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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Sorgenfridammen i Fredrikstad kommune har utviklet seg til å bli en svært attraktiv 

lokalitet for en rekke arter våtmarksfugl. I forbindelse med detaljregulering av dammens 

tilstøtende områder, utredes her mulighetene for å ivareta det rike fuglelivet og det øvrige 

biologiske mangfoldet, innenfor de rammer som er satt av overordnet reguleringsplan, 

vedtatt 15.09.2005. Grunnentrepenør Leif Grimsrud AS arbeider i skrivende stund med 

opparbeidelse av infrastruktur og oppfylling av området, inkludert deler av dammen. 

Arbeidene gjøres i henhold til reguleringsplanen samt kontrakt med Arca Nova Utvikling AS, 

som har kjøpt resterende arealer på området. Arca Nova har også tegnet utbyggingsavtale 

med Fredrikstad kommune, og har utviklingsplaner for anslagsvis 1000 nye boliger i 

området. Arbeidene vil etter planen pågå i flere år fremover. 

 

1.2 Naturverdier i dammer og annen våtmark 

I tillegg til dammer og tjern, er bl.a. sumpmark og myrer, elvedeltaer, og fjære- og 

gruntvannsområder, alle naturtyper som er regnet inn under begrepet ”våtmark”. 

Tusenvis av plante- og dyrearter, deriblant mange fugler, er tilpasset et liv i ulike typer 

våtmark, og er avhengige av slike områder for å kunne overleve og forplante seg. For mange 

fuglearter er våtmarksområdene livsnødvendige ikke bare i hekketiden, men også under 

trekket, vår og høst, som raste- og fødesøksområder. 

I nyere tid har en stor andel av klodens naturlige våtmarksforekomster blitt helt eller delvis 

ødelagt av mennesker. Mange områder har blitt fylt igjen eller tørrlagt til fordel for 

industriutbygging, skogplanting og jordbruk, med den følge at en rekke arter nå er i sterk 

tilbakegang, flere av dem – direkte truet. I dag jobbes det på internasjonalt plan for å redde 

restene av verdens våtmarker. Restaurering og nyetablering er tiltak som er tatt i bruk for å 

snu bestandsnedgangen for et stadig økende antall truede arter. 

 

1.3 Sorgenfridammen i lokalt verdiperspektiv 

Som ellers i verden har andelen våtmarksareal også i Fredrikstad blitt betydelig 

redusert i nyere tid. Øra, Skårakilen og Skinnerflo representerer større våtmarker som er 

blitt vesentlig innskrenket, mens våtmarksområdene i Ålekilene ved Gressvik og på 

nordenden av Kråkerøy, er nesten helt borte.  

Antallet dammer har også gått drastisk ned de siste 100 årene. I takt med effektiviseringen 

av jordbruket og moderniseringen av samfunnet forøvrig, har de tidligere livsnødvendige 

gårdsdammene mistet sin opprinnelige funksjon, og etter tur blitt fylt igjen. De relativt få, 

gjenværende dammene i Fredrikstads kulturlandskap er alle for små til å huse et særlig 

mangfoldig fugleliv. Av de større dammene i kommunen, er Bjørndalsdammene, 

Stordammen, Borredalsdammen og Bingedammen p.g.a. sin beliggenhet i 
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barskogsdominerte granitt-omgivelser, sure og næringsfattige, og dermed også lite 

attraktive som hekke- og trekklokaliteter for våtmarksfugler. Av de få næringsrike, større 

dammene i kommunen, er Sorgenfridammen og Kjennetjernet i Onsøy de eneste som kan 

betegnes som særlig fuglerike. 

 

2 Planområdet 

2.1 Historikk 

Sorgenfridammen, også kalt 

Sorgenfrigropa, har sin opprinnelse som 

leireuttakssted for Narnte teglverk. Etter 

at teglverket ble nedlagt på slutten av 

1970-tallet, fortsatte Norsk Leca å ta ut 

leire et stykke inn på 80-tallet. Lokaliteten 

gikk da under navnet ”Leca-gropen”. 

Under uttaksperioden ble regnvannet 

som samlet seg i gropen antagelig drenert eller pumpet ut, men etter at uttaket opphørte, 

ble det liggende et mer eller mindre permanent grunt vannspeil i gropen. Sommeren 1989 

ble Norsk Leca pålagt av kommunen å fylle igjen den da 600.000 m3 store forsenkningen, 

med en fullførelsesfrist på fire år. 

Om fyllingsarbeidene ble påbegynt, og i tilfelle hvor mye som ble gjenfylt, er ikke undersøkt i 

forbindelse med denne rapporten, men heller ikke vesentlig, siden gjenfyllingsplanene 

åpenbart ble endret/trukket. På begynnelsen av 1990-tallet, ble det fattet et kommunalt 

vedtak om å heve vannstanden (som frem til da kun dekket sentrale deler av gropen) til et 

nivå som ligner eller tilsvarer nåværende utbredelse og dybde (se vedlegg VI). 

Som følge av hevingen økte også dammens areal, og etter hvert som diverse vannplanter har 

etablert seg, har også insekter og andre virvelløse dyr funnet lokaliteten attraktiv, og følgelig 

dannet et solid livsgrunnlag for en rekke våtmarkstilknyttede fuglearter. 

Noe fluktuasjon av vannstanden har forekommet de siste tretti årene. Disse forholdene 

utdypes i avsnitt 2.2 – Utforming og naturgrunnlag. I 2005 ble området rundt, samt deler av 

dam-arealet regulert til boligformål, og det ble samtidig vedtatt å fylle igjen deler av 

dammen. I 2008 ble det gravet ut en kanal fra dammens nordvestre hjørne, med utløp til 

Glomma, for å ta unna flomvann. Utfylling av dammen startet samme år. 

 

2.2 Utforming og naturgrunnlag 

Før utfylling hadde dammen en omtrentlig rektangulær form, med lengderetning 

NNØ/SSV. Vannspeilets utbredelse har fluktuert noe opp igjennom årene, og ser ut til å ha 

vært på sitt største i 2007, da med tverrmål på ca. 275m x 360m, og areal på ca. 0,1km2 

(fig. 11 – NiB 2007). Sammenliknet med 2007-nivået er dammens utbredelse pr. februar 

Figur 1 – Områdets beliggenhet, markert med rød pil 
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2017 redusert med anslagsvis 40 %, dels 

p.g.a. drenering, dels som følge av utfylling. 

(Fig. 14 – NiB 2015, viser vannareal på ca. 

0,07km2). Utfyllingen har til nå primært 

foregått i dammens sydvestre hjørne, samt 

noe rundt utløpet i nord. Etter gjeldende 

regulering vil dammen ende opp med et 

vannspeil på 36030m2, og en annen 

utforming enn i dag (fig. 2). Langs dammens 

østre bredd danner vegetasjonen et mønster 

som deler vannspeilet inn i flere mindre og 

uregelmessige bassenger. I historiske 

flyfotos varierer tydeligheten av disse 

bassengene en del, ettersom vannstanden 

har fluktuert. Ved vedvarende lav vannstand er bassengene helt gjengrodd, mens ved høy 

vannstand er de til dels utydelige, grunnet fravær av omkransende vegetasjon (vedlegg VI). 

Bassengene danner et belte langs hele østre bredd, på det bredeste ca. 60 m ut fra fast 

mark. Mosaikken i denne delen av dammen for øyeblikket, med beskyttede små vannspeil i 

varierende størrelse, og partier med sammenhengende takrørforekomster, er ypperlig som 

reirplass og skjulested for en rekke våtmarksfugler, og således et nøkkelhabitat for dammens 

biodiversitet. Langs den øvrige strandlinjen er vegetasjonsbeltet i vannet relativt smalt, 

stedvis fraværende. Vannspeilet i resten av dammen er ubrutt. 

Sjøbunnen ser i følge kommunens kartverk ut til å være småkupert, med dybder på 3,5–4,8m 

i den sentrale delen, avtagende til alle sider inn mot strandlinjen (vedlegg II). 

 
Figur 3 – Sydenden av dammen, sett fra øst, 15.03.2017. Deler av hekkehabitat for våtmarksfugl i forgrunnen. 

 

 

Figur 2 – Dammens utforming etter gjeldende reguleringsplan 
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Beliggenheten i marine sedimenter gjør dammen svært næringsrik (eutrof), og gir dermed et 

potensial for høyt biologisk mangfold. Lokaliteten er omtalt som artsrik og svært viktig 

(A-verdi) hos Laugsand m.fl. 2010 og i Miljødirektoratets Naturbase. 

 

2.3 Bruk av området 

Det har ikke vært tilrettelagt for ferdsel rundt dammen, og i perioden fra 

begynnelsen av 1990-tallet og frem til utfyllingene startet i 2008, har området vært lite 

berørt av menneskelig nærvær. Besøk av ornitologer forekommer periodevis hyppig, men 

fugleobserveringen har stort sett foregått på god avstand, og ikke til sjenanse for fuglene. 

Sagabakken skole har visstnok tatt i bruk dammen til kanotrening i de senere år. Det er 

uvisst når på året og i hvilket omfang dette har foregått, og hvilken innvirkning denne 

ferdselen har hatt på dyrelivet. 

 

3 Naturmangfold 

3.1 Dyreliv 

Lokale ornitologer har fulgt lokaliteten siden begynnelsen av 1980-tallet, og sørget 

for et relativt godt utviklingsbilde av stedets fuglefauna. Lokaliteten har utviklet seg til å bli 

svært attraktiv for en rekke fuglearter, og er som nevnt, ved siden av Kjennetjernet i Onsøy, 

en av de to dammene i Fredrikstad kommune som kan betegnes som fuglerike. 

Utenom fuglene er dyrelivet i dammen kun sporadisk registrert og således svært dårlig kjent. 

Dog hentyder de stabile forekomstene av våtmarksfugl at det finnes godt om byttedyr som 

insektlarver og andre virvelløse dyr, samt fisk i dammen. 4 rødlistede sommerfuglarter er 

rapportert fra området (vedlegg V). Flere fiskearter skal være registrert, og i et skogholt like 

ved skal det ha blitt observert ilder flere ganger i de senere år. 

 

3.1.1 Fugler 

195 fuglearter er innrapportert fra området til nett-tjenesten Artsobservasjoner.no. 

91 av disse er registrert som næringssøkende og/eller rastende i direkte tilknytning til 

dammen. De fleste øvrige på listen er arter som gjerne trives i løvskog og/eller 

jordbrukslandskap/brakkmark, og som dermed har oppholdt seg i dammens tilgrensende 

områder. Noen få arter på listen har kun blitt observert overflygende, og må betegnes som 

økologisk likegyldige til områdets naturkvaliteter (eksempelvis kongeørn og tyvjo). 

De 91 våtmarkstilknyttede artene er observert i varierende frekvens og antall. Noen er kun 

tilfeldige gjester, noen har en mer regelmessig men sparsom opptreden, mens andre er 

hekkende, og/eller regelmessig til hyppig forekommende under vår- og høsttrekket. 
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Av de 12 påvist hekkende våtmarksartene, er 8 oppført på Norsk rødliste for arter 2015. 

(Se Vedlegg III for oversikt over hekkende fugler). 

De ulike artene benytter seg av forskjellige deler av dammen for næringssøk, hvile, 

reproduksjon og myting (fjærskifte). Dykkende arter som toppand, kvinand, storskarv, 

toppdykker og horndykker, foretar gjerne sine næringssøk i de dypere partiene midt i 

dammen, mens stokkand, krikkand og brunnakke beiter på vannplanter i gruntområdene. 

Hettemåker og terner jakter etter smådyr og fisk i vannets øvre sjikt, og vadefuglene søker 

føde i vegetasjonsfattige partier langs strandlinjen. Svaler og tårnseiler flyr etter insekter i 

luftrommet over dammen, mens vannrikse, sivspurv og myrsanger henter sin føde i 

vegetasjonsbeltet rundt. De fleste hekkende artene, som toppdykker, sothøne og rørsanger 

har sine reder i takrørforekomsten langs dammens østre bredd, og både ender, dykkere og 

riksefugler benytter seg i tillegg av denne skjermende vegetasjonen under mytingen etter 

hekketiden, da de midlertidig mister flygeevnen i denne perioden. 

Takrørskog er også benyttet av en rekke spurvefuglarter under høsttrekket, både som 

skjulested og fødesøksområde. 

 

3.2 Planter 

Ingen systematiske undersøkelser er gjort på lokaliteten. Kun noen få registreringer, 

av trivielle plantearter, er å finne i tilgjengelige databaser. Takrør er dominerende langs 

østre bredd, og må trekkes frem som en nøkkelart for dammens hekkende fugler. 

 

4 Konsekvenser av utfyllingen 

Den pågående utfyllingen har redusert leveområdet for både fugler og andre 

vannlevende dyr, med en sannsynlig bestandsnedgang av flere arter som konsekvens. 

Videre utfylling vil kunne forårsake ytterligere reduksjon av bestandene, og kan resultere i 

tap av arter lokalt. Man kan ikke utelukke at enkelte arter allerede har forsvunnet fra 

dammen på grunn av inngrepet.  

Bunnfaunaen i dammer består i høy grad av snegler, krepsdyr, børstemark samt en rekke 

insekter. Tettheten er som regel størst på de grunneste partiene av dammen, der 

lysinnstrålingen er høyest og vannet varmest. Ved fylling langs strandlinjen kan dermed 

mange smådyr gå tapt, og i verste fall kan flere arter forsvinne helt fra dammen dersom det 

fylles over store deler av strandlinjen i løpet av en kort periode. Utfylling bør derfor foregå 

etter et vekslende mønster, slik at flere partier av strandlinjen hvert år blir liggende uberørt. 

Masser tatt fra jordbruksland kan by på ekstra trusler i form av sprøytemiddelrester, samt 

næringsstoffer fra kunstgjødsel, som kan fremskynde gjengroing. Dessuten kan tilførte 

jordmasser inneholde frø eller plantedeler fra fremmede og uønskede arter, som kan ha 

negativ innvirkning i økosystemet. I forbindelse med utfyllingen i Sorgenfridammen er det 
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lagt føringer som kun tillater tilførsel av rene masser, som ikke skal inneholde slik type 

forurensning. 

Det mest kritiske inngrepet for fuglelivet i Sorgenfri er den planlagte gjenfyllingen av 

takrørforekomsten langs dammens østre bredd. Uten dette området vil de aller fleste 

stedegne hekkefuglene miste sitt hekkehabitat, og muligens forsvinne helt fra lokaliteten. 

(Se avsnitt 6.1 angående avbøtende tiltak for dette inngrepet). 

 

5 Konsekvenser av utbyggingen 

Nærheten til dyrelivet i dammen vil kunne bidra positivt til å øke folks bevissthet om 

viktigheten av natur i nærmiljøet, og generere økt forståelse og respekt for fugler og andre 

artsgrupper i naturen. Samtidig, med de over 1000 boligene som er tenkt oppført i 

nærheten, vil området rundt dammen i fremtiden bli gjenstand for betydelig mer 

ferdselspress enn i dag, og dette kan by på en rekke utfordringer for naturmangfoldet. 

For de fleste mennesker vil det være en selvfølge å ta et visst hensyn til fuglene og det øvrige 

dyrelivet, men dessverre ser man av og til at enkeltindivider, utav likegyldighet eller 

uvitenhet, kan volde direkte eller indirekte skade på fauna og flora, og man må ta høyde for 

at sjansene for faunaskader forvoldt av mennesker kan stige med økt ferdsel. F.eks. kan 

hunder som får bevege seg fritt langs strandlinjen gjøre store skader, både direkte på reder 

og egg og på skjermende vegetasjon rundt redene. Videre kan fugler som blir skremt til å fly 

av redet, i panikken skade egg/unger. Egg som blir blottlagt er i sin tur svært utsatt for 

predasjon fra f.eks. kråke og skjære, samt overoppheting fra solvarme. 

Mange fugler er ganske menneskesky av natur, og vil kunne oppfatte lokaliteten som uegnet 

for hekking hvis den menneskelige aktiviteten føles truende nær. Stadige visuelle 

forstyrrelser kan også tenkes å lede oppmerksomheten bort fra reelle trusler i form av 

predatorer. Dersom den fremtidige strandlinjen ikke har tilstrekkelig med skjermende 

vegetasjon, er det fare for at antallet hekkende arter vil synke, og at den samlede 

hekkesuksessen blir redusert. 

Predasjon fra katter utgjør et stort problem for mange fuglearter verden over. I tilfellet 

Sorgenfridammen vil nok katter være et mindre problem med tanke på artens naturlige 

aversjon for vann, men ubeskyttede andunger på land og småfugler i kantvegetasjonen, kan 

potensielt være utsatt for katteangrep. 

Dersom tilstrekkelig hensyn til fuglelivet ivaretas, kan Sorgenfridammen, selv etter 

utbyggingen, beholde sin attraktivitet som fugleområde, men dersom dammen og området 

rundt blir for striglet og parkmessig, vil lokaliteten miste sine fremste kvaliteter, og ende opp 

som kun et ganske livløst vannspeil. 

 



BF Naturformidling 2017–1.2           Sorgenfridammen – Utredning angående ivaretakelse av biologisk mangfold 

9 
 

6 Bevaring av biologisk mangfold 

6.1 Avbøtende tiltak 

Dersom lokaliteten fortsatt skal være attraktiv som hekkeområde for de 

våtmarksfugler som finnes der i dag, må det planlagt gjenfylte takrørområdet langs østre 

bredd gjenskapes et annet sted i dammen. Foreliggende utkast til landskapsplan har 

sonedelt dammen og pekt på at søndre del egner seg best til å opparbeides som et naturlikt 

område. Dette virker fornuftig med hensyn til beliggenhet av fremtidig bebyggelse, samt 

øvrig arealdisponering på land. (Vedlegg 2 – fig.5) 

Vanndybden i det foreslåtte reetableringsområdet er for øyeblikket for stor til at takrør kan 

etablere seg. Takrør kan slå rot på dybder ned til ca 1 meter, men er da avhengig av å være i 

nettverk med en eller flere ”morplanter” som har røttene over vann, og kan tilføre oksygen 

til plantene som står på dypet. Det er viktig at utformingen av habitatet får en heterogen 

karakter, med variasjon av takrørgrupper og små vannspeil om hverandre. Dermed er en 

forutsetning for å skape ønsket habitat, at man foretar en flekkvis oppbygning av sjøbunnen, 

og anlegger permanente ”rygger” av leirejord som stikker over vannflaten. 

Samtidig kan man benytte anledningen til å etablere små øyer, og legge ut flate steiner i 

tilknytning til disse, som kan gi kjærkomne hvileplasser for en rekke fugler, spesielt ender. 

For å skjerme det nye hekkeområdet mot ferdsel og visuelle forstyrrelser, anbefales det å 

plante et belte av vierkratt rundt hele sydenden. Flere vierarter er naturlig hjemmehørende 

hos oss, og de fleste trives best i fuktig mark. For å oppnå høy tetthet i busksjiktet er gråselje 

og ørevier de artene som vil egne seg best, med sin normalhøyde på 2–3 meter. For å skape 

noe skyggevariasjon i vannet, kan man plante inn enkelte høyere trær, som istervier eller 

selje. Dette vierbeltet kan med fordel avsluttes i form av en bøyd utstikker ut i vannet, som 

både vil skjerme av for visuelle forstyrrelser mot nord, samt danne en lun vik der fugler kan 

søke ly. (Se vedlegg 1 – fig.4 for visualisering av disse foreslåtte tiltakene). 

Av både estetiske og naturmangfoldsmessige hensyn bør det settes av mindre soner til 

etablering av naturlig vegetasjon også langs den øvrige strandlinjen. Grupper med vakre 

arter som sverdlilje, pilblad, kattehale og dunkjevle, vil kunne være til stor glede for 

mennesker, og samtidig fungere som skjule- og hvilesteder for både fugler og insekter. 

Det må ikke plantes inn arter som ikke er naturlig hjemmehørende i regionen. 

Som tidligere nevnt har vannstanden fluktuert en del opp igjennom årene. Med hensyn til 

kjerneområdet for hekkende våtmarksfugl langs østre bredd, er dagens vannstand å betrakte 

som ideell. Det er svært viktig å beholde dette nivået stabilt gjennom hele anleggsprosessen, 

for å unngå perioder med oversvømmelse av vegetasjon/reir eller gjengroing av 

hekkelokaliteten, særlig i hekkesesongen (april–august). For å sikre stabil vannstand i 

fremtiden, bør man dimensjonere utløpet til å håndtere større nedbørsmengder enn dagens 

flomtoppverdier. 
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6.2 Gjennomføring og fremdrift 

 For å opprettholde en viss hekkekontinuitet, bør det nye hekkehabitatet anlegges i 

god tid før det nåværende blir gjenfylt, helst flere år i forkant, slik at takrøret rekker å 

etablere tette og godt forankrede bestander. 

For å fremskynde vegetasjonstilveksten bør området, i alle fall delvis, beplantes manuelt. 

Takrør bør plantes inn i grupper, med inntakt sammenhengende rotsystem, mens vierskogen 

etableres ved hjelp av stiklinger (avskårede greiner som stikkes i jorden, og slår rot).  

 

6.3 Tilgjengelighet og tilrettelegging 

Med sin umiddelbare nærhet vil Sorgenfridammen kunne gi stedets nye innbyggere 

en storartet mulighet til naturopplevelser som man ellers må reise langt etter. Derfor bør det 

tilrettelegges for at lokalbefolkningen og andre besøkende skal kunne oppleve fuglelivet i 

dammen – men for å ivareta den kvaliteten fuglene tilfører stedet, må slik tilrettelegging 

gjøres på fuglenes premisser. 

Tilgjengeligheten til den foreslåtte hekkelokaliteten i sydenden bør være begrenset, men 

samtidig bør man sørge for muligheter til noe innsyn fra en viss avstand. 

Et utkikkstårn syd for dammen, som foreslått i foreløpig detaljplan, er et positivt tiltak. 

I tillegg til å lede skuelystne til ett fast sted, vil et slikt tårn også kunne fungere som 

informasjonspunkt. Her vil lokale beboere og turgåere møte tilreisende ornitologer, som de 

kan utveksle observasjoner og naturopplevelser med, og som kan besvare mange spørsmål 

om fugler og naturen forøvrig. 

Selv om en tilplantning med vierkratt rundt hekkelokaliteten vil gi god avskjerming fra 

forstyrrelser, vil det være ønskelig at gangveien rundt sydenden blir anlagt så langt vekk fra 

strandsonen som mulig (Vedlegg 1 – fig. 4). 

Med tanke på de plassbegrensinger innsnevringen av vannspeilet skaper, bør kanotrening og 

annen ferdsel på vannet unngås, i hvert fall i hekkesesongen. Det bør heller ikke 

tilrettelegges med brygge eller andre installasjoner som oppfordrer til aktiviteter i vannet. 

Utplassering av skilter som forteller om dammens historikk, fauna og flora, og som anmoder 

besøkende om å utøve en hensynsfull fremferd, vil kunne styrke folks ansvarsbevissthet og 

forhold til stedet. 
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7 Konklusjon 

En videreføring av Sorgenfridammen som attraktiv fuglelokalitet også etter at 

utfyllingsprosessen og utbyggingen er ferdig, forutsetter opprettholdelse eller nyetablering 

av egnet hekkehabitat, stabil vannstand og vannkvalitet, samt vegetativ skjerming av deler 

av dammen. 

Det er alltid en viss usikkerhet knyttet til konsekvenser av naturinngrep, men dersom 

tilretteleggingen gjøres i henhold til faglige råd, kan man forhåpentligvis – til tross for 

reduksjonen av naturareal, og økt ferdsel – stå igjen med et positivt resultat for både 

mennesker og naturmangfold. 
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Vedlegg I 

Skissering av ideell vegetasjonsetablering i og rundt Sorgenfridammen 

 
Figur 4 – Ideell arealdisponering av fremtidig vannspeil, med hensyn til reetablering av hekkehabitat 
for våtmarksfugler. (Skissen er kun ment som visualisering av tiltaksforslagene i avsnitt 6.1., ikke som 
førende arbeidstegning). 
Kartgrunnlag: norgeibilder.no, med elementer fra reguleringsplan og foreløpig landskapsplan 

Det er viktig for ivaretakelsen av det ornitologiske artsmangfoldet og antall hekkende par, at 
det relokaliserte hekkeområdet ikke blir vesentlig mindre enn dagens. Videre er det 
nødvendig å skjerme av hekkeområdet, for å redusere risikoen for forstyrrelser, som den 
antatt økte menneskelige aktiviteten rundt dammen vil medføre. 

Figurforklaring: 

 Røde nummererte polygoner avgrenser planlagte boligområder. 

 Lysegrønne figurer i vannet illustrerer takrørvegetasjon. 

 Mørkegrønne figurer rundt vannet illustrerer skjermende vierkratt. 

 Rød pil peker på en liten øy, med hvilesteiner for ender. (Etablering av flere slike øyer 
vil være fordelaktig for naturmangfoldet). 
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Vedlegg II 

Forslagsskisse for vegetasjonsetablering laget av Rambøll 
 

Figur 5 - Angivelse av område for reetablering av takrørområde, slik det er foreslått av Rambøll i 
samråd med oppdragsgiver.(Nåværende dybdeforhold vises i kartet). 
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Vedlegg III 

Kjente forekomster av hekkende våtmarksfugler i Sorgenfridammen 

Forekomst basert på tilgjengelig data i nett-tjenesten Artsobservasjoner.no. 
 

I og med at observasjoner fra dammen ikke blir systematisk loggført på daglig basis, kan dataene fra 

Artsobservasjoner.no kun benyttes til å vise minimumsforekomster av hver enkelt art, og ikke 

nødvendigvis gi et representativt bilde av artens reelle forekomst. Dessuten er enkelte arters kryptiske 

og sky fremferd en faktor som spiller inn på observasjonsfrekvensen. 

12 våtmarkstilknyttede arter er påvist hekkende i Sorgenfridammen. 8 av disse er oppført på Norsk 
rødliste for arter 2015. Nasjonal rødlistestatus i rødt. (VU – Sårbar, NT – Nær truet) 
 

Knoppsvane Cygnus olor 
1 par hekker årlig. 

Foretrukket hekkehabitat: Grunne næringsrike vann, med velutviklet vegetasjon. 
Normal reirplassering: Gjerne i kanten av takrørvegetasjon eller åpent på liten holme/øy. 
Reirmateriale og -utforming: Såteformet ansamling av takrør og diverse annet plantemateriale. 
Føde: I all hovedsak vannplanter. (Unger spiser insekter og krepsdyr i sine første leveuker). 

 

Stokkand Anas platyrhynchos 
Flere par hekker årlig. Opp til 14 adulte ind. til stede i hekketiden i senere år. 

Foretrukket hekkehabitat: Grunne næringsrike vann, med velutviklet vegetasjon. 
Normal reirplassering: Godt skjult i vegetasjon, gjerne like ved vann. 
Reirmateriale og -utforming: Grop fôret med gress og egne dun og fjær. 
Føde: Hovedsaklig vannplanter, men også en del insekter og krepsdyr spises (særlig av ungene). 

 

Dvergdykker Tachybaptus ruficollis VU 
Ble første gang påvist hekkende i 1993. Har deretter blitt observert sporadisk både i og 
utenfor hekketiden. 1 par hekket 2015 og 2016. (Arten er svært sky). 

Foretrukket hekkehabitat: Små vegetasjonsrike vann, med rik undervannsfauna. 
Normal reirplassering: I tett vegetasjon langs vannkanten. 
Reirmateriale og -utforming: Haug med råtnende plantedeler forankret i vegetasjonen. 
Føde: Småfisk, fiskeyngel, insekter, snegler og krepsdyr, samt noe planter. 

 

Toppdykker Podiceps cristatus NT 
Flere par hekker årlig. Opp til 15 adulte ind. til stede i hekketiden i senere år.  

Foretrukket hekkehabitat: Større fiskerike dammer med store åpne vannspeil og tette til halvåpne
 vegetasjonsbelter langs breddene. 
Normal reirplassering: I takrørskog. 
Reirmateriale og -utforming: Haug med råtnende plantedeler forankret i vegetasjonen. 
Føde: Fisk, krepsdyr og insekter, samt noe planter. 
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Horndykker Podiceps auritus VU 
1–2 par har hekket årlig siden 2009. 

Foretrukket hekkehabitat: Små vegetasjonsrike vann, med rik undervannsfauna. 
Normal reirplassering: I lav vegetasjon, gjerne inntil høyere og tettere vegetasjon, og ved små øyer. 
Reirmateriale og -utforming: Haug med råtnende plantedeler forankret i vegetasjonen. 
Føde: Fisk, krepsdyr og insekter. 
 

Vannrikse Rallus aquaticus VU  
Mulig/sannsynlig hekking i 2009, 2010, 2014 og 2016. (Spillende hann hørt gjentatte ganger). 
(Arten er svært sky). 

Foretrukket hekkehabitat: Næringsrik våtmark, gjerne takrørdominert. 
Normal reirplassering: I tett vegetasjon, gjerne med overheng. 
Reirmateriale og -utforming: Skål av vissent takrør eller lignende plantemateriale. 
Føde: Insekter, edderkoppdyr, krepsdyr, snegler, frø etc. 
 

Sivhøne Gallinula chloropus VU 
Sporadisk hekkende, med et par konstaterte hekkefunn på 1980 og 90-tallet. 
Flere lydytrende ind. observert i hekketiden siste 10-årsperiode. (Arten er svært sky). 

Foretrukket hekkehabitat: Næringsrike småvann, med mye tett vegetasjon. 
Normal reirplassering: I tett vegetasjon, gjerne takrør. 
Reirmateriale og -utforming: Liten plattform av diverse plantedeler, forankret i vegetasjonen. 
Føde: Planter, frø og forskjellige smådyr. 
 

Sothøne Fulica atra VU 
Flere par hekker årlig. Bestanden har gått ned siden 1990-tallet, da antall mellom 30 og 70 
ind. ble registrert gjennom store deler av året. 

Foretrukket hekkehabitat: Næringsrike vann med takrørforekomster. 
Normal reirplassering: I takrørskog. 
Reirmateriale og -utforming: Stor kurv av takrør og andre planter. Gjerne forankret i vegetasjonen. 
Føde: Planter, frø og forskjellige smådyr. 
 

Dverglo Charadrius dubius NT 
Sannsynlig hekking av 1 par i 2015. Årlige observasjoner i hekktiden siden 2012. 

Foretrukket hekkehabitat: Vegetasjonsfattige områder ved elvebredder, grustak, strender o.l. 
Normal reirplassering: På bakken, gjerne ganske åpent. 
Reirmateriale og -utforming: Enkel grop, uten plantemateriale. Kan innredes med skjellbiter e.l. 
Føde: Insekter, edderkoppdyr, snegler og andre smådyr. Noe frø. 
 

Rørsanger Acrocephalus scirpaceus  
X antall par hekker årlig. Opp til 10 syngende ind. rapportert i hekketiden. 

Foretrukket hekkehabitat: Takrørskog. 
Normal reirplassering: I takrørskog. 
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Reirmateriale og -utforming: Dyp, flettet kurv av gresstrå, starr og takrørblader, festet fast i 
 takrørstengler, ca. 1m over bakken. 
Føde: Insekter og edderkoppdyr. 
 

Myrsanger Acrocephalus palustris 
X antall par hekker årlig. Opp til 5 syngende ind. rapportert i hekketiden. 

Foretrukket hekkehabitat: Fuktige, urterike grøfter, ofte i kanten av dyrket mark. 
Normal reirplassering: Lavt i vegetasjonen, gjerne i nesle og/eller mjødurtbestander. 
Reirmateriale og -utforming: Skål av sammenvevde plantedeler, festet lavt i vegetasjonen. 
Føde: Insekter og edderkoppdyr. 

 

Sivspurv Emberiza schoeniclus NT 
X antall par hekker årlig. Opptil 6 syngende ind. rapportert i hekketiden. 

Foretrukket hekkehabitat: Næringsrike innsjøer, dammer, elvebredder, fjordarmer. 
Normal reirplassering: På bakken i takrørskog eller annen urtevegetasjon. 
Reirmateriale og -utforming: Skål av plantestengler, fôret med fine strå, myrull, rottrevler etc. 
Føde: Insekter og edderkoppdyr i hekketiden, mer frø og plantedeler ellers på året. 
 

 

Vedlegg IV 

Oversikt over fuglearter som har blitt observert i tilknytning til Sorgenfridammen 

 

Totalt er 195 fuglearter er registrert fra lokaliteten Sorgenfri/Sorgenfrigropa i nett-tjenesten 

artsobservasjoner.no. 91 av disse har blitt observert i direkte tilknytning til dammen, enten 

som hekkende, hvilende eller næringssøkende under vår- eller høstrekket. 

Listen nedenfor omfatter kun disse 91 artene, med registreringsfrekvens basert på 

innmeldte observasjoner i artsobservasjoner.no 

Oppført registreringsfrekvens er kun å anse som minimum forekomst av arten, da 

innrapportering kun foregår på tilfeldig basis. Dessuten er enkelte arter mer sky og kryptiske 

enn andre (f.eks. vannrikse og kvartbekkasin), og vil derfor bli underrepresentert i 

totalmaterialet. 

Art Registreringsfrekvens Hekking 

Knoppsvane Cygnus olor Regelmessig Årlig 

Dvergsvane Cygnus columbianus Tilfeldig 
 

Sangsvane Cygnus cygnus Uregelmessig 
 

Grågås Anser anser Regelmessig 
 

Kanadagås Branta canadensis Sjelden 
 

Hvitkinngås Branta leucopsis Sjelden 
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Art Registreringsfrekvens Hekking 

Gravand Tadorna tadorna Sjelden 
 

Brunnakke Anas penelope Regelmessig 
 

Snadderand Anas strepera Sjelden 
 

Krikkand Anas crecca Regelmessig 
 

Stokkand Anas platyrhynchos Regelmessig Årlig 

Stjertand Anas acuta Sjelden 
 

Knekkand Anas querquedula Sjelden 
 

Skjeand Anas clypeata Uregelmessig 
 

Taffeland Aythya ferina Sjelden 
 

Hvitøyeand Aythya nyroca Tilfeldig 
 

Toppand Aythya fuligula Regelmessig 
 

Bergand Aythya marila Sjelden 
 

Havelle Clangula hyemalis Sjelden 
 

Svartand Melanitta nigra Sjelden 
 

Kvinand Bucephala clangula Regelmessig 
 

Lappfiskand Mergellus albellus Sjelden 
 

Siland Mergus serrator Sjelden 
 

Laksand Mergus merganser Sjelden 
 

Dvergdykker Tachybaptus ruficollis Regelmessig Regelmessig ? 

Toppdykker Podiceps cristatus Regelmessig Årlig 

Horndykker Podiceps auritus Regelmessig Årlig 

Storskarv Phalacrocorax carbo Regelmessig 
 

Rørdrum Botaurus stellaris Tilfeldig 
 

Gråhegre Ardea cinerea Regelmessig 
 

Sivhauk Circus aeruginosus Uregelmessig 
 

Lerkefalk Falco subbuteo Sjelden 
 

Vannrikse Rallus aquaticus Regelmessig Regelmessig ? 

Myrrikse Porzana porzana Sjelden 
 

Sivhøne Gallinula chloropus Regelmessig Sporadisk 

Sothøne Fulica atra Regelmessig Årlig 

Tjeld Haematopus ostralegus Sjelden 
 

Dverglo Charadrius dubius Regelmessig 
 

Sandlo Charadrius hiaticula Uregelmessig 
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Art Registreringsfrekvens Hekking 

Boltit Charadrius morinellus Tilfeldig 
 

Heilo Pluvialis apricaria Sjelden 
 

Tundralo Pluvialis squatarola Sjelden 
 

Vipe Vanellus vanellus Regelmessig 
 

Temmincksnipe Calidris temminckii Sjelden 
 

Myrsnipe Calidris alpina Sjelden 
 

Brushane Philomachus pugnax Uregelmessig 
 

Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus Uregelmessig 
 

Enkeltbekkasin Gallinago gallinago Regelmessig Mulig 

Dobbeltbekkasin Gallinago media Sjelden 
 

Rugde Scolopax rusticola Sjelden 
 

Svarthalespove Limosa limosa Sjelden 
 

Lappspove Limosa lapponica Sjelden 
 

Småspove Numenius phaeopus Sjelden 
 

Storspove Numenius arquata Sjelden 
 

Strandsnipe Actitis hypoleucos Regelmessig 
 

Skogsnipe Tringa ochropus Regelmessig 
 

Sotsnipe Tringa erythropus Sjelden 
 

Gluttsnipe Tringa nebularia Uregelmessig 
 

Grønnstilk Tringa glareola Uregelmessig 
 

Rødstilk Tringa totanus Uregelmessig 
 

Svømmesnipe Phalaropus lobatus Tilfeldig 
 

Hettemåke Larus ridibundus Regelmessig 
 

Fiskemåke Larus canus Regelmessig 
 

Sildemåke Larus fuscus Regelmessig 
 

Gråmåke Larus argentatus Regelmessig 
 

Svartbak Larus marinus Regelmessig 
 

Dvergmåke Larus minutus Tilfeldig 
 

Makrellterne Sterna hirundo Regelmessig 
 

Rødnebbterne Sterna paradisaea Sjelden 
 

Svartterne Chlidonias niger Tilfeldig 
 

Hvitvingesvartterne Chlidonias leucopterus Tilfeldig 
 

Jordugle Asio flammeus Tilfeldig 
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Art Registreringsfrekvens Hekking 

Tårnseiler Apus apus Regelmessig 
 

Sandsvale Riparia riparia Regelmessig 
 

Låvesvale Hirundo rustica Regelmessig 
 

Taksvale Delichon urbicum Regelmessig 
 

Amursvale Cecropsis daurica Tilfeldig 
 

Vannpiplerke Anthus spinoletta Tilfeldig 
 

Gulerle Motacilla flava Regelmessig 
 

Sitronerle Motacilla citreola Tilfeldig 
 

Vintererle Motacilla cinerea Sjelden 
 

Linerle Motacilla alba Regelmessig 
 

Blåstrupe Luscinia svecica Sjelden 
 

Gresshoppesanger Locustella naevia Tilfeldig 
 

Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus Sjelden 
 

Myrsanger Acrocephalus palustris Regelmessig Årlig 

Rørsanger Acrocephalus scirpaceus Regelmessig Årlig 

Trostesanger Acrocephalus arundinaceus Tilfeldig 
 

Skjeggmeis Panurus biarmicus Uregelmessig 
 

Pungmeis Remiz pendulinus Tilfeldig 
 

Sivspurv Emberiza schoeniclus Regelmessig Årlig 
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Vedlegg V 

Øvrige funn av arter oppført på Norsk rødliste 

Funn hentet fra Artskart 15.03.2017. 

Av de registrerte artene er det kun Punktviftefly som er økologisk tilknyttet våtmark. 

 

Nasjonal rødlistestatus i rødt. (EN – Sterkt truet, VU – Sårbar, NT – Nær truet) 

 

Sommerfugler 

Heibladmåler Chlorissa viridata VU    

Punktviftefly Macrochilo cribrumalis NT   

Kløverblåvinge Glaucopsyche alexis NT   

Karminspinner Tyria jacobaeae EN    

 

Sopp 

Falsk navlerødspore Entoloma neglectum VU   
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Vedlegg VI 

Historiske flyfoto av Sorgenfri-området 

Kilde: norgeibilder.no (NiB) 

 

 
Figur 6 – Sorgenfriområdet 1978 (NiB 1978) 

 
Figur 7 – Sorgenfriområdet 1988 (NiB 1988) 
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Figur 8 – Sorgenfriområdet 1998 (NiB 1998) 

 

 
Figur 9– Sorgenfriområdet 2001 (NiB 2001) 
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Figur 10 – Sorgenfriområdet 2003 (NiB 2003) 

 

 
Figur 11 – Sorgenfriområdet 2007 (NiB 2007) 
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Figur 12 – Sorgenfriområdet 2008 (NiB 2008) 

 

 
Figur 13 – Sorgenfriområdet 2011 (NiB 2011) 
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Figur 14 – Sorgenfriområdet 2015 (NiB 2015) 

 

 

 


