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§ 14 i reguleringsplanen for Ropern fastsetter at Natur og idrettsseksjonen i Bærum kommune skal utar-
beide en skjøtselsplan for Snarøytjernet. All skjøtsel skal skje i samsvar med denne planen. Snarøen Vel 
er grunneier og skal forvalte området. Tiltak som felling og andre større tiltak skal konfereres med Natur 
og idrettsseksjonen. I følge gamle kart er Snarøytjernet og Horsletjernet registrerte navn på lokaliteten. 
Horsledammen blir også brukt. Navnet Snarøytjernet brukes i denne skjøtselsplanen.

Bærum, september 2014

Olav Christian Ljøner Hagen
spesialkonsulent naturmangfold
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Grunnet funn av både stor og liten salamander, samt at det i nærområdet ligger en mindre dam hvor det 
også er funnet salamander, legges det opp til en skjøtsel som sikrer og forbedrer leveområdene for arten. 
For å få i stand en solid skjøtselsplan som gir grunnlag for en målrettet og god skjøtsel med hensyn på 
salamander ble konsulent Kjell Sandaas engasjert til å vurdere tilstanden i dammen, samt foreslå tiltak 
som vil forbedre levekårene for amfibier.

Det er mange interesser rundt dammen. I tillegg til hensynet til amfibier er det også et mål å ta vare 
på den spesielle stemningen ved dammen. Området skal attraktivt for lek, undervisning og rekreasjon. 
Skjøtselsplanen skal sikre at samtlige interesser ivaretas.   

Det er tidligere utarbeidet råd til skjøtselsplan utfra undersøkelser av Snarøytjernet (Dolmen 1994). 
Rådene er fortsatt aktuelle, og Kjell Sandaas har henvist til denne i sine rapporter fra undersøkelsene våren 
2014.

1 Innledning

2 Områdebeskrivelse

Snarøytjernet ligger på Snarøya i indre Oslofjord i Bærum kommune, et fåtalls meter over havet. 
Naturtypen er i Miljødirektoratets naturbase registrert som «Hosledammen» med nummer BN00046456 
med regional verdi, B. Klimaet i indre Oslofjord og den næringsrike grunnen i oslofeltet gir opphav til et 
stort artsmangfold. Langs østsiden av dammen er det i hovedsak store deler opparbeidet plen og parkareal. 
Mot sør, vest og nordvest er det en blanding av store trær, fortrinnsvis svartor, bjørk og furu, samt en 
del lavere buskvegetasjon. Øyene i dammen er bevokst med relativt stor svartor og noe bjørk. En sti 
omkranser dammen med en viss avstand til selve vannkanten. Mot øst er det bygget noen hus den senere 
tid. Vannstanden reguleres med et avløp med rist i nordenden av dammen. 

Sandaas undersøkelser våren 2014 resulterte i funn av ti voksne individer av liten salamander. Det ble 
ikke funnet storsalamander. Det ble også søkt etter fisk i dammen. Fisken det dreier seg om er dvergmalle. 
Arten skal i følge Dolmen (1994) ha blitt satt ut i midten av 1980- tallet. Da den ikke ble funnet i Dolmens 
undersøkelser i 1993 antok han at den hadde dødd ut. Det ble heller ikke funnet fisk i Snarøytjernet våren 
2014.  
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Kart over området.



3 Skjøtsel

3.1 Inndeling av skjøtselssoner
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Skjøtsel av Snarøytjernet med områdene rundt skal først og fremst ta utgangspunkt i amfibienes livskrav. 
Salamander, frosk og padde er rovdyr, både som larver og som voksne individer. I følge Sandaas (2014) 
forlater de voksne amfibiene dammen lenge før larvene, som overlever i dammen til sensommer eller 
tidlig høst. Det er derfor viktig at det er gode levevilkår både i dammen og områdene rundt. Frem til 
amfibiene går i vinterdvale når frostnettene setter inn, jakter de om natten på biller, edderkopper, snegler, 
mark og andre smådyr de kan klare å fange (Sandaas 1994). 

Dagens situasjon med tett skog gir et stort strøfall med blader og grener til dammen. Strøfallet bygger seg 
opp over tid og danner tykke lag på bunnen. Bakterier bryter ned det organiske materialet og bruker ofte 
opp alt oksygenet. Amfibier som frosk overvintrer ofte i dammer og rammes hardt ved oksygenmangel. 
Strøfallet bidrar også til at dammen fylles opp og vokser igjen. En damrensk kan være aktuelt på sikt, 
men prioriteres ikke i første omgang. Landområdene rundt dammen bør ha et litt ustelt og naturlig preg. 
Samtidig er det i orden å legge til rette for ferdsel og mer intensiv skjøtsel av delområder. Amfibiene har i 
dag gode leveområder rundt Snarøytjernet (Sandaas 2014).

De store furutrærne som omgir dammen er lysåpne og bidrar i mindre grad til strøfallet i dammen. Disse 
har høy estetisk verdi og bør få stå. Grantrær derimot, gir mye skygge, tar stor plass og bør derfor fjernes. 

Samarbeid er et viktig stikkord for å oppnå en god skjøtsel. Den omfattende tynningen av oreskogen 
blir den største utfordringen for de som skal gjennomføre skjøtselen. Ulike synspunkter i nabolaget vil 
ytterligere øke utfordringene. Det er viktig at det er god kommunikasjon mellom naboer, Snarøen Vel 
og Bærum kommune. Tiltakene må være vel gjennomgått og diskutert før de settes i verk. Ved felling 
og rydding er det viktig å bruke profesjonell hjelp. Natur- og idrettsavdelingen i Bærum kommune skal 
kontaktes forut for tiltakene.

Et viktig verktøy i forvaltningen av Snarøytjernet er å dele inn området i skjøtselssoner. Denne 
skjøtselsplanen deler området inn i to skjøtselsoner, som definerer skjøtselstiltakene – og målene - 
innenfor sonene. Grensen mellom skjøtselssonene er satt ut i fra dagens situasjon, og kan endres ved 
en senere oppdatering av planen. Skjøtselssone 1 er den mest åpne og dypeste delen av dammen. Noe 
tynning anses nødvendig. Skjøtselssone 2 er i dag et tett område med hovedsakelig svartor og sumpskog. 
Her er det nødvendig med en kraftig tynning. Kartet på neste side viser formålsgrense og skjøtselssoner. 
I tillegg er det lagt inn fire skraverte sirkler. Innenfor disse sirklene foreslås det å opprette dags- og 
overvintringssteder. Disse skal opparbeides med kvist og hogstavfall fra skjøtselsarbeidet og skal ikke 
benyttes til dumping av hageavfall.

Snarøytjernet med landområdet rundt. Stiplet linje viser 
formålsgrensen. Heltrukken linje skiller skjøtselssone 1 
og 2. Sirkler med skravur viser egnete steder for dags 
og overvintringsplasser. Sirklene er ikke bindene for 
plassering av og antall dags- og overvintringssteder, 
men viser områder som er egnet til formålet.
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Skjøtselssone 1 er i dag den mest åpne delen av Snarøytjernet. Det er også her dammen er på sitt dypeste. 
Trærne i denne delen stenger ikke så mye av sollyset, men de bidrar til strønedfallet. Det er derfor viktig 
med noe tynning her. Fortrinnsvis bør det velges trær som henger utover, har store greiner som strekker 
seg utover dammen og/ eller står generelt nær bredden og dermed forårsaker stort strønedfall. Når trærne 
som bidrar mest til strønedfallet er fjernet, bør det stå igjen en del da disse gir le for kjølig vind fra nord. 
Østre og nordøstre del av skjøtselssone 1 er i dag parkmessig skjøttet med plen, fotballmål og benker. 
Dette er et positivt innslag til bruken av området og medfører ikke noen spesiell ulempe for amfibiene. 
Den parkmessige skjøtselen her kan fortsette som før, og det kan åpnes opp mer mot dammen. Det bør dog 
ikke klippes helt ned til vannkanten, men settes igjen en liten sone med gress og urter. Det kan med fordel 
settes opp en informasjonstavle som forteller om livet i dammen. 

Den nordvestre delen av skjøtselssone 1 er mer naturpreget. Flere steder står det tette kratt med, 
fortrinnsvis unge oretrær, som danner en vegg mot dammen. En del av disse kan med fordel fjernes, men 
det er viktig at noen av disse får stå slik at det er et flersjiktet skogbilde med trær i ulik alder. De små 
trærne gir også skjul for dyrelivet i og rundt dammen. En årlig slått av gress, urter og småtrær kan med 
fordel foretas, gjerne i august/ september. Nord for stien, mot Ropernveien, er det et område med ganske 
tett bestand av forskjellige, relativt unge løvtrær. En del av disse er villmorell og kirsebær. Ved en tynning 
av bestandet bør disse spares. Alt hogst- og slåtteavfall skal ryddes inn og kjøres bort.

Dammen har et utløp via en rist i nordenden. I følge Kjell Sandaas i Naturfaglige konsulenttjenester er 
dette en typisk dødsfelle for salamandrene. De kan komme seg gjennom sprinklene og følge strømmen 
inn i rørsystemet uten å komme seg ut igjen. Bytte av rist til en som hindrer salamandrene i å komme inn i 
rørsystemet vil være et positivt tiltak.

3.1.1 Skjøtselssone 1

3.1.2 Skjøtselssone 2
Skjøtselssone 2 utgjør i dag den tette skogen som preger omtrent 2/3- deler av Snarøytjernet. En 
kraftig tynning må til både rundt dammen og ute på småøyene. Hogsten må utføres vinterstid når 
dammen og jorda er frosset for å unngå unødig skade. Det er viktig at arbeidet gjøres i etapper 
slik at man kan holde kontroll på hva som bør fjernes og hva som bør stå. Arbeidet blir utvilsomt 
omfattende, og det er viktig at det skjer i samarbeid med Natur- og idrett. All furu bør stå, mens gran 
kan fjernes. Av gjenstående løvtrær bør det være en blanding av or og bjørk og eventuelt andre arter 
som vokser der i dag. Det er viktig at det settes igjen trær i alle aldersgrupper for å få en flersjiktet 
skog. Som i skjøtselssone 1 kan det også her utføres en årlig slått av gress, urter og småkratt i august/ 
september. Alt hogst- og slåtteavfall skal ryddes inn og kjøres bort til godkjent deponi.

Det bør opprettes noen dag- og overvintringssteder for amfibier. Dette gjøres ved å legge igjen noen 
stabler med stokker blandet med kvister og gress. Steder som er egnet til dette er sørenden av dammen, 
men også en på vestsiden og nordsiden (se kartet på forrige side). Det er viktig at disse ikke blir steder for 
dumping av hageavfall. Hageavfall er en av de viktigste grunner til spredning av uønskede arter i naturen.

3.2 Overvintringssteder

3.3 Andre forhold
Det er viktig at grensene mellom private eiendommer og Snarøytjernet med nærområde opprettholdes. En 
forskyvning av hager og installasjoner ut i fellesarealet rundt dammen vil være negativt for miljøet, samt 
være til hinder for allmenn ferdsel. Videre skal det ikke brukes plantevernmidler i nærheten av dammen 
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eller i områder som kan gi tilsig. Dyre- og plantelivet er svært følsomt for ytre påvirkninger som spillvann 
som bassengvann og liknende. Gressplenen på fellesarealet bør ikke gjødsles. Det er forbudt å sette ut fisk, 
kreps eller tilføre andre vannlevende planter eller dyr. Med hensyn til amfibier er det ikke ønskelig å øke 
andelen fugler i dammen. Det skal derfor ikke settes opp andehus eller andre installasjoner som tiltrekker 
seg fugler. Mating av ender og måker skal ikke forbys, men kan gjerne begrenses.

Målet med skjøtselstiltakene å åpne opp området. På denne måten slipper sollyset til i dammen samtidig 
som strønedfallet reduseres. Dermed vil levevilkårene for amfibiene kunne bedres betraktelig. Når 
passende antall gjenstående trær er nådd, bør videre skjøtsel av området dreie seg om å holde denne 
tilstanden. En årlig slått av gress, urter og nye skudd anbefales. Videre kan man hvert fjerde til femte 
år gjøre en vurdering av behovet for trefelling, samt vurdere om skogbildet er flersjiktet, med trær i 
forskjellige alder.  Som følge av økt solinnstråling, kan mer lys og varme føre til algeoppblomstring og 
dårligere vannkvalitet. Det er vanskelig å forutse omfang, varighet og konsekvenser av dette, men det kan 
være greit å være klar over dette. 

4 Oppsummering

Liten salamander funnet i Snarøytjernet i mai 2014. Foto: Kjell Sandaas.
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