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Restaurering av Salamanderdammen ved Hestejordene? 
 
 
I trenings- og friluftsområdet Hestejordene, som forvaltes av Forsvarsbygg og ligger ved 
Krigsskolen på Linderud, var det tidligere en dam som bar navn fra dens beboere: 
Salamanderdammen. Dammen var akkurat stor nok til at barn lærte seg å svømme der, og lå 
vakkert til i friluftsområdet. På tidlig 1960-tall ble Salamanderdammen av ukjente årsaker 
drenert bort. Nå er bare en pytt tilbake etter regnvær eller snøsmelting, ellers er den helt 
tørrlagt. Både av hensyn til at salamander er en truet dyreart, og av visuelle og generelle 
biologiske årsaker spør vi i Lillomarkas Venner om det er mulig å få Salamanderdammen 
tilbakeført. 
 
Like nedenfor Salamandersammen ligger en mindre og grunnere dam, Rumpetrolldammen, 
(som av enkelte feilaktig benevnes som Salamanderdammen). Denne er oppvekststed både 
for rumpetroll og salamander, men i de senere årene hvor vi har opplevd lange perioder uten 
nedbør og denne tørker ut til stor skade for amfibiene. Dette setter et ekstra fokus på å få 
restaurert Salamanderdammen som vil være betydelig større og dypere enn 
Rompetrolldammen. 
Som nevnt er det ukjent hvorfor dammen ble drenert. Den har aldri vært i veien for andre 
interesser i området. Trolig skyldes dreneringen at for 60 år siden hadde man liten kunnskap 
om-, og liten forståelse for betydningen av biologisk mangfold og å sikre amfibier gode 
levevilkår. Samtidig med dreneringen av dammen ble nærliggende Tonsenhagen bygget ut, og 
på den tida ble slike dammer heller ansett som noe unødvendig, mot i dag hvor små vannspeil 
betraktes som en berikelse av bomiljø og som badedammer. 
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 Mot øst var Salamanderdammen demmet opp av en liten lav fjellknaus. Denne er det sprengt 
ut en liten grøft igjennom. Steinen fra denne er lagt tilbake, og om det går et lite rør gjennom 
denne, eller om vannet finner vei mellom de grove steinene er vanskelig å se i dag. Løsningen 
på å få igjen dammen ligger nok i å rense og støpe igjen enden på grøfta. Salamanderdammen 
ligger i stor grad på bart fjell. På en del av den tidligere bunnen er det etablert seg noe kjerr 
som enkelt kan fjernes ved en restaurering. 
Det er ingen andre nevneverdige vannspeil i nærheten i dette området, så en tilbakeføring av 
Salamanderdammen vil også være en berikelse for dette naturområdet som er svært mye 
brukt. 
 
For Lillomarkas Venner. 
Håvard Pedersen 
Tlf 916 60 026 


