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0    SAMMENDRAG 

Dette notatet omfatter supplerende kartlegging i to områder ved Årnes i forbindelse med 

revisjon av kommunedelplanen for Årnes i Nes kommune: Årnestangen/beitemark ved 

Høie/øyene utenfor Årnestangen og Gorolundevja sør for Årnes sentrum.  

Artskart, naturbase og annen eksisterende kunnskap er gjennomgått. Noen tidligere 

registrerte rødlistearter er ikke gjenfunnet, sannsynligvis utgått på grunn av gjengroing av 

beitemarka ved Høie og naturlig gjengroing på øyene i Glomma. Noen nye lokaliteter for 

mandelpil (NT = nær truet) ble registrert i begge områdene. Trefelt evjeblom (VU = sårbar) 

ble gjenfunnet i evja ved Årnestangen, sammen med en rødlistet kransalge, Nitella sp 

(antagelig VU). En rekke nye lokaliteter for fremmede skadelige arter er registrert. Spesielt 

ble det funnet mange nye lokaliteter for fuglespredte arter som blåhegg (SE = svært høy 

risiko), alaskakornell (SE) og høstberberis (SE) ute på øyene.  

To naturtypelokaliteter som tidligere er avgrenset i Naturbase (fig. 1) opprettholdes som 

naturtypelokaliteter med verdi B, viktig. Det gjelder lokalitet 1 Årnes (evje) og 2 Årnes 

(holmer) i figur 15. Lokalitet 3 Høie (beite, BN00025247) er nå så gjengrodd at lokaliteten 

ikke kan sies å ha verdi som naturtype beitemark. Derimot utgjøres en stor del av den 

opprinnelige beitemark-lokaliteten av en leirskredgrop, som kan verdisettes som geotop med 

verdi svært viktig, A. Leirskredgropa utgjør et noe mindre areal enn den opprinnelige 

beitemark-naturtypen, men siden denne beitemarka også har et potensial for restaurering, 

beholdes opprinnelig avgrensning i denne sammenhengen. 

Lokalitet 4 er en hul eik (BN00111642 Drognes) ved Gorolundevja, markert med grønn 

trekant. Eika er en utvalgt naturtype; U03 - Hule eiker, med verdi viktig, B. Lokalitet 5, ytre 

deler av Gorolundevja, er kartlagt som ny naturtypelokalitet «kantvegetasjon» med verdi B, 

viktig, etter nye faktaark (Miljødirektoratet 2015, Olsen 2014). 

Lokalitet 2, Evja, sammen med områdene i Glomma omkring øyene brukes som 

rasteområde og område for næringssøk for vann- og våtmarksfugl, se fig 1. Området utgjør 

sannsynligvis et viltområde med B-verdi, men denne utredningen gir ikke grunnlag for 

avgrensning.   

 

Figur 1. Rastende stokkender på Glomma ved Høie. 



  NOTAT 
Side 3 av 20 

Nes Kommune (Årnes)  Asplan Viak AS 
 

 

Figur 2. Naturtypelokaliteter avgrenset i Naturbase. 1) BN00025520 Årnes (evje) og 2) BN00025492, Årnes 
(holmer) 3), BN00025247 Høie (beite) og 4) BN00111642 Drognes. Lokalitet 4 er en hul eik ved Gorolundevja, og 
er en utvalgt naturtype, markert med grønn trekant. Lokalitet 5, ytre deler av Gorolundevja, er kartlagt som 

naturtype «kantvegetasjon» med verdi B, viktig. 

 

 

 INNLEDNING 

Kommunedelplanen for Årnes i Nes kommune skal revideres. I henhold til bestemmelser gitt 

i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning skal planforslagets virkning på 

miljø- og samfunn utredes. For tema naturmangfold antas det at det kan være mangelfulle 

kartlegginger i området (Nes kommune 2017). Dette notatet omfatter supplerende 

kartlegging i to delområder (fig. 3): 

1) Området ved Årnestangen og de to øyene/holmene mellom Årnestangen og Høie, 

herunder kvalitetssikring av tidligere registreringer.  

2) Et mindre område ved Gorolund sør for sentrum, Gorolundevja.  

1 

3 

2 

4 
5 

http://kart.naturbase.no/
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Figur 3. Venstre: Delområde 1, Årnestangen, Høie beitemark og øyene. Høyre: Delområde 2, Gorolundevja. 

 METODE 

Det er foretatt befaring i områdene, og naturtyper og arter av spesiell interesse er registrert 

med håndholdt GPS. Naturtyper og enkelte arter er dokumentert med foto. Feltarbeid er 

foretatt 16. og 17. oktober. Oddmund Wold foretok befaring av Årnestangen, beitemarka ved 

Høie og evja ved Gorolund 16. oktober. Cornelia Solheim deltok ved befaring av øyene og 

ved undersøkelser av vannvegetasjon 17. oktober. Vannvegetasjon ble undersøkt ved hjelp 

av rive. Ved befaring av øyene og registrering av vannvegetasjon kunne Øvre Romerike 

Brann og redning stilte med båt og båtfører bestilt av Nes kommune. Båtfører og lokalkjent 

Tom Bråthen bidro også med informasjon mht. områdets historikk. 

Naturtypelokaliteter er verdisatt etter DN håndbok 13, Kartlegging av naturtyper (Direktoratet 

for naturforvaltning 2007), inkludert nye faktaark (Miljødirektoratet 2015) og DN-håndbok 11 

(Direktoratet for naturforvaltning 2000), se tabell 1. Der annen litteratur er benyttet for 

verdisetting er det nevnt i teksten.  

Arter av spesiell interesse, som rødlistede og svartelistede arter, er registrert med GPS og er 

lagt inn i Artsobservasjoner, og kan finnes i Artskart. For noen lokaliteter er også mer vanlige 

arter lagt inn.  

Sørøya 

Nordøya 

Høie 

Gorolundevja 

https://artsobservasjoner.no/
https://artskart.artsdatabanken.no/
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Tabell 1. Verdiklassifisering av lokaliteter basert på DN-håndbok 13-2007. 

Naturforhold Verdi 
(DN-håndbøkene) 

Nasjonal- 
lokal verdiskala 

Svært viktig natur A – svært viktig Nasjonal verdi 

Viktig natur B – viktig Regional verdi 

Lokalt viktig natur C – lokalt viktig Høy lokal verdi 

Ordinær øvrig natur Ingen verdisetting  - 

Bebygde areal Ingen verdisetting - 

 

 TIDLIGERE UNDERSØKELSER 

I Naturbase (2017) er det tidligere registrert tre naturtypelokaliteter i delområde 1, avgrenset 

av Siste Sjanse (Reiso 2003), se fig. 4. I delområde 2, ved Gorolundevja er det registrert en 

hul eik.  

 

Lokalitet 1, BN00025520 Årnes (evje) og lokalitet 2, BN00025492, Årnes (holmer) er ikke 

befart i felt av Siste Sjanse, men er registrert i Naturbase 20.11.2003, basert på tidligere funn 

belagt i herbariene ved Botanisk museum, UiO.  Lokalitet 3, Naturbeitemarka ved Høie, 

BN00025247, ble befart av Siste Sjanse 18.11.2003. Lokalitet 4, hul eik ved Gorolundevja er 

registrert av Ross Wetherbee aug. 2015. Eika har en omkrets på over 2,80 m. Samtlige 

lokaliteter er verdisatt til viktig, B. Eika ved Gorolundevja er i tillegg en utvalgt naturtype; U03 

- Hule eiker. Det skal tas særskilt hensyn til forekomster av utvalgte naturtyper for å unngå 

forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand, jf. natur-

mangfoldloven §§ 53 – 56. 

 

Tore Berg og Magne Hofstad befarte området i 2008, og har gjort botaniske registreringer 

med hovedvekt på karplantefloraen. Det foreligger også et betydelig materiale av 

ornitologiske registreringer fra området, deriblant en rekke registreringer av rødlistede fugler. 

Konsulentfirmaet Faun foretok i 2013 kartlegging og sårbarhetsvurdering av naturmangfold 

på Årnestangen og øyene, samt naturbeitemarka ved Høie, lokalitet 1-3 i fig. 2 (Kiland 2013). 

Rapporten gir en beskrivelse av naturtyper basert på DN-håndbok 13 og vegetasjonstyper 

etter Fremstad (1997), samt oppgir en del registrerte arter fra området og oppsummerer i en 

verdivurdering av området, differensiert i delområder.   

 

http://kart.naturbase.no/
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Figur 4. Naturtypelokaliteter avgrenset i Naturbase. 1) BN00025520 Årnes (evje), 2) BN00025492, Årnes (holmer) 
3), BN00025247 Høie (beite) og 4) BN00111642 Drognes. Lokalitet 4 er en hul eik ved Gorolundevja, og er en 
utvalgt naturtype, markert med grønn trekant. 

 

Tabell 2 Vegetasjonstyper i delområde 1, oppsummert av Kiland (2013). 

 

1 

3 

2 

4 

http://kart.naturbase.no/
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 OMRÅDEBESKRIVELSER 

Området ligger under marin grense, og er dominert av marin leire. I tilknytning til Glommas 

elveløp er det partier med grovere elveavsetninger. Årnestangen er preget av at det er anlagt 

gangvei via gangbru over til sydspissen av Årnestangen og videre nordover fram til boligfeltet 

ved Høie i nord. Omtrent midt på tangen er det en parkeringsplass, noe som gjør dette 

området lett tilgjengelig.  Området var tidligere mer aktivt brukt som utfartsområde, bl.a. med 

badeplass og turstier. Fram til slutten av 1960-tallet skal Tangen også ha vært i bruk som 

«folkepark», med dansetilstelninger som trakk mange besøkende. Hele området var tidligere 

brukt til beite for storfe, noe som opphørte på 1950-tallet (Kiland 2013). 

Vannstanden i Glomma er her påvirket av reguleringen ved Rånåsfoss kraftverk, som bidrar 

til å redusere flomtopper og heve laveste vannstand. Sannsynligvis har denne reguleringen 

bidratt til å øke sedimentering i Glommas løp på strekningen Funnefoss – Rånåsfoss (Bogen 

& Bønsnes 2008).  

Nordøya og vegetasjonen på denne øya er av nyere data enn på Sørøya. På1950-tallet var 

Nordøya nærmest bare en sandbanke (pers. medd. Tom Bråthen).  

 
Figur 5. Flyfoto fra 1964. Høie-området er delvis tresatt beitemark. Nordøya har lite oppslag av trær og busker. 
Tømmerlenser synes både nord og syd for øyene. Utsnitt av foto.                                                                      
(Kilde: https://digitaltmuseum.no/011012583008/arnes-tettsted). 

4.1 Delområde 1, Årnestangen og øyene 

Delområde 1 består av Årnestangen, en gjengrodd beitemark ved Høie og to øyer i Glomma, 

benevnt Sørøya og Nordøya. Strekningen fra sydspissen av Årnestangen til nordspissen av 

Nordøya er i overkant av 1 km. Øyene og søndre del av Årnestangen er elveavsetninger, 

mens øvrige del av Årnestangen og beitemarka er relativt næringsrike marine avsetninger, 

antagelig i hovedsak leire. Bekken som renner ut i evja på østsiden av Årnestangen fører 

med seg leirpartikler som i perioder gir redusert siktedyp i evja. Størstedelen av beitemarka 

ved Høie utgjøres av en leirskredgrop (NGU 2017). Leirskredgroper er en rødlistet naturtype, 

kategorisert som nær truet (NT) i Norge (Erikstad & Bakkestuen 2011).  

https://digitaltmuseum.no/011012583008/arnes-tettsted
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Figur 6. Karakteristisk sonering på østsiden av øyene, fra vannvegetasjon med flotgras og tjernaks-arter via 
starrbelter med nordlandsstarr, kvasstarr og sennegras og en sone med grasarter som vassrørkvein og strandrør 

til en sone med vierarter og mandelpil. Østsiden av Sørøya, mot syd. 

 
Figur 7. Innenfor vierbeltene går soneringene gradvis over til mer fastmarks-preget vegetasjon dominert av bjørk. 

Fra Sørøya.  
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Øyene er dominert av lauvskog. Nordøya har stort innslag av vier- og pilearter med noe 

spredt bjørk. Vestsiden av øyene, ut mot Glomma, er preget av erosjonsskrenter, men på 

østsiden, mot land, er det langgrunne partier. Her er det en klar sonering i strandsona med 

vannvegetasjon med flyteblads- og langskuddvegetasjon, et starrbelte med nordlandsstarr, 

sennegras og noe kvasstarr, en grasdominert sone med vassrørkvein og noe strandrør og et 

belte av vier- og pilearter med mye svartvier og lokalt betydelig innslag av mandelpil (NT = 

nær truet) (fig 6 og 7).  

En lignende sonering finnes på østsiden av Årnestangen, mot evja, men her finner vi i tillegg 

et innslag av gråor-heggeskog på østsiden av tangen, i indre deler av evja. Vann-

vegetasjonen i evja er dominert av flytebladsvegetasjon med bl.a. tjernaks og pilblad.  

På Sørøya går vierbeltene over i en bjørkedominert fuktskog med innblanding av noe vier og 

or (fig. 7), mens de høyestliggende partiene på Sørøya har fastmarksvegetasjon med 

blåbærskog og lågurtskog med innslag av bjørk og spredt furu. Enkelte grantrær inngår 

også. Lokalt er det stort innslag av nikkevintergrønn og snerprørkvein i feltsjiktet i de 

høyestliggende partiene.  

Ender og andre våtmarksfugl har ofte tilhold i områdene på utsiden av øyene og i sundet 

mellom øyene og Årnestangen (Artskart 2017). Også evja ved Årnestangen er sannsynligvis 

viktig for rastende vannfugl.  

4.2 Delområde 2, Gorolundevja 

 

 
Figur 8. Ytre deler av Gorolund-evja er omgitt av sterkt påvirkede arealer. Den lave buska ved evja, til høyre i 
bildet, er mandelpil (NT), treet rett bak mandelpilen er en hul eik (UN = utvalgt naturtype). 

 



  NOTAT 
Side 10 av 20 

Nes Kommune (Årnes)  Asplan Viak AS 
 

Ytre deler av Gorolundevja, imot Glomma, er omgitt 

av sterkt påvirkede arealer. På nordsiden går 

plenanlegget ved Raumnessaga 14 og 16 nesten 

helt ned til evja, på sørsiden er det delvis plener og 

ellers noe tresatt mark mellom eiendommen Nedre 

Hagaveg 73 og evja. Videre innover i evja, mot øst, 

er evja omgitt av sterkt påvirkede arealer. Selv om 

det tilsynelatende er mer slutta lauvskog i denne 

delen av området, bærer det preg av til dels sterk 

påvirkning i form av tidligere graving og utfyllinger, 

noe som også bekreftes av eldre flybilder (Norge i 

bilder).  

Strandsona i evja har belter av starrarter, elvesnelle 

og vassrørkvein og andre vanlige sumpplanter. 

Vann-vegetasjonen er dominert av vanlig tjernaks, 

og hadde spor etter beiting av vannfugl, mest 

sannsynlig gressender som stokkand.  

 

Ved Nedre Hagaveg 73 (169/14) står en stor eik (se fig. 8). Eika er en utvalgt naturtype; U03 

- Hule eiker. På denne eiendommen, i kanten av evja og mot Glomma, står noen mindre 

busker av mandelpil (NT). 

 

 

 RESULTATER SUPPLERENDE KARTLEGGING 

5.1 Vegetasjonstyper 

Registreringer ved denne utredningen bekrefter i store trekk beskrivelsen gitt av Kiland 

(2013), jf. tabell 2. Betegnelser for vegetasjons-typene følger Fremstad (1997). Noen forhold 

skal likevel kommenteres. 

Vegetasjonstypen Q3f, elveørkratt, mandelpilutforming synes å være noe mer utbredt på 

øyene enn angitt av Kiland (2013). Mandelpilkratt ble registrert i både nord- og sørenden på 

begge øyene, og har omtrent lik utbredelse på disse øyene. Mandelpilkratt er vurdert som 

nær truet (NT) i Norsk rødliste for naturtyper (Bendiksen 2011).  

Figur 9. Også indre deler av Gorolundevja bærer preg av 
tidligere påvirkning. 

http://norgeibilder.no/
http://norgeibilder.no/
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Flytebladsvegetasjonen i evja mellom Årnestangen og Høievegen var i 2017 dominert av 

vanlig tjernaks med noe innslag av bl.a. pilblad og flotgras. Naturtypen i vannvegetasjonen i 

evja blir da P2c, vanlig tjønnaks-utforming. Kiland (2003, s. 4) angir flotgrasutforming, P2a i 

denne evja. Flytebladsvegetasjonen i sundet mellom øyene og Årnestangen var dominert av 

flotgras også i 2017, som angitt av Kiland (2013). Også her var det betydelig innslag av 

vanlig tjernaks. Vannvegetasjonen kan variere mye i dominansforhold fra år til år, bl.a. 

avhengig av vannstand, tilførsel av næringsstoffer, nedbeiting av vannfugl osv.  

I tillegg til flytebladsvegetasjon, P2, ble det i 2017 registrert betydelig langskuddsvegetasjon 

(P1, undervannsplanter med lange skudd, opptil et par meter) i sundet mellom øyene og 

Årnestangen. Her dominerte tjernaks-arter som hjertetjernaks, rusttjernaks, grastjernaks og 

nøkketjernaks. I tillegg var det noe innslag av vanlig tusenblad. Artsinventaret indikerer en 

svak grad av eutrofiering. Det betydelige innslaget av nøkketjernaks er uvanlig, da denne 

arten vanligvis finnes på dypere og mer stillestående vann. Vegetasjonstypen dominert av 

langskuddsplanter kan føres til P1a langskudd-vegetasjon, tusenblad – tjønnaks-utforming. 

Vegetasjonstypen beites av vannfugl, og kan være viktig for rastende fugl.   

 

Figur 10. Mandelpil (NT = nær truet). Kartet viser registreringer i delområde 1 (fra Artskart). Mandelpil er lett 
kjennelig på rødbrune felter på stammen av litt eldre busker/trær. Mandelpilkratt er vurdert som nær truet 

(NT) som naturtype.  Bildet er fra Nordøya. 

https://artskart.artsdatabanken.no/
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Figur 11. Vannvegetasjon i evja mellom Årnestangen og Høievegen var dominert av vanlig tjernaks i 2017. 

 

Vannvegetasjonen i Gorolundsevja (delområde 2) var dominert av P2c, flytebladsvegetasjon, 

vanlig tjønnaks-utforming. Strandsonen i evja var dominert av sennegras, elvesnelle og 

vassrørkvein på litt høyere nivåer. Vegetasjonstypene i strandsona blir O3, elvesnelle-starr-

sump, O3a elvesnelle-utforming, O3e sennegras-utforming og O3g, gras-utforming. Lokal 

påvirkning av næringsrikt vann ga et lite innslag av krevende arter som bredt dunkjevle og 

vasshøymol. Vegtasjonstyper i øvrige lauvkratt og –skog ved Gorolundevja er ikke vektlagt 

pga. stor kulturpåvirkning.  Ytre deler av Gorolundevja kan kartlegges som naturtypelokalitet 

med B-verdi etter kriterier beskrevet av Olsen (2014).  

Naturbeitemarka ved Høie er nå så gjengrodd med kratt av bringebær, rose-arter, einer og 

andre storvokste arter (fig. 12), at det er mindre sannsynlig at noen av de tidligere registrerte 

rødlistede beitemarksartene fortsatt finnes på lokaliteten. Størstedelen av lokaliteten kan nå 

karakteriseres som F5d kantkratt av einer – rose-utforming, med stort innslag av kanelrose, 

bringebær, einer, geitrams, hundegras, kanadagullris (SE = svært høy risiko), rødhyll (HI = 

høy risiko) og diverse andre storvokste næringskrevende «ugras»-arter. Sentrale deler av 

lokaliteten utgjøres av en leirskredgrop som kan vurderes til A-verdi, jf. kap. 6.1. 
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Figur 12. Naturbeitemarka ved Høie er nå så godt som helt gjengrodd, og vurderes nå til å ha liten verdi mht. 
biologisk mangfold. Lokaliteten kan likevel ha et restaureringspotensial, og sentrale deler av lokaliteten utgjøres 
av en leirskredgrop (geotop) med A - verdi.  

5.2 Arter 

5.2.1 Rødlista arter 

Noen tidligere registrerte arter fra området er ikke gjenfunnet. Det gjelder bl.a. de rødlistede 

artene elvebunke (VU, funn av J. Holmboe 1932) og doggpil (VU, funn av E. Svalheim 1990). 

Begge disse artene kan ha etablert seg i en fase med mer blottlagt sand/grus i strandsona, 

f.eks. på Nordøya, men kan senere ha blitt utkonkurrert når vegetasjonen har blitt mer sluttet.  

Siste sjanse oppgir «tallrik forekomst av den rødlistede planten enghaukeskjegg» (Reiso 

2003) fra naturbeitemarka ved Høie i 2003. Enghaukeskjegg ble ettersøkt, men ikke 

gjenfunnet. Arten er sannsynligvis utgått på grunn av gjengroing av beitemarka. Det samme 

kan gjelde de to rødlistede soppene oliventunge (VU, funn i 1951, 1953 og 1957) og 

kransmusserong (NT, funn i 1965, 1987).  

Av arter av spesiell interesse som er funnet/gjenfunnet i forbindelse med denne 

registreringen (2017) kan nevnes funn av trefelt evjeblom (VU = sårbar) i evja mellom 

Årnestangen og Høievegen. Trefelt evjeblom er sist funnet her i 1966 av Bjørn Rørslett. 

Videre ble det funnet en kransalge i slekten glattkrans (Nitella), mest sannsynlig 

skjørglattkrans, Nitella cf. gracilis (VU). Materialet er sjekket av Andres Langangen, som har 

spesialkompetanse på kransalger. Det innsamlede materialet var ikke helt optimalt for sikker 

bestemmelse, men ev. andre arter som skjørglattkrans kan forveksles med er dverg-

glattkrans, N. confervacea, (EN) eller broddglattkrans, N. mucronata (VU), som begge er 
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rødlistet. Det innsamlede materialet kan ikke bestemmes helt sikkert, men det kan likevel 

konkluderes med at lokaliteten er voksested for en rødlistet kransalge, men at ytterligere 

materiale må innsamles for sikker bestemmelse av arten.   

Det foreligger mange registreringer av fugl i området. Registreringene er oppgitt med relativt 

stor usikkerhet, og det må antas at registrerte arter med stor sannsynlighet kan finnes i 

størstedelen av området Årnesrtangen – Nordøya. Registrerte rødlistede fuglearter i området 

er bl.a. sanglerke, hettemåke, bergand, storspove, lappfiskand og stjertand, samtlige er VU 

(= sårbare) og er registrert flere ganger gjennom flere år.  Alke (EN = sterkt truet) har en 

registrering, mens vipe (EN) og makrellterne (EN) har en rekke registreringer her. I tillegg til 

artene i kategoriene EN og VU er 9 arter i kategorien NT (= nær truet) registrert her: stær, 

tyrkerdue, fiskemåke, gulspurv, sivspurv, svartand, fiskeørn, vepsevåk og hønsehauk. Med 

unntak av rovfuglene, så har disse artene flere registreringer, og må antas å kunne opptre 

regelmessig her.  

Ved feltarbeidet 2017 ble det registrert et stort antall stokkender, ca. 50 individer i en flokk 

ved Høie, ellers kvinender i grupper på 5 – 10 individer og en tilsvarende flokk med silender.   

 
Figur 13. Stokkender i evja ved Årnestangen.  

 

5.2.2 Svartelista arter 

Av svartelista karplanter er det registrert et betydelig antall lokaliteter og arter i delområde 1 

(fig. 10), men ingen spesielle fremmede arter ble registrert i delområde 2, Gorolundevja. 

Kiland (2013) oppgir én registrering av parkslirekne (SE=svært høy risiko) fra delområde 1. 

Arten ble ettersøkt spesielt ved feltarbeidet i 2017 siden parkslirekne er en spesielt 

problematisk fremmed skadelig art, men ble ikke gjenfunnet. Arten var tidligere avmerket på 

to lokaliteter i artskart, versjon 1.6; én lokalitet i naturbeiteenga ved Høie, og én lokalitet på 
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Nordøya. Lokalitetene er nå fjernet i siste versjon av 

artskart (2.0, lansert 25. okt. 2017). Det kan skyldes at 

arten er bekjempet og fjernet, men det kan også ha 

vært en feilbestemmelse eller feilregistrering.   

Ved feltarbeidet i 2017 ble det registrert flere 

forekomster av blåhegg-arter, hovedsaklig vanlig 

blåhegg (SE), men tre lokaliteter for taggblåhegg (SE), 

ble også funnet. Ellers ble noen lokaliteter av 

høstberberis (SE), alaskekornell (SE) og sibirkornell 

(HI) registrert. Kanadagullris (SE) forekommer spredt, 

i hovedsak i den gjengrodde beitemarka ved Høie, 

men enkelte forekomster finnes på Årnestangen og på 

øyene. Evja ved Årnestangen har en liten forekomst 

av vasspest (SE).   

 

 

 

 VERDISETTING 

6.1 Delområde 1, Årnestangen og øyene 

Lokalitet 1 (fig. 2), evja mellom Årnestangen og Høievegen (Naturbase BN00025520 Årnes, 

evje) vil komme inn under begrepet «Vannkantsamfunn» etter nye faktaark (Miljødirektoratet  

2015, Olsen 2014). Evja har et areal på noe over 15 daa, og har minst én VU-art, trefelt 

evjeblom. I tillegg forekommer en sårbar kransalge, sannsynligvis skjørglattkrans, Nitella cf. 

gracilis (VU). Ut fra forekomst av minst én VU-art, størrelse over 10 daa, middels påvirkning, 

middels artsutvalg og lite innslag av fremmede arter, kan lokaliteten gis verdien viktig (B) 

etter kriteriene gitt av Olsen (2014). 

Lokalitet 2 (fig. 2), Nord- og Sørøya, (Naturbase BN00025492, Årnes, holmer) vurderes 

samlet ut fra at de har relativt stor likhet, bl.a. med forekomster av små bestander av 

mandelpilkratt (NT) på begge øyene. Øyene har også store likheter med hensyn til godt 

utviklet sonering i vegetasjonen. Med unntak av mandelpil (NT) er det ikke funnet andre 

rødlistede arter på øyene. Øyene er tidligere kartlagt som en naturtypelokalitet, naturtype 

«Stor elveør» (Naturbase 2017). Etter nye faktaark (Miljødirektoratet  2015) er lokalitetene 

nærmest å karakterisere som flommarksskog (Høytomt 2014) med delnaturtyper «2 

Flompåvirket bjørke- og vierskog» og innslag av «4 Mandelpilkratt». I tillegg finnes åpen 

flomfastmark (Thylén 2014), i hovedsak delnaturtype «2 rik grasflomsone» og med et mindre 

innslag av delnaturtype «3 Mudderbank». Flommarksskogen oppnår middels verdi ut fra 

størrelse (ca. 25 daa), forekomst av død ved og lite menneskelig påvirkning, kanskje også ut 

Figur 14. Forekomster av svartelistede arter i området 
Årnestangen/øyene - Høie. 

http://www.miljodirektoratet.no/no/tjenester-og-verktoy/database/naturbase/


  NOTAT 
Side 16 av 20 

Nes Kommune (Årnes)  Asplan Viak AS 
 

fra artsmangfold, med minst én NT-art og potensial for flere NT-arter, siden spesielle grupper 

som sopp, lav, moser osv. ikke er undersøkt her. Åpen flommark på lokaliteten utgjør ca. 12 

daa. Åpen flommark oppnår middels vekt basert på størrelse, høy vekt på antall 

delnaturtyper og fullstendig sonering fra vann til vierkratt/sumpskog, og lite påvirkning. For 

lokaliteten vurderes disse flommarksskog og åpen flommark samlet, og oppsummert kan 

lokalitet 2 (jf. fig. 2), BN00025492, Årnes (holmer) gis verdi viktig (B) etter kriteriene gitt av 

Høytomt (2014) og Thylén (2014). 

Lokalitet 3 (fig 4), naturbeitemarka ved Høie, BN00025247, vil nå ikke oppnå terskelverdi for 

tilstand/påvirkning eller for artsmangfold/rødlistearter (Bratli 2014) for å bli kartlagt som 

naturtype «Naturbeitemark». Lokaliteten kan derimot vurderes som en geotop, 

«leirskredgrop» etter kriterier gitt av Erikstad (2014a). Størstedelen av beitemarka ved Høie 

utgjøres av en leirskredgrop (NGU 2017). Leirskredgroper er en rødlistet naturtype, 

Naturtypen er rødlistet som nær truet (NT) i Norge (Erikstad & Bakkestuen 2011). Denne 

leirskredgropa har et areal på 20 – 25 daa. 

 

Figur 15. Leirskredgrop i naturbeitemarka ved Høie. Etter NGU 2017. http://geo.ngu.no/kart/losmasse/. 
Skredkanten synes tydelig i terrenget. Lokaliteten er vurdert som geotop med A-verdi, svært viktig. 

 

Ved en vurdering ut fra kriteriene gitt av Erikstad (2014a) vil denne leirskredgropa verdisettes 

som svært viktig (A), ut fra høy vekt på areal > 10 daa, og utforming med klar avgrensning og 

markert skredkant. Skredkanten ser ut til å være tegnet ca. 50 – 60 m for langt nord på 

NGUs kart (fig. 15). Skredkanten er tydelig i terrenget. 

6.2 Delområde 2 Gorolundevja. 

Delområde 2 omfatter Gorolundevja og tilgrensende arealer. Området er til dels sterkt 

kulturpåvirket, men ytre deler av denne evja vil komme inn under begrepet 

«Vannkantsamfunn» etter nye faktaark (Miljødirektoratet 2015), og denne delen av evja fyller 

kravene til naturtypelokalitet med verdi B, viktig, basert på midders artsinventar og størrelse, 

ca. 4,5 daa (Olsen 2014). Ellers er lokaliteten middels påvirket, og fremmede arter ble ikke 

registrert. Lokaliteten har potensial for VU-arter, som f.eks trefelt evjeblom (VU) og rødlistede 

kransalger i slekten Nitella.   

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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Figur 16. Gorolundevja er kartlagt som naturtypelokalitet, vannkantsamfunn , med verdi B, viktig. Mandelpil (NT) 
har noen lokaliteter her, og er angitt med orange sirkler i kartet til høyre. En forekomst av alaskakornell (SE) er 
angitt med svart sirkel. Hul eik, utvalgt naturtype er angitt med grønn trekant.  

 

Helt i kanten av utredningsområdet står en stor eik, som er kartlagt som naturtype, «store 

gamle trær, utforming eik», BN00111642 Drognes, med verdi B - viktig. Eika er lokalitet 4 i 

fig. 4, se også fig. 16.  Eika er en utvalgt naturtype; U03 - Hule eiker. I kanten av evja og mot 

Glomma står noen mindre busker av rødlistearten mandelpil (NT), se fig. 16.  

Vannarealene som omgir øyene og evja ved Årnestangen har verdi for vann- og våtmarks-

fugl, med viltvekt 2 -5 vurdert etter DN-håndbok 11, noe som indikerer et viltområde med B-

verdi – viktig. Denne utredningen gir likevel ikke grunnlag for å avgrense et slikt område her. 

6.3 Oppsummering av verdier 

To naturtypelokaliteter avgrenset i Naturbase opprettholdes som naturtypelokaliteter med 

verdi B, viktig. Det gjelder lokalitet 1 Årnes (evje) og 2 Årnes (holmer) i figur 15. Lokalitet 3 

Høie (beite, BN00025247) er nå så gjengrodd at lokaliteten ikke kan sies å ha verdi som 

naturtype beitemark. Derimot utgjøres en stor del av den opprinnelige beitemark-lokaliteten 

av en leirskredgrop, som kan verdisettes som geotop med verdi svært viktig, A. 

Leirskredgropa utgjør et noe mindre areal enn den opprinnelige beitemark-naturtypen, men 

siden denne beitemarka også har et potensial for restaurering, beholdes opprinnelig 

avgrensning i denne sammenhengen. 

Lokalitet 4 er en hul eik (BN00111642 Drognes) ved Gorolundevja, og er en utvalgt 

naturtype, markert med grønn trekant. Eika er en utvalgt naturtype; U03 - Hule eiker, med 

verdi viktig, B. Lokalitet 5, ytre deler av Gorolundevja, er kartlagt som naturtype 

«kantvegetasjon» med verdi B, viktig, etter nye faktaark (Miljødirektoratet 2015, Olsen 2014). 

Evja, lokalitet 1, sammen med områdene omkring øyene vil sannsynligvis utgjøre et 

viltområde med B-verdi, som rasteområde og område for næringssøk for vann- og 

våtmarksfugl.   
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Figur 17. Naturtypelokaliteter avgrenset i Naturbase er 1) BN00025520 Årnes (evje) og 2) BN00025492, Årnes 
(holmer) 3), BN00025247 Høie (beite) og 4) BN00111642 Drognes. Lokalitet 4 er en hul eik ved Gorolundevja, og 
er en utvalgt naturtype, markert med grønn trekant. Lokalitet 5, ytre deler av Gorolundevja, er kartlagt som 

naturtype «kantvegetasjon» med verdi B, viktig. Lokalitet 5 er ny. 
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http://kart.naturbase.no/
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