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Summary
We present information on life cycle, distribution 
and the current situation for the Red listed Great 
Crested Newt Triturus cristatus in Norway. Dif-
ferent methods for monitoring the Great Crested 
Newt are presented and evaluated based on expe-
riences from different projects in Norway and 
published literature from monitoring programs 
in other European countries. The main aim is to 
establish a scientific framework for a national 
monitoring program for the species. Passive 
methods are recommended to obtain quantitative 
data to reveal trends and a program using fish 
funnel traps for collecting newts are now in 
opera tion in 175 localities. It is important to con-
tinue the effort to establish a common method for 
sampling of newts in Europe to allow for com-
parisons between countries. 

Sammendrag
Vi presenterer livssyklus, utbredelse og bes-
tandssituasjonen for storsalamander i Norge. 
Ulike metoder for å overvåke storsalamander 
presenteres og evalueres basert på erfaring fra 
ulike prosjekter i Norge og internasjonal litteratur. 
Hovedmålsettingen er å etablere et vitenskapelig 
grunnlag for et nasjonalt overvåkingsprogram for 
storsalamander. Passive metoder som ruser er 

anbefalt for å få kvantitative data som kan 
avdekke endringer og trender og bidra til å sam-
menligne lokaliteter. Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus har nå etablert et nasjonalt overvå-
kingsprogram i tråd med anbefalingene i 175 
lokaliteter. Det er viktig at arbeidet videreføres 
med standardisering av innsamling, ikke bare i 
Norge, men internasjonalt.

Innledning
Storsalamanderen (Triturus cristatus) er oppført 
som sårbar på den nasjonale rødlista fra 2010 
(Kålås et al. 2010). Direktoratet for naturforvalt-
ning publiserte en egen handlingsplan for stor-
salamander i 2008 (DN 2008). Planen skal sikre 
levedyktige bestander av storsalamander der den 
finnes i dag. Foreslåtte tiltak omfatter videre kart-
legging, overvåking, behov for å sikre leveområ-
dene mot ødeleggelse, behov for restaurering av 
lokaliteter, samt informasjon og oppsyn. EUs 
habitatdirektiv forplikter medlemslandene til å 
overvåke bestandssituasjonen for arter som er 
listet i vedlegg II, IV og V av direktivet. Storsala-
manderen er listet i vedlegg II og IV, og hvert 
sjette år må medlemslandene gjøre rede for 
bestandssituasjonen for arten og hvordan den har 
utviklet seg siden forrige rapporteringstermin.
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Det er registrert en til dels dramatisk tilbake-
gang for storsalamander på 1900-tallet over hele 
artens utbredelsesområde (Thiesmeier & Kupfer 
2000; Langton et al. 2001; Arntzen 2003). Også i 
Norge er mange bestander tapt (Dolmen 1981; 
1991; 1993; Dolmen et al. 1991; Strand 2001; Skei 
m. fl. 2010; Dervo et al. 2012). Storsalamander 
har en kompleks livssyklus og veksler mellom et 
liv i vann og et liv på land (Dolmen 1994; Fog et 
al. 1997; Arntzen 2003; Malmgren 2007; Dervo 
et al. 2012), figur 1. Utvikling av et overvåkings-
program for storsalamander krever derfor inn-
gående kjennskap til livssyklus og atferd for å 
velge gode og pålitelige metoder som kan 
avdekke endringer og trender.

Som ansvarlig myndighet for oppfølging av 
Handlingsplanen, har Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus fra og med 2013 etablert et overvå-
kingsprogram for storsalamander (Dervo m. fl. 
2012). I alt 100 lokaliteter fordelt på de tre hoved-
utbredelsesområdene skal undersøkes hvert år 
og ytterligere 75 lokaliteter skal undersøkes med 
tre års mellomrom.

Formål med artikkelen er å beskrive livssy-
klus og bestandssituasjon for storsalamander i 

Norge i dag, og deretter gi en oversikt og beskri-
velse av ulike metoder for overvåking av storsa-
lamander. Vi presenterer også resultater fra egne 
felterfaringer med de ulike metoder og et opp-
legg for overvåking av storsalamander i Norge.

Morfologi og livssyklus for 
storsalamander
Storsalamander blir 10-17 cm lang og er mørke-
brun til svart med små, hvite prikker langs siden, 
figur 2. Buken er gul til orange spekket med store 
svart flekker. Kjønnene er meget like på land. 
Hannen utvikler en stor takket rygg- og sporkam, 
når den oppsøker vannet om våren. Huden, som 
har giftkjertler, er kornete og fuktig, også hos dyr 
som oppholder seg på land. Voksne storsalaman-
dere er sterkt bundet til vann og til fuktig mark. 
De finnes både i myrtjern og myrdammer i en del 
skogstrakter, og i næringsrike gårdsdammer. 

Om høsten og vinteren ligger storsalamander 
i dvale. Overvintringen skjer i jordhuler til små-
pattedyr, steinrøyser, vindfall av trær, bygnings-
strukturer etc. Dvalen er en tilpasning til mat-
mangel ved å redusere metabolismen til et 
minimum gjennom vinteren (Hillman et al. 

Figur 1. Tidspunktet for viktige aktiviteter for ulike livsstadier hos storsalamander gjennom året for 
bestander i Sør-Norge. Mørke blå farge viser perioder med høy aktivitet og lyseblå viser perioder med 
mindre aktiviteter. 
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2009). Overvintringsstedet har en innflytelse på 
overlevelse og når vandringen starter opp om 
våren (Hillman et al. 2009). Dybde på overvin-
tringsstedet, om det er soleksponert og hvor 
lenge det er dekket av snø eller frossen jord har 
stor innvirkning på metabolismen, faren for 

dehydrering og dødelighet som følge av frostska-
der. 

Om våren vandrer storsalamanderen mot 
yngledammen. De første individene begynner å 
vandre straks frosten har gått ut av jorda, og 
vandringen stimuleres av regnvær (Malmgren 

Figur 2. Bilde av en voksen hunn av storsalamander, Triturus cristatus, under vårtrekket (nederst), 
hann i parringsdrakt (midten), egg (nede th) og larve (oppe th) av storsalamander, Triturus cristatus. 
Foto Børre K. Dervo.
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2007). Det årlige forløpet av vandringer hos sala-
mandere er i stor grad styrt av temperatur. Vår-
vandringen over land til yngledammen skjer 
hovedsakelig i døgnets mørke timer. Hannene 
innleder vandringen noe tidligere enn hunnene. 
Vårvandringen for hele bestanden i en dam kan 
strekke seg over lang tid, opptil 5 til 7 uker er 
registrert i Sør-Norge. Også en andel av de juvenile 
dyr, som ikke skal delta i årets repro duksjon, vil 
etter hvert foreta en næringsvandring til vannet.

Etter ankomst til dammen, skjer en fysiologisk 
tilpasning til et liv i vann. Huden blir glattere og 
mer velegnet for hudrespirasjon. I tillegg utvikles 
de sekundære kjønnskarakterer, i særdeleshet 
hannens rygg- og halekam (Fog et al. 1997; Malm-
gren 2007). Kurtisen starter normalt ved en vann-
temperatur på ca. 10 ºC (Malmgren 2007). Fra 
slutten av april til begynnelsen av juni, samles 
hannene i grupper på spillplasser i strandsonen 
på ca 20-60 cm dyp. Storsalamanderens kurtise 
kan beskrives som ”ekte lek”, som vi fra fuglever-
denen bl.a. kjenner hos tiur og orrfugl. Aktivite-
ten på leken er størst i skumringen og fram mot 
midnatt. Hannene svømmer eller går omkring på 
bunnen, og hunnene oppsøker spillplassene 
(Malmgren 2007). 

En tid etter paringen starter eggleggingen. I 
motsetning til de haleløse amfibiene (frosk og 
padde) legger salamanderne sine egg enkeltvis, 
festet til vegetasjon under vann. Hunnen velger 
eggleggingssted og legger inntil 5-15 egg i døgnet 
og totalt 200-400 i løpet av sesongen (Fog et al. 
1997; Malmgren 2007). Både parringstiden og 
eggleggingsperioden kan strekke seg over et 
langt tidsrom (Arntzen 2003). 

Når eggleggingen er over, vil de voksne indi-
videne etter hvert gå på land. Men i forhold til 
småsalamander, er storsalamander mer knyttet 
til vannet. Derfor vil det være en del voksne som 
forblir i dammen i lang tid etter endt reproduk-
sjon. Når de går på land vil det ofte skje i mørke 
og regn (Malmgren 2007). Det er stor individuell 
variasjon i tidspunkt for returvandringen, og det 
kan også forekomme variasjoner mellom ulike 
dammer og mellom ulike år (Arntzen 2003). 

Larven frigjøres fra egget etter 2-3 uker, og 
utviklingstiden er temperaturavhengig (Fog et 

al. 1997). Storsalamanderen har 50% dødelighet 
under eggutviklingen på grunn av en letal 
homo-zygositet på et av kromosomene (Mac-
gregor et al. 1990). Den frittsvømmende larven 
ernærer seg som et aktivt rovdyr helt fra klek-
kingen (Malmgren 2007). Fram til metamorfo-
sen vokser de til en størrelse på nærmere 70 mm. 
Store larver er dagaktive og henger gjerne lett 
synlig i de frie vannmasser. De er således lett å 
påvise i dammen ved observasjon. På grunn av 
denne atferden er de imidlertid svært utsatt for 
predasjon fra fisk (Dolmen 1988; Damm et al. 
2007; Malmgren 2007).

I løpet av august-september vil larvene meta-
morfosere. Gjellene erstattes av lunger og larvene 
orienterer seg mot land, særlig mot partier av 
dammen med gode muligheter for ilandstigning 
og et gunstig terrestrisk miljø med skog og 
busker (Malmgren 2007). I motsetning til hva 
som er tilfellet for frosk og padde, skjer det ingen 
synkronisert metamorfose hos salamanderne, 
som derfor går på land over en lengre periode. 
Vandringene ut av dammen er størst på netter 
med regnvær, men mange kan også gå på land på 
våte høstdager (Malmgren 2007). De nymeta-
morfoserte salamanderne forflytter seg raskt til 
et beskyttende terrestrisk miljø med overvin-
tringsmuligheter. Hannene blir kjønnsmodne 
etter 3-4 år, hunnene etter 3-5 år (Fog et al. 
1997). Etter kjønnsmodning antas storsalaman-
deren å reprodusere årlig. Artens maksimale 
levetid i naturen kan være minst 16-18 år 
(Dolmen 1982) og i fangenskap 27 år (Fog et al. 
1997).

Det synes som om de voksne beveger seg raskt 
og målrettet mot egnete terrestriske leveområ-
der. Dette skjer trolig for å redusere farene for 
predasjon og uttørking under vandringen 
(Malmgren 2002). De f leste kan gjenfinnes 
mindre enn 300 m fra dammen, men individer 
er funnet inntil 1300 m unna vannet (Kupfer 
1998; Jehle 2000; Jehle & Arntzen 2000; Malm-
gren 2002; Schabetsberger et al. 2004; Strand 
2009). I sitt terrestriske miljø oppsøker storsala-
mander hulrom under steiner, røtter, løvfall, 
dødt treverk og museganger. Om dagen ligger 
den mest i skjul og kommer normalt fram på 
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netter med regn eller høy luftfuktighet. Det er 
uvisst hvor sterkt bundet de enkelte individene 
er til sine vann- og landmiljøer (Malmgren 
2007). Mesteparten av spredningen til nye områ-
der skjer trolig hos juvenile (1-2 år gamle) indi-
vider. Det foreligger ingen indikasjoner på 
territoriell atferd i landfasen. Overvintringsste-
dene vil være av samme type som dagskjuleste-
dene, men omfatter også kjellere og andre 
åpninger i byggverk og konstruksjoner (Damm 
et al. 2007; Malmgren 2007). 

Utbredelse og bestandsutvikling
Storsalamander har en vid utbredelse og finnes 
spredd fra Mellom- og Nord-Europas kyst til Ural 
i Russland, med nordgrense for utbredelse i 
sørlige Fennoskandia. Arten er jevnt fordelt, men 
generelt sjelden over det meste av utbredelsesom-
rådet. Kartleggingen av storsalamander både i 
Norge og det øvrige Europa har vært trappet opp 
i de seneste årene (Dolmen 1993; Skei m. fl. 
2010). Det er flere områder som fremdeles er util-
strekkelig kartlagt og som har potensial for å 
inneholde forekomster av arten.

Storsalamanderens tilbakegang har vært spe-
sielt stor i Vest-Europa (Thiesmeier & Kupfer 
2000; Langton et al. 2001; Arntzen 2003), men 
også lengre øst som i Estland og Romania (Edgar 
& Bird 2005). I England er det estimert et årlig 
tap av lokaliteter og populasjoner på ca. 2 pro-
sent i året i 1994-95 (Malmgren 2007). I Sverige 
er det anslått at inntil 20-40 prosent av tidligere 
populasjoner har gått ut (Malmgren 2007). 

I Midt-Norge fant Dolmen (1981) at 8-11 av 50 
historisk kjente lokaliteter var ødelagt, mens 
ytterligere 6 sto i fare for ødeleggelse. Tre av disse 
lokalitetene var ødelagt på 1940-tallet, mens de 
øvrige var ødelagt i 1970-åra eller noe tidligere. 
En mer omfattende undersøkelse av 45 kjente 
lokaliteter for storsalamander i samme område 
for perioden 1915-1980 viste at bare 24 av 45 
kjente lokaliteter med forekomst av arten, var 
uberørte (Dolmen 1994). Eksempelvis ble det 
registrert at i kulturlandskapet rundt tettbebyg-
gelsen i Trondheim/Strinda var tallet på dammer 
redusert fra ca. 24 til 7 i perioden 1960-1990 
(Dolmen 1991). Dette illustrerer takten av øde-

leggelsen av dammer i kulturlandskapet, både 
med og uten storsalamander.

Data fra Vestlandet viser en tilsvarende nega-
tiv trend. Av 14 historisk kjente lokaliteter ble det 
i perioden 1915-1983 ødelagt 6 på grunn av dre-
nering, igjenfylling eller fiskeutsetting, mens fire 
var truet av forsuring og vegbygging, og bare 4 
var uberørte (Dolmen 1981; 1994).

Undersøkelser fra Østlandet tyder på en til-
svarende tilbakegang, spesielt grunnet ødeleg-
gelse av yngledammer. I kulturlandskapet i 
Østfold sto 1/3 av dammene i fare for å bli gjen-
fylt (Dolmen 1991). I Romerikes kulturlandskap 
ble 30 prosent av dammene gjenfylt i løpet av 
1980-åra (Dolmen et al. 1991), og ytterligere 10 
prosent ble ødelagt i 1990-åra (Strand 2001).

I Norge finnes storsalamander i dag i tre 
atskilte områder: Midt-Norge (fra Nordmøre og 
nordover på begge sider av Trondheimsfjorden), 
Sørvest-Norge (mellom Boknafjorden og Bergen) 
og Sørøst-Norge (fra svenskegrensa i Østfold 

Figur 3. Kart over registrerte forekomster av 
storsalamander, Triturus cristatus, i Norge pr 1. 
juni 2012 (blå rundinger). Kilde Artsdatabanken 
og Herptilbasen.
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rundt Oslofjorden til Skienstraktene og opp i 
midtre Telemark, hvor den er funnet opp i over 
600 m o.h.; nord til Land, Lillehammer og Ytre 
Rendal), figur 3. 

Opplysninger fra Herptildatabasen ligger til 
grunn for gjennomgangen av utbredelsen (pr 
juni 2012). I basen er det registrert 933 lokaliteter 
med storsalamander i Norge, hvorav 644 i Sør-
øst-Norge, 162 i Sørvest-Norge og 127 i Midt-
Norge. Datagrunnlaget er supplert med 
informasjon fra Artsdatabankens Artskart, men 
dette materialet (Artskart) omfatter en god del 
ikke-verifiserte opplysninger og åpenbare feil, og 
bør derfor ikke benyttes ukritisk. 

Østfold har betydelige forekomster av stor-
salamander og arten ser ut til å være noenlunde 
jevnt fordelt over fylket med 106 lokaliteter. 
Akershus er fylket med flest kjente lokaliteter for 
storsalamander. Hele 284 ulike funnsteder er så 
langt registrert. I tillegg kommer 26 lokaliteter i 
Oslo. 

Forekomsten i Rendalen i Hedmark represen-
terer det nordligste funnsted i det sørøstlige 
utbredelsesområdet i Norge. Det er særlig i de 
sørligste og sørvestligste delene av Hedmark at 
vi finner storsalamander. Med unntak av en fore-
komst i Lillehammer, er utbredelsen av storsala-
mander i Oppland knyttet til de sørligste delene 
av fylket. Storsalamander har en vid utbredelse i 
Buskerud, men hovedtyngden ligger i de sørlig-
ste delene av fylket, med flest kjente lokaliteter i 
Lier og Øvre Eiker. I Vestfold er storsalamande-
ren hittil påvist i 9 kommuner. Det sørøstlige 
området av storsalamanderens norske utbredelse 
strekker seg vestover til Telemark. Arten er ikke 
funnet i de vestligste kommunene av fylket, og 
Drangedal, Kviteseid, Seljord og Tinn kommu-
ner synes å representere en vestlig grense for 
utbredelsen. I Agder-fylkene er det ikke kjent 
sikre observasjoner av storsalamander. 

I Hordaland fylke finner vi Geitaknottane 
Naturreservat, som bl.a. ble opprettet for å ta 
vare på den unike forekomsten av storsalaman-
der på vestsida av Øynefjorden, en sidearm av 
Hardangerfjorden. Dette området nord for Har-
dangerfjorden er sannsynligvis et av områdene i 
Europa med størst tetthet av naturlig forekom-

mende storsalamanderlokaliteter (Dolmen 
1993). 

Fra Hordaland er det en stor utbredelsesluke 
langs Vestlandet til Nordmøre. De eneste kjente 
forekomstene av storsalamander i Møre og 
Romsdal er begrenset til et relativt lite område i 
Rindal kommune, nær grensa til Sør-Trøndelag. 
Nye funn av storsalamander i Orkdal og Meldal 
viser at bestanden i Rindal trolig ikke er så iso-
lert fra resten av den midtnorske forekomsten av 
arten som tidligere antatt. I kommunene Malvik 
og Trondheim i Sør-Trøndelag – og også over 
fylkesgrensa til Stjørdal – er det definert et 
kjerne område for storsalamander i Midt-Norge 
(Skei m. fl. 2010). I dette kjerneområdet forelig-
ger en relativt høy tetthet av storsalamander-
lokaliteter, mange med etter forholdene store 
bestander. Storsalamander forekommer også på 
Fosenhalvøya, nord for Trondheimsfjorden, men 
det er pr. dags dato bare i Bjugn kommune vi 
med sikkerhet vet at arten forekommer. Verdens 
nordligst kjente bestand av storsalamander ble 
funnet sommeren 2011 i Steinkjer, Nord-Trøn-
delag. To nærliggende dammer på Byafjellet 
inneholdt larver av arten. Med de nye funnene 
har tallet på lokaliteter i Nord-Trøndelag økt til 
42. 

Overvåkingsmetoder
Overvåking av amfibiepopulasjoner krever en 
egnet metodikk som evner å kvantifisere utvalgte 
bestandskarakteristika (Kery 2004). Metodene 
som anvendes er varierte (Griffiths et al. 1996), 
og bør tilpasses livsrytmene til den undersøkte 
arten for å sikre representativt datagrunnlag. 
Kunnskap om forløpet av vandringer mellom 
habitater, yngleforløp i dammer og utvandring til 
terrestriske habitater mot høsten, er nødvendig 
for å sikre god kvalitet på innsamlede data. 

Metodene for å fange og overvåke storsala-
mander er delt inn i aktive og passive innsam-
lingsmetoder. Metodene er i ulik grad egnet til 
overvåking, tabell 1. Med aktive metoder må 
innsamler aktivt oppsøke dyrene som skal 
observeres eller fanges. En svakhet ved disse 
metodene er at de forutsetter en del kunnskap og 
erfaring hos brukeren. Metodene er ofte vanskelig 
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å standardisere slik at innsatsen blir lik for de 
som bruker metoden. 

Den aktive metoden som er mest brukt til å 
påvise storsalamander er håvslag, gjerne ved 
fangst av larver i juli eller august. Bunnhåven 
som har vært brukt er langskaftet (130 cm) og 
ofte rektangulær (25x25 cm) med maskevidde 
0,5 med mer, figur 4. Prøvetaking med bunnhåv 
har skjedd som z-sveip, dvs. håven føres i en håv-
slagserie gjennom vannet parallelt med bredden 
på dammen like over bunnen i en z (fram langs 
bredden, tilbake og fram igjen) med utslag på ca. 
1,5 m i løpet av 2 til 3 sekunder (Dolmen 1991). 

Verken håvslag eller noen av de andre aktive 
metodene er egnet som metoder til overvåking 
av storsalamander, når det skal samles inn 
kvantitative data. Bruk av bunnhåv er først og 
fremst en kvalitativ metode, som har vært mye 
benyttet under kartleggingen av utbredelsen til 
salamanderne i Norge. Metoden er egnet til å 
påvise larver, men har svakheter når det gjelder 
fangst av voksne. Dessuten er den lite egnet på 

Tabell 1. Metoder for overvåking av 
storsalamander. P= kun påvisning. 
SK=semikvantitativ, K=kvantitativ, x=lite, 
xx=middels, xxx=godt (Skei m. fl. 2010). 

Metode

Larve

Adulte/ikke 
kjønsm

odne vann

Egnet for overvåking

Aktive metoder

Bunnhåv SK P x

Passive metoder

Flaskefelle K K xx

Ortmannfelle K K xxx

Fiskeruser K K xxx

Figur 4. Bilde av bunnhåv (tv), sammenleggbar fiskeruse (oppe th) og Ortmannfelle (nede th).  
Foto Børre K, Dervo.
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lokaliteter med vanskelig tilgjengelighet og eller 
mye og tett vegetasjon. 

For å belyse forskjellene mellom bunnhåv 
(z-sveip) og fellefangst, har førsteforfatteren 
samlet inn data fra 21 lokaliteter med storsala-
mander i Lier kommune i Buskerud, hvor det 
først er fanget voksne ved hjelp av 10 fiskeruser 
per lokalitet i ca et døgn i begynnelsen av juni og 
på de samme stasjonene er det brukt håvslag (z 
sveip) for fangst av larver i august (et håvslag per 
stasjon), figur 5. Figuren viser at det ikke er noen 
signifikant korrelasjon mellom antall larver per 
håvslag og voksne storsalamander per ruse og 
time fangstinnsats. Bunnhåv hadde i 2010 ikke 
påvisning av larver i hele 7 av 20 lokaliteter (35 %) 
hvor det ble funnet voksne i mai med ruse. 
Larver av storsalamander ble imidlertid påvist 
med ruse når disse ble brukt på samme stasjoner 
og til samme tid som håvslagene. Lignende resul-
tater ble funnet både i 2009 og 2011 i de samme 
lokalitetene (Skei m. fl. 2010; Dervo upubl.). Til-
svarende erfaringer er gjort i Trøndelag (Skei 
upubl.). De lokalitetene hvor håvslag ikke påviser 
larver er lokaliteter med veldig lav tetthet av 
larver og eller hvor vannvegetasjon gjør det van-

skelig med prøvetaking. Lokaliteter med bratte 
damkanter gjør det også vanskelig å påvise dyr 
med bunnhåv. Det samme gjelder dammer omgitt 
av hengemyr, slik tilfellet ofte er i Midt-Norge.

Ved bruk av passive metoder oppsøker dyrene 
selv fellene og blir fanget. Det er dyrenes aktivi-
tet og fellenes effektivitet som bestemmer fang-
sten. Utover riktig plassering av fellene, påvirker 
brukerne i liten grad fangsten. Metoden er derfor 
relativt enkel å standardisere. Erfaringene med 
ulike feller til fangst av storsalamander er at de 
gir data med tilstrekkelig presisjon og represen-
tativitet (Skei m. fl. 2010). Metodene gir kvanti-
tative data for relativ tetthet i form av fangst per 
innsats (CPUE) som er nyttig for å avdekke end-
ringer og trender i bestandssituasjonen, og som 
kan brukes for å sammenligne lokaliteter. 

Det finnes tre hovedtyper av feller for fangst 
av storsalamander; Ortmannfelle, fiskeruse og 
flaskefelle, figur 4. De ulike felletypene er nær-
mere beskrevet i Skei m. fl. (2010). Hvilke felle-
type som eventuelt velges til overvåking, er ikke 
viktig så lenge man kjenner fellenes effektivitet. 
Det er også mulig å få data for forskjeller i effek-
tivitet mellom felletyper ved å bruke metodene 

Figur 5. Antall larver av storsalamander per håvslag i august plottet mot fangst av voksne 
storsalamander i ruser i juni 2010 i 21 lokaliteter i Lier kommune i Buskerud (Skei m. fl. 2010).
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parallelt i samme lokalitet. For alle typer feller er 
diameter og utforming av selve ruseinngangen 
viktig. Dyr greier å rømme fra fellene. En diame-
ter på mellom 15 og 20 mm har vist seg å være 
optimalt i forhold til balansen mellom fangst og 
minst rømming. 

Erfaringen med de ulike felletypene er at Ort-
mannfellen er noe mer effektiv enn fiskefellen, 
mens flaskefellene er de minst effektive. Årsaken 
til at Ortmannfellene er mer effektive er antage-
lig en kombinasjon av flere innganger, at de ofte 
lages av gjennomsiktig materiale og at de er  lettere 
å plassere riktig for effektiv fangst i en lokalitet. 
Ortmannfellene, selv de minste, tar imidlertid 
vesentlig mer plass ved transport enn sammen-
leggbare fiskeruser. Ved fangst i flere lokaliteter 
samtidig og med nødvendig antall feller, fører 
dette til at det går med mer tid ved bruk av Ort-
mannfelle enn fiskeruser. 

Både Ortmannfelle og fiskeruse er egnet for 
overvåking av storsalamander. Transportav-
stand mellom bil og lokalitet og muligheter for 
produksjon, lagring og vedlikehold må styre valg 
av felletype. Felletypen må være godt beskrevet 
og fangsteffektivitet oppgitt. Ved fangst av stor-
salamander og lagring av data, må det gå tydelig 
fram hvilke type felle som er brukt. Det beste er 
selvfølgelig å innføre en standard for innsamling 
av storsalamander ikke bare i Norge, men også i 
hele Europa slik at data kan sammenlignes 
mellom lokaliteter.

Dataene, som er samlet inn ved hjelp av fiske-
ruser, fra Lier kommune i Buskerud er brukt for 
å utvikle et overvåkingsprogram for storsala-
mander i Norge. Eksemplet består av data fra 20 
lokaliteter hvor det i mai-juni i tre år er fanget 
med 10 ruser i et døgn. Det betyr en fangstinn-
sats per lokalitet per sesong på 200 til 240 ruse-
timer. For den enkelte lokaliteten er det en del 
variasjon i fangstene mellom de tre årene. Varia-
sjonen er størst i lokaliteter med små bestander, 
spesielt i lokaliteter hvor storsalamander akkurat 
har etablert en bestand. I utgangspunktet trengs 
det langt mer enn tre år for å se trender i endrin-
ger for en bestand, pga. naturlig variasjon og måle-
usikkerhet. En av årsakene til den observerte 
variasjonen mellom år er at fangsteffektiviteten 

til rusene varierer gjennom ynglesesongen. Det 
er trolig aktiviteter ifm. parring som gjør at 
dyrene søker inn i rusene. Når parringsaktivite-
ten er størst blir også fangstene i rusene størst. 
Storsalamanderen begynner kurtisen ved vann-
temperatur rundt 10 °C (Malmgren 2007). Erfa-
ringsmessig er fangsten størst når temperaturen 
når ca. 12 °C på 30 cm dyp første gang i mai. 
Vanntemperatur er derfor et viktig indirekte mål 
på fangsteffektiviteten til rusene gjennom seson-
gen. Kjennskap til vanntemperatur er viktig for 
å kunne forklare variasjon i fangst mellom år 
som ikke skyldes faktiske endringer i bestanden. 
Med mer kunnskap om effekten av temperatur 
på aktivitet, vil det trolig ved en analyse være 
mulig å korrigere fangst per innsats ved hjelp av 
temperatur for å få mer sammenlignbare tall 
mellom år.

Fiskerusen som er brukt til utviklingen av 
overvåkingsprogrammet for storsalamander, er 
en sylindrisk fiskeruse av svart flettet nylon 
(trådtykkelse 0,5 mm) med en kjegleformet inn-
gang (”kalv”) i hver ende. På midten er det en 
glidelås som kan åpnes for tømming av rusa. 
Lengden på rusen er 600 mm, diameteren 250 mm, 
maskevidden i nettingen til rusa 5 mm og åpnin-
gen i kalven med diameter 15 mm (metallring). 
Rusene er sammenleggbare og selges av www.
dreamtm.no. Til hver ruse er det festet ei 3 til 
5 m lang snor til forankring mot land. Inne i 
hver ruse er det plassert en flyte, slik at den ene 
enden av rusa er over vann og sikrer fangede dyr 
tilgang til luft. Innsamling av salamander med 
fiskeruser har skjedd ved at rusene er satt enkelt-
vis nær land på grunt vann og med en avstand 
mellom rusene på minst 5 meter. Avstanden fra 
land og ut til rusene var mindre enn 5 m. Rusene 
blir plassert slik at øvre del stikker over vann, 
men med begge ruseinngangene under vann-
flaten. Det brukes ikke agn i rusene. Rusene står 
ute fra 15 til 25 timer i hver lokalitet, dvs. tøm-
ming en gang pr døgn.

Konklusjon og anbefalinger
Mange av verdens populasjoner av amfibier er 
avtakende som følge av både globale og lokale 
faktorer (Blaustein & Wake 1995; Stuart et al. 
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2004). Metodisk sett er det utfordrende å overvåke 
amfibiepopulasjoner fordi både direkte menneske-
lig aktivitet og stokastiske klimafaktorer som ned-
børmønster og/eller ekstremvær gir store årlige 
fluktuasjoner i bestandsstørrelse. Det kan derfor 
være vanskelig å avgjøre om variasjonene er forår-
saket av menneskelig påvirkning eller et resultat av 
naturlige eller semi-naturlige forhold (Pechman et 
al. 1991; Banks et al. 1993; Woolbricht 1996). 

Foreløpig har ikke EU bestemt hvilke meto-
der som skal brukes for å overvåke bestandene 
av salamander, og om overvåkingen skal foregå 
som stikkprøver eller om den skal inkludere alle 
forekomster. Medlemslandene har inntil videre 
funnet egne løsninger på denne utfordringen. 
Overvåkingsprogrammene varierer dermed fra 
land til land. EU har opprettet et eget nettsted 
der overvåkingsprogrammer i de ulike land er 
listet (Biomat 2010). Når man søker på storsala-
mander kommer det opp 15 ulike overvåkings-
programmer fordelt på landene Belgia, Estland, 
Frankrike, Tyskland, Ungarn, Nederland, Polen 
og Storbritannia. I Norge er det valgt å bruke 
fiskeruser i en årlig innsamling. 

Med bakgrunn i kravene til et overvåkings-
program, konklusjonene i Skei m. fl. (2010) og 
erfaringene med fellefangst, anbefaler vi feller 
eller ruser som metode for overvåking av stor-
salamander. Erfaringene med rusefangst viser at 
det er mulig å standardisere en innsamling som 
gir representative data med tilstrekkelig presi-
sjon til vurdering av bestandsendringer hos stor-
salamander i Norge. Det er viktig at det arbeides 
videre med standardisering av innsamling, ikke 
bare i Norge men internasjonalt. 
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