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Vurdering av dam i område Elgtråkket som er planlagt 
utbygd. 

 
Under tidligere befaring av området ble en liten dam registrert, men ikke undersøkt (jfr. 
tidligere notat). På oppdrag fra Eidsvoll Arkitekter AS ved Erik Ruud har BioFokus ved 
Kjell Magne Olsen og Arne Laugsand den 18.05.09 undersøkt denne dammen. 
 
Dammen er ca 5x5 m og maksimalt 20-30 cm dyp. Det er ikke utviklet vegetasjon som 
er typisk for mer stabile og større dammer. Mangelen på undervannsvegetasjon gjør at 
dammen ikke er egnet som yngleplass for stor eller liten salamander.  
 
Artslisten nedenfor inneholder arter som indikerer at dammen like vel ikke tørker helt ut 
over lengre perioder. En husbyggende vårflueart som har rødlistestatus CR (Kritisk truet) 
ble funnet. Se vurdering av denne arten nedenfor. 
 
Arter som ble registrert: Vårflua Limnephilus bipunctatus (CR), vannkalven Agabus 
guttatus, vannkalv Hydroporus sp., vannkalven Hydroporus incognitus, steinflua  
Nemurella pictetii, Vannkjæret Anacaena lutescens, ertemusling Picidium sp., boasnegl, 
brun kjølsnegl og lyssiv.   
 
Vårfluearten som er høyt rødlistet i Norge var bare kjent fra et fåtall gamle funn før 
rødlista ble utarbeidet i 2006. Etter dette har Kjell Magne Olsen gjort noen funn av denne 
arten i andre deler av landet. Utbredelsen er antagelig dårlig kjent i Norge. Arten er ikke 
rødlistet i Sverige, hvor den er funnet i 15 len. Dette tilsier en ny vurdering av 
rødlistekategorien ved neste utarbeidelse av rødlista. 
 
I følge DN-håndbok-13-2006 skal dammen strengt tatt gis A-verdi på bakgrunn av funnet 
av CR-arten. På bakgrunn av nye funn i Norge og artens utbredelse i Sverige mener vi 
forekomsten ikke rettferdiggjør en A-verdi alene. Dammen er liten og ikke spesielt 
artsrik, noe som tilsier maksimalt lokal verdi C. Hvis det er praktisk mulig kan en søke å 
bevare dammen ved en eventuell utbygging.  
 
 
Bilder av dammen er vedlagt. 
 
 
 
Arne Laugsand 
BioFokus 
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