, 125 år gammel. Vannfargen er gul/grønn og grumsete. Tidligere ble
Bugårdsdammen brukt som vannverk, i dag er det friluftslivinteressene som hersker, med
andemating, turgåing og jogging. Dammen er noe truet av gjengroing, trolig som en følge av
det store antallet ender i dammen som blir matet. Andemating fører til netto tilførsel av
næringsstoffer. Vannkvaliteten vil forhåpentligvis bli bedre etter at kloakksaneringsplanen for
området er ferdig. Sirkulasjonen i dammen vil da bli større.
Dyrelivet i dammen er beskjedent, utenom det rike antallet ender, karper, gjedde, ørret og
abbor. Det ble observert en del øyenstikkere i dammen. Vanlig tjønnaks dominerer
vannvegetasjonen. Rundt dammen er det vekslende vegetasjon, med parkpreg.
Dammen er ikke direkte truet, men næringssaltkonsentrasjonen er så høy at det kan forekomme
uheldige oppblomstring av alger under uheldige omstendigheter. Aktuelle tiltak er:
∗ Kortsiktige:
Overvåking av næringssaltkonsentrasjon i dammen i en 3 års
periode.
∗ Kostnader:
5000,- i året.
∗ Tilskuddsmuligheter:
Tiltaket er tilskuddsberettighet med inntil 50 % av totalt
kostnadsoverslag.
Dam nr. 17, Virikdammen (Meget stor verdi, ikke truet )
Nylig restaurert skogstjern. Vannspeil på ca. 2800 m2. Dybden er 2 meter, og vannutskiftning
forekommer. Virikdammen skal benyttes som fordrøyningsbasseng for Virikbekken. Det vil da
kunne tilføres vann til Virikbekken i tørre perioder. I tillegg skal Virikdammen fungere som
fangdam for vannet som kommer fra ovenforliggende nedbørsfelt. Virikdammen med
tilhørende naturområder kan også kalles en kommunal nøkkelbiotop p.g.a. det biologiske
mangfoldet man finner på stedet, og at slike dammer med våtmark er sjeldent i Sandefjord.
Ingen forurensning eller andre inngrep truer Virikdammen. Dyre- og plantelivet er meget rikt,
og Virikdammen vil på sikt fungere som en glimrende amfibiebiotop. Den sjeldne
øyenstikkeren Aeshna Cyanea finnes i Virikdammen. Tabell 4.13 viser dyre- og plantelivet i
Virikdammen.
Tabell 4.13. Dyre- og planteliv i Virikdammen.
Dyreliv:
Padde
Stokkand
Ryggsvømmer
Svaler
Bukksvømmer
Seilere
Vannkalv
Øyenstikker (Aeshna Grandis)
Vannløper
Øyenstikker (Aeshna Cyanea)
Tårnformet damsnegl
Planteliv: (i dammen)
(rundt dammen)
Vassgro
Andemat
Gråor-heggeskog
Brei dunkjevle
Skogsivaks
Rik sumpskog
Sumpsivaks
Elvesnelle
Vierkratt
Flikbrønsle
Knappsiv
Hjertetjønnaks
Lyssiv
Vanlig tusenblad
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Ingen tiltak er aktuelle i Virikdammen
Dam nr. 18, Gåsedammen på Nordby (Meget stor verdi, ikke truet )
Naturlig gårdsdam, ca. 2400 m2, dybde 1,5 meter. Dammen er ikke gjerdet inn. Et oppkomme
sørger for vannutskiftning. Dammen er tidligere blitt brukt som vanningsdam og andedam. I
dag brukes den ikke til noe. Dammen er mer enn 100 år gammel. Ingen forurensning eller
andre inngrep truer dammen. Dammen tørker aldri helt inn, men vannstanden kan reduseres
ved sterk tørke.
Dyrelivet i dammen var rikt, men utsetting av Karuss for en del år siden har ført til at
artsmangfoldet har avtatt. Tidligere var det både stor og liten salamander i Gåsedammen på
Nordby. I de senere år er det kun observert få eksemplarer av liten salamander (Jens Brønnum
pers. med.).
Ingen tiltak er aktuelle i Gåsedammen på Nordby.
Dam nr. 19, Kroksjø i Marumbekken (Stor verdi, truet )
Skogstjern på ca. 600 m2, dybde trolig rundt 2 meter. Vannfargen er lys gul. Dammen trues av
gjengroing, og en haug med gras like i nærheten vil skynde på denne prosessen p.g.a.
næringssaltavrenning. Dammen tørker trolig inn noen ganger ved ekstrem tørke.
Dyrelivet i dammen er beskjedent. Tabell 4.14 viser dyre- og plantelivet i kroksjøen ved
Marumbekken.
Tabell 4.14. Dyre- og planteliv i Kroksjøen ved Marumbekken
Dyreliv:
Vanlig frosk
Vannløper
Vannkalv
Ryggsvømmer
Planteliv: (i dammen) (rundt dammen)
Elvesnelle
Vier
Flaskestarr
Bjørk
Nøkkeroser
Gran
Sivaks
Eik

Aktuelle tiltak er:
∗ Kortsiktig:
∗ Kostnader:
∗ Tilskuddsmuligheter:

Oppgraving av dammen.
5000,Tiltaket er tilskuddsberettighet med inntil 70 % av totalt
kostnadsoverslag

Sandefjord kommune, kultur- og fritidsetaten, parkvesenet

19

Dammer i Sandefjord, Ole Jakob Hansen 1999

Dam nr. 20, Dam ved Teksleåsen (Verdi, truet )
Naturlig skogstjern, ca. 100 m2 vannspeil. Dybde 1 meter, farge lys gul. Dammen er noe
gjenfylt med stein og jord og søppel fra tilliggende boliger. Det ble ikke funnet noe dyreliv i
selve dammen. Dette kan indikere at det forekommer forurensning med kjemikalier e.l. Andre
trusler mot dammen er gjengroing og gjenfylling med løv og kvist. Dammen tørker trolig aldri
inn.
Av vegetasjon i vannforekomsten dominerer sverdlilje. Flaskestarr og ulike vierarter var også
tilstede. Rundt vannet var det skog av ymse slag.
Aktuelle tiltak er:
∗ Kortsiktig:
∗ Kostnader:

Opprydding av søppel og fjerning av evt. forurensningskilde.
Ikke beregnet, men rydding av søppel bør gjøres av forsøpleren, naboen
til dammen.
∗ Tilskuddsmuligheter:
-

Dam nr. 21, Svarttjern i Hjertnesskogen (Stor verdi, ikke truet )
Kunstig skogstjern, som nylig er restaurert. Ca. 200 m2 vannspeil, vannfargen er lys gul.
Dybden er ca. 40 cm. Dammen er tidligere brukt til isskjæring. Ingen forurensning eller andre
inngrep truer dammen, men det er mulig at den vil tørke inn noen ganger ved ekstrem tørke.
Dyre- og plantelivet i dammen er sparsomt, dette skyldes at dammen er ung, og nylig
restaurert. Dammen har et godt potensiale for et rikt dyre- og planteliv, og har stor betydning
som et naturelement i Hjertnesskogen. Tabell 4.15 viser dyre- og plantelivet i Svarttjern.
Tabell 4.15. Dyre- og planteliv i Svarttjern
Dyreliv:
Vannkalv
Ryggsvømmer
Planteliv: (i dammen) (rundt dammen)
Skogsivaks
Svartor
Div starrarter
Lønn
Sivaks
Furu
Vierarter

Ingen tiltak er aktuelle i Svarttjern.

Dam nr. 22, Dam i Hauanveien 27 (Meget stor verdi, truet )
Kunstig gårdsdam, ca. 1300 m2, men det åpne vannspeilet er i dag på kun 400 m2. Dette
skyldes en voldsom produksjon av nøkkeroser. Dybden er ca. 1,5 meter og vannfargen er brun.
Den er tidligere brukt som vanningsdam, i dag svømmer noen ender rundt der. Dammen er mer
enn 100 år gammel, og ingen inngrep eller forurensning truer dammen. Dammen er allikevel i
ferd med å gro igjen med nøkkeroser.
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Dyrelivet i dammen er meget
rikt, og flere truede arter er
tilstede i dammen. Dette
gjelder bl.a. stor og liten
salamander. Det er også frosk
i dammen, men det er usikkert
hvilken art det er. Det ble
også observert rød nøkkerose
i dammen. Dette er en sjelden
form i Norge. Tabell 4.16
viser dyre- og plantelivet i
dammen i Hauanveien 27.
Dammen i Hauanveien 27 (foto: Ole Jakob Hansen)
Tabell 4.16. Dyre- og planteliv i dammen i Hauanveien 27
Dyreliv:
Stor salamander
Ryggsvømmer
Liten salamander
Buksvømmer
Frosk
Øyenstikkerlarve (libelle)
Vannkalv
Øyenstikker (Aeshna Cyanea)
Planteliv: (i dammen) (rundt dammen)
Hvit nøkkerose
Gran
Rød nøkkerose
Bjørk

Aktuelle tiltak er mekanisk fjerning av en del av nøkkerosene. Tiltaket er planlagt,
kostnadsberegnet og det er søkt om midler til gjennomføring av tiltaket. Tiltaket vil trolig bli
gjennomført seinhøstes 1999.
Dam nr. 23, Dammer i Mokollveien 20 (Meget stor verdi, ikke truet )
3 kunstig anlagte dammer i forbindelse med hageanlegget på stedet. Dammene ligger i
forskjellig høyde, men en bekk og en vannpumpe sørger for forbindelse og vanngjennomstrømming. Den største dammen er ca. 300 m2 stor, de 2 minste henholdsvis 50 og 12 m2.
Dammene er ca. 40 år gamle. Den minste dammen er truet av gjengroing, mens de 2 andre er
ryddet og slamsuget. En rensking av slam kan være uheldig for dyrelivet hvis den ikke utføres
til rett årstid (vinteren).
Dyrelivet var beskjedent, men den sjeldne lille salamanderen ble funnet i de 2 minste dammene.
Det er flere grunner til det beskjedne dyrelivet som ble funnet i dammen. Det er liten
strandsone, med bratt fjell ned i vannmassene. Det kan gi et lavere mangfold av dyr.
Slamsugingen har nok trolig også bidratt til det lave artsmangfoldet. Tabell 4.17 viser dyre- og
plantelivet i dammene i Mokollveien 20.
Tabell 4.17. Dyre- og planteliv i dammene i Mokollveien 20.
Dyreliv:
Karpe
Liten salamander
Vannløper
Vårfluelarve (Limnephilus s.p.)
Øyenstikkerlarve (libelle) Buksvømmer
Planteliv: (i dammen)
(rundt dammen)
Sverdlilje
Vassgro
Gressplen
Brei dunkjevle
Klovasshår
Blandingskog
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Nålsivaks

Skogsivaks

Div. parkbusker

Aktuelle tiltak i dammene i Mokollveien 20 er opprenskning hver 5 -7 år. Dette vil hindre
dammene i å gro igjen. Kostnadene er ca. 10 000,- pr. opprenskning.
Dam nr. 24, Dam i Mokollveien 12 (Stor verdi, ikke truet )
Kunstig gårdsdam, 800 m2. Dybden er 8 meter, fargen på vannet er lys gul. Ingen inngrep eller
forurensning truer dammen, men demningen trenger vedlikehold. Dammen har tidligere vært
drikkevannskilde til bebyggelsen i Nedre Åsenvei, og til krepseoppdrett og som fiskedam.
Dammen tørker aldri inn.
Dyrelivet i dammen er
rikt, og en sjelden og en
sårbar øyenstikkerart,
h.h.v. Aeshna Cyanea
og Sympetrum
Vulgatum ble observert.
Rådyr benytter dammen
som drikkevannskilde,
og ender har benyttet
dammen med jevne
mellomrom. Tabell 4.18
viser dyre- og
plantelivet i dammen.
Dammen i Mokollveien 12 (foto: Ole J. Hansen)
Tabell 4.18. Dyre- og planteliv i dammen i Mokollveien 12.
Dyreliv:
Vannkalv
Øyenstikker (Sympetrum vulgatum)
Vannløper
Øyenstikker (libelle)
Øyenstikker (Aeshna Cyanea)
Vårfluelarve (Limnephilus sp.)
Øyenstikker (Sympetrum Danae)
Planteliv: (i dammen)
(rundt dammen)
Nøkkeroser
Edelløvtrær
Div. starrarter
Sivvegetasjon
Bukkeblad
Sverdlilje

Den største trusselen mot dammen i Mokollveien 12 er at demningen ikke får det vedlikeholdet
som trengs. Det er søkt om midler til vedlikeholdsarbeid på demningen.
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Dam nr. 25, Dam i Midtåsveien 2 A (Meget stor verdi, truet )
Kunstig parkdam, ca. 300 m2. Dammen er ikke forurenset, men trues av gjenfylling av løv og
kvist, samt gjengroing. Dammen er ca. 1 meter dyp og vannfargen er brun. Dammen tørker
trolig aldri inn.
Dyrelivet i dammen var delvis rikt, og liten salamander ble funnet. Karpefisker ble også
observert. Dette kan være uheldig for amfibiebestanden. Tabell 4.19 viser dyre- og plantelivet i
dammen.
Tabell 4.19. Dyre- og plantelivet i dam i Midtåsveien 2a.
Dyreliv:
Liten salamander
Vannløper
Kulemusling
Vannkalv
Øyenstikkerlarve
Øyenstikkerlarve
(Aeshna s.p.)
(libelle)
Karpefisk
Hundeigle
Planteliv: (i dammen)
(rundt dammen)
Nøkkeroser
Gressplan
Sverdlilje
Furu
Klovasshår
Gran
Vasspest
Vassgro

Aktuelle tiltak er:
∗ Kortsiktig:
∗ Langsiktig:
∗ Kostnader:
∗ Tilskuddsmuligheter:

Opprenskning.
Opprenskning hvert 5-7 år
5 000,- pr. opprenskning
Tiltaket er tilskuddsberettighet med 50 % av totalt
kostnadsoverslag

Dam nr. 26, Dam i Nedre Åsenvei 2 B (Meget stor verdi, truet )
Kunstig parkdam, ca. 500 m2, men vannspeilet er i dag kun 50 m2, på grunn av sterk vekst av
vannvegetasjon. Dammen er ca. 1 meter dyp, vannfargen er lys gul. Dammen har tidligere vært
brukt som fiskedam. Dammen er 60 år gammel. Ingen inngrep eller forurensning truer
dammen, men den er i ferd med å gro igjen. Grunneier driver noe opprenskning, men ikke nok
til å hindre gjengroing. Dammen har ikke noe vanntilsig, slik at det er mulig at den tørker inn
noen ganger.
Dyrelivet i dammen var sparsomt, men den sjeldne lille salamanderen ble observert. Tabell 4.20
viser dyre- og plantelivet i dammen.
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Tabell 4.20. Dyre- og planteliv i dammen i Nedre Åsenvei 2 B.
Dyreliv:
Liten salamander
Ryggsvømmer
Vannløper
Øyenstikkerlarve (libelle)
Vannkalv
Planteliv: (i dammen)
(rundt dammen)
Sverdlilje
Div. prydplanter
Skogsivaks
Furu
Andemat
Gressplen

Aktuelle tiltak er:
∗ Kortsiktig:
∗ Langsiktig:
∗ Kostnader:
∗ Tilskuddsmuligheter:

Opprenskning, med rydding av løv og kvist.
Opprenskning hvert 5-7 år.
5000,- pr. opprenskning
Tiltaket er tilskuddsberettighet med inntil 50 % av totalt
kostnadsoverslag.

Dam nr. 27, Dam ved Sverstad gård (Meget stor verdi, ikke truet )
Naturlig gårdsdam, ca 200 m2. Dybden er ca. 1 meter, fargen på vannet er lys gul. Dammen har
ikke noe naturlig vannsig og fylles derfor opp med springvann. Dammen ble brukt som
andedam tidligere. Ingen inngrep eller forurensning truer dammen, og den tørker trolig aldri
inn.
Dyrelivet i dammen var noe beskjedent, men den sjeldne amfibien liten salamander, samt den
sjeldne øyenstikkeren Aeshna Cyanea ble observert. Tabell 4.21 viser dyre- og plantelivet i
dammen.
Tabell 4.21. Dyre- og planteliv i dam ved Sverstad gård
Dyreliv:
Liten salamander
Vannkalv
Øyenstikker (Aeshna Cyanea) Vannløper
Øyenstikkerlarver (libeller)
Planteliv: (i dammen)
(rundt dammen)
Div. sivvegetasjon
Svartor
Bjørk
Gran
Div. ugrasarter

Ingen tiltak er aktuelle i dammen ved Sverstad gård.
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Dam nr. 28, Brydedammen (Meget stor verdi, truet )
Kunstig skogstjern, ca. 7,1 da. Dammen har liten vannutskiftning, og fargen er gul/grønn. I dag
er det ender og måker som regjerer dammen. Dammen er noe gjenfylt med trær og stokker, og
en del søppel skjemmer dammen. Det store antallet fugler som benytter dammen fører til stor
organisk belastning p.g.a. mating, som igjen gir dårlig vannkvalitet. Det finnes også Karuss i
dammen, og denne er kjent for å rote opp i sedimentene, for derved å gi dårlig vannkvalitet
med dårlig sikt.
Dyrelivet i dammen var nærmest fraværende, men liten salamander ble observert. Den store
mengden fugl og Karuss kan imidlertid være en negativ faktor på bestanden av amfibier. Rundt
dammen fantes en del forskjellige vierarter, samt eik, furu og bjørk.
Det er flere tiltak som kan være aktuelle for å bevare dammens kvaliteter. Tiltakene bør
gjennomføres i et kortsiktig tidsperspektiv. Økt vannutskiftning ved montering av fontene kan
være et tiltak som vil gi bedre vannkvalitet. Tørrlegging av dammen for å fjerne karuss kan
være et annet. Fjerning av karuss vil kunne gi bedre vannkvalitet. Den samme virkningen kan
utsetting av muslinger ha, da de filtrerer vannmassene. En opprydding av søppel i dammen vil
uansett være et tiltak som bør gjennomføres. Tiltakene er ikke kostnadsberegnet, men tiltakene
som vil føre til bedre vannkvalitet kan være tilskuddsberettighet med inntil 50 % av
totalkostnadene.

Dam nr. 29, Fjellvikåsen (Verdi, truet )
Lite skogstjern på ca. 15 m2. Dammen er grunn, men det ble observert noe liv der. Dammen
har vært større før, men en grøft sydover har senket vannspeilet. Trolig ingen lokalitet for
salamandere eller frosk i dag, men potensiale hvis grøfta fylles igjen. Andre trusler er
gjengroing og gjenfylling med kvist og trær.
Aktuelle tiltak er:
∗ Kortsiktige:
∗ Kostnader:
∗ Tilskuddsmuligheter:

Gjenfylling av drensgrøfta, samt opprenskning av dammen.
5000,Tiltakene er tilskuddsberettighet med inntil 70 % av totalt
kostnadsoverslag
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Dam nr. 30, Veradammen(e) (Meget stor verdi, ikke truet )
Kunstige dammer ved demningen sør for de store tankene på Vindal. Dammene har oppstått
som et resultat av at demningen ble oppført. Dammene er skilt av en liten fjellknaus, slik at ved
høy vannstand vil Veradammene bli Veradammen. Dette fører til at de utveksler flora og fauna.
I bunnen av dammene er det kummer som gjør det mulig å tappe dammene. En tapping av
dammene vil selvfølgelig være uheldig, og en høyest mulig vannstand er ønskelig. Hele
området er gjerdet inn. Dammene er på ca. 150 m2 hver, dybden er ca. 1,5 meter. Vannfargen
var ved undersøkelsestidspunktet brun. Dette skyldes en okergul oksideringsmasse i bunnen av
dammen. Dette kan være en trussel mot dammene, som en forurensningskomponent.
Dyrelivet i dammene var beskjedent, dette skyldes trolig utfellingen av den okergule massen.
Allikevel ble liten salamander observert, og den er som kjent sjelden. Tabell 4.22 viser dyre- og
plantelivet i Veradammene.
Tabell 4.22. Dyre- og planteliv i Veradammene.
Dyreliv:
Liten salamander
Vannkalver
Vannløper
Planteliv: (i dammen) (rundt dammene)
Vanlig tjønnaks
Div. ugrasvegetasjon
Skogsivaks

Ingen tiltak er planlagt i Veradammen(e).
Dam nr. 31, Dam ved Langeby (Stor verdi, ikke truet )
Kunstig gårdsdam, ca. 200m2. En mindre bekk renner gjennom dammen, slik at
vannutskiftningen er sikret. Dybden er ca. 1 meter, fargen på vannet er grønn. Dammen er
yngre enn 5 år, og benyttes i dag som fiskedam og andedam. Ingen inngrep eller forurensning
truer dammen, og den tørker trolig aldri inn.
Dyrelivet var noe beskjedent, det skyldes trolig at dammen er av ung alder. Den sjeldne
øyenstikkeren Aeshna Cyanea ble allikevel observert. Tabell 4.21 viser dyre- og plantelivet i
dammen.
Tabell 4.21. Dyre- og planteliv i dammen ved Langeby.
Dyreliv:
Øyenstikker (Aeshna Cyanea) Karpe (40 cm.)
Vannløper
3-pigget stingsild
Pekingender
Planteliv: (i dammen)
(rundt dammen)
Brei dunkjevle
Vierarter
skogsivaks
Svartor
Plen
Ask

Ingen tiltak er nødvendige i dammen ved Langeby.
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Dam nr. 32, Dam ved Strand gartneri (Meget stor verdi, ikke truet )
Kunstig gårdsdam, ca. 1000 m2, dybde 2 meter. Vannfargen er lys gul. Dammen blir i dag
benyttet som vanningsdam og drikkevann for sau. Dammen er mellom 25 og 100 år gammel.
Ingen inngrep eller forurensning truer dammen, men det er noe forsøpling som burde fjernes.
Dammen tørker aldri inn, p.g.a. jevnt vanntilsig fra grunnvann.
Dyrelivet i dammen er noe beskjedent, men liten salamander og øyenstikkeren Aeshna Cyanea
ble observert. Tabell 4.22 viser dyre- og plantelivet i dammen.
Tabell 4.22. Dyre- og plantelivet i dammen ved Strand Gartneri.
Dyreliv:
Liten salamander
Vannkalv
Vanlig frosk
Øyenstikker (Aeshna Cyanea)
Vannløper
Stokkender
Ryggsvømmer
Planteliv: (i
(rundt dammen)
dammen)
Div. alger
Svartor
Vanlig tjønnaks
Bjørk
Sverdlilje
Ask
Vassgro
Brennesle

Ingen tiltak er nødvendige i dammen ved Strand gartneri.
Dam nr. 33, Dammer nord på Stiger (Verdi, truet )
Et naturlig skogstjern som tørker inn om sommeren, og må derfor muligens kalles et fuktig
område. Den andre dammen er delvis kunstig, fordi den ble noe utgravd i sin tid for å benyttes
til klesvaskdam. Her er det noe vann, men også denne tørker trolig inn om sommeren.
Dammene er h.h.v. 150 m2 og 100 m2 store. Begge dammene er truet av gjengroing og
gjenfylling med trær og stokker.
I den største dammen som var mest utsatt for inntørking, var det ikke noe akvatisk dyreliv, i
den minste var dyrelivet beskjedent. Tabell 4.23 viser dyre- og plantelivet i den minste
dammen.
Tabell 4.23. Dyre- og planteliv i den minste dammen nord på Stiger.
Dyreliv:
Øyenstikker
Buksvømmer
Vannløper
Øyenstikkerlarve
Planteliv: (i dammen) (rundt dammen)
Sverdliljer
Vierkratt

Ingen tiltak er planlagt i dammene nord på Stiger, da det vil være unaturlig å gjøre inngrep i
dette naturområdet. Grunneier er heller ikke positiv til tiltak.
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Dam nr. 34, Dam ved søndre Stiger (Verdi, truet )
Naturlig skogstjern, ca. 75 m2. Dammen er ca. 0,5 meter dyp, og vannutskiftning forekommer.
Dammen er trolig blitt brukt som vanningsdam tidligere. Dammen er noe truet av gjenfylling av
løv og kvist, og noen blikkplater forsøpler området. Dammen kan også muligens tørke inn ved
ekstremt lite nedbør.
Dyrelivet som ble observert var beskjedent. Dette skyldes delvis mangel på egnet
prøvetakingsutstyr. Vannløper ble observert. Av vegetasjon var det moser i vannet, og ulike
treslag rundt som selje, svartor, ask og bjørk.
Aktuelle tiltak er:
∗ Kortsiktige:
∗ Kostnader:
∗ Tilskuddsmuligheter:

Opprenskning og opprydding
3000,Tiltaket er tilskuddsberettighet med inntil 70 % av totalt
kostnadsoverslag.

Dam nr. 35, Eian gård (Stor verdi, ikke truet )
Kunstig gårdsdam, ca. 450 m2, dybde 4 meter. Vannfargen er lys gul, og det er god
vannutskiftning. Dammen brukes som vanningsdam og er ca. 35 år gammel. Ingen inngrep eller
forurensning truer dammen, og den tørker aldri inn.
Dyrelivet i dammen er noe spesielt med mange vårfluearter. Dette skyldes den store
vannutskiftningen som gir god vannkvalitet. Tabell 4. 24 viser dyre- og plantelivet i dammen
ved Eian gård.
Tabell 4.24. Dyre- og planteliv i dammen ved Eian gård.
Dyreliv:
Vanlig frosk
Vannkalv
Vårflue (Limnephilus s.p.) Øyenstikkerlarve
Vårflue (Limnephilus s.p.) Vårflue
Planteliv: (i dammen)
(rundt dammen)
Klovasshår
Svartor

Ingen tiltak er nødvendig i dammen ved Eian gård.
Dam nr. 36, Yxney, Svartorsumpskogen (Stor verdi, ikke truet )
Naturlig skogstjern/sump, ca. 2 da. Dybden er ca 0,5 meter, vannfargen er gulbrun. Liten
vannutskiftning. Dammen er ikke truet. Området er vernet etter naturvernloven som
naturreservat.
Dyrelivet i dammen er noe beskjedent. Dette skyldes at dammen er delvis sump, og ikke alle
ferskvannsorganismer trives der. Allikevel ble vannløpere og padde observert. Vegetasjonen i
og rundt dammen er frodig, og mange arter opptrer. Svartor, bjørk, sverdliljer, nålsivaks og
div. starrarter er noen.
Ingen tiltak er nødvendig i dammen.
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Dam nr. 37, Kroksjø i Virikbekken (Stor verdi, truet )
Naturlig tjern som er dannet av bekkens tidligere meandrering. Nå er dammen helt avsnørt fra
bekken Dammen er ca. 250 m2 stor, dybde 0,5 meter. Dammen er i ferd med å gro igjen, og en
del kvist og trestammer har fylt igjen deler av dammen. Dammen tørker trolig inn noen ganger.
Dyrelivet i dammen var noe beskjedent. Tabell 4.25 viser dyre- og plantelivet i dammen.
Tabell 4.25. Dyre- og planteliv i Kroksjøen i Virikbekken
Dyreliv:
Amfibier (usikkert
Vannkalv
hva)
Igler
Planteliv: (i dammen) (rundt dammen)
Andemat
Brennesle
Takrør
Takrør
Svartor

Aktuelle tiltak er:
∗ Kortsiktig:
∗ Kostnader:
∗ Tilskuddsmuligheter:

Opprenskning og oppgraving
5000,Tiltaket er tilskuddsberettighet med inntil 70 % av totalt
kostnadsoverslag.

Dam nr. 38, Snøproduksjonsdam på Runar (Stor verdi, ikke truet )
Kunstig anlagt dam, for snøproduksjon om vinteren. Ca. 1000 m2, dybde 4 meter. Dammen er
gjerdet inn, vannfargen er grå. Dammen er yngre enn 5 år, og ingen inngrep eller forurensning
truer dammen. Tapping av vann om vinteren kan allikevel være uheldig for dyrelivet i dammen.
Dyrelivet var som forventet beskjedent i dammen. Dette skyldes at dammen er meget ung, og
har liten variasjon i bunnsubstratet. Ryggsvømmer ble observert, sammen med fjærmygglarver.
Rundt vannet vokser det noe skogsivaks og brei dunkjevle.
Ingen tiltak er nødvendige i dammen.
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Dam nr. 39, Kroksjø i Rovebekken (Stor verdi, truet )
Opprinnelig naturlig tjern som er dannet av bekkens tidligere meandrering. Dammen er trolig
noe mer utgravd, og kantene er forsterket. Ca. 1000 m2, og 2 meter dyp. Dammen er ikke
gjerdet inn, og har ikke noen særlig vannutskiftning. En del søppel i en gammel fylling truer
dammen noe, og er uansett uheldig estetisk sett. Slike fyllinger er også ulovlig i følge
forurensningsloven. Dammen tørker trolig aldri inn. Dammen er naturhistorisk interessant, da
den viser hvordan bekken har meandrert tidligere.
Dyrelivet i dammen var noe beskjedent, men den sjeldne øyenstikkeren Aeshna Cyanea ble
observert. Tabell 4.26 viser dyre- og plantelivet i dammen.
Tabell 4.26. Dyre- og planteliv i Kroksjøen i Rovebekken.
Dyreliv:
Kulemusling
Vårfluelarve
Ryggsvømmer
Øyenstikker (Aeshna Cyanea)
Buksvømmer
Planteliv: (i dammen) (rundt dammen)
Sverdlilje
Div. vierarter
Kjempepiggknopp
Svartor
Andemat
Selje
Div. ugrasvegetasjon

Aktuelle tiltak er:
∗ Kortsiktig:
∗ Kostnader:
∗ Tilskuddsmuligheter:

Fjerning av søppelforurensning
Ikke beregnet, grunneier må ta ansvaret for oppryddingen
-

Dam nr. 40, Dam ved Folehavna (Verdi, truet )
Delvis kunstig, delvis naturlig skogstjern, ca. 200 m2. Dybden er kun 30 cm. derfor tørker
dammen trolig inn om sommeren. Dette skyldes også lite vanntilsig. Dammen er noe truet av
gjenfylling av trær og stokker.
Det ble ikke observert noe dyreliv i dammen, men sverdliljevegetasjon indikerer at det er fuktig
der hele tiden. Dammen ligger også inne i en svartorsumpskog, mye lik den på Yxney som er
omtalt i dam nr. 36.
Aktuelle tiltak er:
∗ Kortsiktig:
∗ Kostnader:
∗ Tilskuddsmuligheter:

Opprenskning
5000,Tiltaket er tilskuddsberettiget med inntil 50 % av totalt
kostnadsoverslag.
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5. Konklusjon
40 dammer ble registrert i Sandefjord kommune. 19 av dammene er klassifisert til å
representere meget stor verdi, det betyr at kvalitetene dammene representerer har regional
betydning. I 2 dammer er strakstiltak helt nødvendig for at ikke verdiene dammene
representerer skal forsvinne. Over halvparten av dammene er truet, og tiltak, enten på kort
eller lang sikt, er nødvendig (tabell 5.1).
Tabell 5.1. Antall dammer i ulike kategorier, klassifisert etter verdi og truethet.
Kategori:
Kvaliteter:
Antall:
Meget stor verdi
Meget stor verdi (regional betydning)
19
Stor verdi
Stor verdi (lokal betydning)
13
Verdi
Verdi (betydning)
8
Kategori:
Nødvendige tiltak:
Antall:
Sterkt truet
Strakstiltak nødvendig
2
Truet
Kort- / langsiktige tiltak nødvendig
18
Ikke truet
Ingen tiltak nødvendig
20

Flere arter som er på lista over truede arter i Norge (Størkersen 1992) ble observert i dammene
i Sandefjord. Tabell 5.2 gir en oversikt over hvilke arter som ble funnet, deres vernestatus og
antall dammer arten ble funnet i.
Tabell 5.2. Truede arter som ble funnet i dammene i Sandefjord,
deres vernestatus og antall dammer arten ble funnet i.
Art:
Vernestatus:
Antall dammer arten er funnet i:
Liten salamander (Triturus
Sårbar (V)
14
vulgaris)
Stor salamander (Triturus cristatus) Direkte truet (E) 2
Spissnutet frosk (Rana arvalis)
Sjelden (R)
2
Aeshna cyanea (øyenstikker)
Sjelden (R)
13
Sympetrum vulgatum (øyenstikker) Sårbar (V)
1
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6. Prioritering av tiltak
I kapittel 4 er det foreslått tiltak for alle dammene som er truet. Trusselbildet er imidlertid
forskjellig for de ulike dammene, både med hensyn på hvilke trusler som er gjeldende, og hvor
store truslene er. Dammene er også klassifisert etter verdi, slik at noen dammer representerer
større verdier enn andre. Dette medfører at det er mulig å prioritere tiltak i de ulike dammene,
sett i et tidsperspektiv. Det må imidlertid understrekes at tiltak er nødvendig i alle dammene
som er utsatt for trusler, uansett prioritering. Tabell 6.1 viser prioritering av tiltak i de ulike
dammene. Tiltak bør først gjennomføres i dammene øverst på listen.
Tabell 6.1. Tabellen viser truede dammer i Sandefjord, prioritert etter trusselbilde og verdi. Tiltak bør først
gjennomføres i dammene øverst på listen.

Prioritet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dam nr.
15
2
12
28
16
25
26
5
37
19
39
10
20
29
34
40

Sted
Semskogen
Yorkstien 10
Hotvedt
Brydedammen
Bugårdsdammen
Midtåsveien 2 A
Nede Åsenvei 2 B
Torp militære flystasjon
Kroksjø i Virikbekken
Kroksjø i Marumbekken
Kroksjø i Rovebekken
Napperød
Dam ved Teksleåsen
Fjellvikåsen
Søndre Stiger
Dam ved Folehavna
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Aktuelle tiltak
Strakstiltak
Strakstiltak
Kortsiktig
Kortsiktig
Kortsiktig
Kortsiktig og langsiktig
Kortsiktig og langsiktig
Kortsiktig
Kortsiktig
Kortsiktig
Kortsiktig
Kortsiktig
Kortsiktig
Kortsiktig
Kortsiktig
Kortsiktig
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8. Vedlegg
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Dam nr. 1 - 3. Digitalt kart utarbeidet av Ole J. Hansen
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Dam nr. 6 - 8 og 11 - 12. Digitalt kart utarbeidet av Ole J. Hansen.

Sandefjord kommune, kultur- og fritidsetaten, parkvesenet

36

Dammer i Sandefjord, Ole Jakob Hansen 1999

9
10

Ko

Merkemellom

da l

Goksjø

ve i

Lastelandet

en

13

Klavenes

14
Bøbukta

Skjelbredskogen

38

400

600

800

1000

Ås
ru
m
ve
ien

Hem
18

200

E-

m

Runar

15

Dam nr. 9 - 10, 13 - 15 og 38. Digitalt kart utarbeidet av Ole J. Hansen
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Dam nr. 16 - 18 og 21 - 30. Digitalt kart utarbeidet av Ole J. Hansen
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Dam nr. 19 - 20 og 37. Digitalt kart utarbeidet av Ole J. Hansen
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Dam nr. 32 - 35. Digitalt kart utarbeidet av Ole J. Hansen.
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Dam nr. 31, 36 og 40. Digitalt kart utarbeidet av Ole J. Hansen.
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