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Referansedata
Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2017
Kommune: Åmot Inventør: TBL, THØ
H.o.h.: 211-215moh  Vegetasjonsone: sørboreal 100% (300 daa) 
Areal:  296 daa Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon

Sammendrag
Området Kildeøyene ble kartlagt i forbindelse med ordningen “frivillig vern” og er valgt ut i samarbeid mellom grunneier og 
Fylkesmannen i Hedmark. Området ligger rett nord for Rena i Åmot og omfatter flere øyer, Rødøya og Kildeøyene, som 
ligger samlet ute i Glomma. Øyene, som er dannet ved sedimentasjon, er for det meste flate og har en høydeforskjell på 
opp mot 5 meter. Stedvis finnes noen litt nedsenkede flomløp inne på øyene som trolig oversvømmes oftere og mer intenst 
enn øyene for øvrig. 
Avgrensningen gjelder naturtypen flommarksskog. en spesiell utforming med gran dekker nokså store arealer. I tillegg 
finnes mindre arealer med flommarksskog dominert av bjørk og gråor, samt et lite areal med veletablert mandelpilkratt. 
Granskogene ligger på de høyeste delene av øyene og domineres av en frodig, men nokså lavvokst vegetasjonstyper med 
høyt innslag av blant annet huldregras, gullris, sauetelg, firblad og gauksyre. I de noe sterkene flompåvirkete arealene 
med løvdominans finnes arter som struseving, mjødurt, bringebær, skogstjerneblom, hvitbladtistel, engsnelle, krypsoleie, 
langstarr. 
Lokaliteten er ikke påvirket av menneskelig aktivitet i senere tid. Det er ser imidertid ut til at store deler av disse øyene tidli-
gere har blitt brukt til beite eller annen aktivitet. Det er sannsynlig at deler av arealet var helt åpent for en del tiår siden. I dag 
kan deler av lauvskogen betegnes som aldrende til nokså gammel, mens granskogen for det meste er i optimalfase til tidlig 
aldersfase i partier. Det finnes noe dødved i partier, men flommen påvirker nok mengden og utbredelsen av dødved. Sted-
vis er mye dødved samlet i store vaser, de største med flere hundre stokker som har blitt transportert hit i flere omganger.
Det er påvist store mengder huldregras og skogsøtgras i området. I tillegg finnes store mengder av den sårbare mosearten 
skvulpmose (VU), som tidligere ikke er påvist i Hedmark mer enn en håndfull ganger, og da lengst nord i fylket. Videre 
finnes broddsoppsnyltekjule (NT) på gråor og svartsonekjuke på en nedbrutt granlåg. Mandelpil (NT) vokser vanlig i de 
mest flompåvirkete delene av øyene nærmest elva. Det er imidlertid bare helt i sør at mandelpil danner sammenhengede 
større bestander. Det finnes svært store bestander av alle påviste rødlistearter med unntak for broddsoppsnyltekjuke og 
svartsonekjuke.  
Kildeøyene vurderes å innha naturverdier på nasjonalt nivå tilsvarende ***.  

Feltarbeid
Feltarbeidet ble gjennomført av to personer i løpet av en lang feltdag. Vannstanden i elva var forholdsvis lav slik at alle 
deler av området lot seg inventere. 

Tidspunkt og værets betydning
Tidspunktet var gunstig med tanke på inventering av karplanter, lav og moser, samt vedboende sopp. Soppsesongen for 
jordboende sopp var ikke startet når området ble kartlagt. Værforholdene la ingen begrensninger på arbeidet. 

Utvelgelse og undersøkelsesområde
Området Kildeøyene ble kartlagt i forbindelse med ordningen “frivillig vern” og er valgt ut i samarbeid mellom grunneier og 
Fylkesmannen i Hedmark. Området ligger rett nord for Rena i Åmot og omfatter flere øyer, Rødøya og Kildeøyene, som 
ligger samlet ute i Glomma. 

Tidligere undersøkelser
Lokaliteten er tidligere kartlagt av BioFokus v/Kjell Magne Olsen og Terje Blindheim i forbindelse med naturtypekartlegging 
i Åmot kommune i 2010. Lokaliteten ble den gang kartlagt som store elveør med utforming elveørkratt. Det ble gjort funn 
av blant annet skogsøtgras (VU) i denne kartleggingen. 

Beliggenhet
Lokaliteten omfatter de sørligste av øyene som ligger ute i Glomma rett nord for Rena sentrum i Åmot kommune. 
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Naturgrunnlag
Topografi
 Øyene er for det meste flate og har en høydeforskjell på opp mot 5 meter. Stedvis finnes noen litt nedsenkede flomløp inne 
på øyene som trolig oversvømmes oftere og mer intenst enn øyene for øvrig. 

Geologi
 Øyene utgjør typiske sedimentasjonsøyer, hvor de aller fleste i all hovedsak er skogbevokst.

Vegetasjonsgeografi
Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon, vegtasjonsone: sørboreal 100% (300 daa) .
Området ligger i sørboreal vegetasjonssone. 

Klima
Vegetasjonen påvirkes trolig nokså mye av beliggenheten ute i ei stor elv. Dette skaper et nokså stabilt fuktig klima i store 
deler av området. 

Vegetasjon og treslagsfordeling
Se kjerneområdebeskrivelse!

Skogstruktur og påvirkning
Se kjerneområdebeskrivelse!

Kjerneområder
I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Kildeøyene. Nummereringen referer til 
inntegninger vist på kartet.

1  Kildeøyene
Naturtype: Flommarksskog -  Areal: 296,2daa
BMVERDI: A

Innledning: Beskrivelsen er innlagt 01.03.2018 av BioFokus v/ Torbjørn Høitomt i forbindelse med naturkartlegging i området gjennom 
ordningen frivillig vern. Oppdragsgiver er Fylkesmannen i Hedmark. Fra tidligere er det registrert én naturtyper i området (BN00086204) 
(Naturbase 2018). Denne lokaliteten er nå oppdatert. Kartleggingsmetodikken følger DN håndbok 13 (Direktoratet for naturforvaltning 
2006). Rødlistekategorier følger Norsk rødliste for arter 2015 (Henriksen & Hilmo 2015). Feltarbeidet ble gjennomført den 10.08.2017.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter de sørligste av øyene som ligger ute i Glomma rett nord for Rena sentrum i Åmot kom-
mune. Øyene er sedimentasjonsøyer som i sin helhet flommer over ved jevne til ujevne mellomrom. Toppen av de høyeste øyene ligger 
om lag fem meter over normal sommervannstand. Området er i sin helthet dominert av fine sedimenter som sand og silt.  
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen flommarksskog. en spesiell utforming med gran dekker 
nokså store arealer. I tillegg finnes mindre arealer med flommarksskog dominert av bjørk og gråor, samt et lite areal med veletablert man-
delpilkratt. Granskogene ligger på de høyeste delene av øyene og domineres av en frodig, men nokså lavvokst vegetasjonstyper med 
høyt innslag av blant annet huldregras, gullris, sauetelg og gauksyre. I de noe sterkene flompåvirkete arealene med løvdominans finnes 
arter som struseving, mjødurt, bringebær, skogstjerneblom, hvitbladtistel og engsnelle.
Bruk, tilstand og påvirkning: Lokaliteten er ikke påvirket av menneskelig aktivitet i senere tid. Det er ser imidertid ut til at store deler av 
disse øyene tidligere har blitt brukt til beite eller annen aktivitet. Det er sannsynlig at deler av arealet var helt åpent for en del tiår siden. I 
dag kan deler av lauvskogen betegnes som aldrende til nokså gammel, mens granskogen for det meste er i optimalfase til tidlig aldersfase 
i partier. Det finnes noe dødved i partier, men flommen påvirker nok mengden og utbredelsen av dødved. Stedvis er mye dødved samlet 
i store vaser, de største med flere hundre stokker som har blitt transportert hit i flere omganger.  
Artsmangfold: Det er påvist store mengder huldregras og skogsøtgras i området. I tillegg finnes store mengder av den sårbare mosearten 
skvulpmose (VU), som tidligere ikke er påvist i Hedmark mer enn en håndfull ganger, og da lengst nord i flyket. Videre finnes broddsopp-
snyltekjule (NT) på gråor og svartsonekjuke på en nedbrutt granlåg. Mandelpil (NT)vokser vanlig i de mest flompåvirkete delene av øyene 
nærmest elva. Det er imidlertid bare helt i sør at mandelpil danner sammenhengede større bestander. Det finnes svært store bestander 
av alle påviste rødlistearter med unntak for broddsoppsnyltekjuke og svartsonekjuke.  
Fremmede arter: Det er ikke påvist fremmede arter i området. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med andre flommarksskoger og arealer med åpne flommarker i nærheten.  
Verdivurdering: Lokaliteten består av mange mindre øyer som delvis er nokså forskjellige. Til dammen danner de en enhet med stor va-
riasjon innenfor naturtypen flommarksskog. Det finnes betydelige arealer med velutviklet flompåvirket granskog, som er en sjelden type 
nasjonalt. I tillegg finnes store bestander av flere habitatspesifikke rødelistearter som huldregras, skogsøtgras og skvulpmose. Lokaliteten 
vurderes derfor som svært viktig (A-verdi). 
Skjøtsel og hensyn: Dette er et dynamisk miljø der naturverdiene er avhengige av at vannføringsregimet i elva ikke endres i vesentlig grad. 
Det er sannsynlig at en framtidig storflom vil kunne endre miljøet ganske radikalt i deler av lokaliteten og at øyene kan “flytte” litt på seg 
ved at det graves ut enkelte steder og sedimenteres i nedkant. Ut over dette bør skogen i området bevares under fri utvikling for å sikre 
stabilitet i tilgangen på dødved og stabilt fuktig klima. 



Artsmangfold
Se kjerneområdebeskrivelsene.

Tabell: Artsfunn i Kildeøyene. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at arts-
funnet ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen Funnet 
i kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn som er gjort i 
hvert  kjerneområde. 0 betyr tekstlig kvantifisering. Små tall uten kjerneområdenummer angir funn utenfor kjerneområder.

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste- 
status

Totalt antall 
av art

Funnet i kjerne-om-
råde (nr)

Karplanter Cinna latifolia huldregras NT 1 

Glyceria lithuanica skogsøtgras VU 1 

Salix triandra mandelpil NT 1 

Moser Dichelyma falcatum krokmose 1 

Myrinia pulvinata skvulpmose NT 1 

Sopper Antrodiella americana broddsoppsnyltekjuke NT 1 

Phellinus nigrolimitatus svartsonekjuke NT 1 

Avgrensing og arrondering
Hele det tilbudte arealet inngår i den foreslåtte forvaltningsavgrensningen. Det er gjort noen mindre endringer i avgrens-
ning, men dette er å regne som naturtlige korrigeringer av de angitte grensene for undersøkelsesområdet. Stedvis er disse 
grensene noe unøyaktig sett i forhold til det man åpenbart har tenkt som formål ved at eksempelvis halvparten av ei lita 
øya er utelatt fordi den ikke er likt angitt på topografisk kart som på flybilder. 
Arronderingen er god siden alle de sørlige øyene er inkludert i avgrensningen. Neste øy nordover er dyrket opp og dermed 
ikke aktuell i denne sammenheng. 
Hele arealet er avgrenset som et kjerneområde. 

Vurdering og verdisetting
Kildeøyene er et stort, variert og velutviklet flompåvirket skogområde som ligger ute i Glomma. Selv om flere av øyene 
tidligere har vært sterkt påvirket av skogbruk og beite, framstår området i dag som nokså upåvirket av nyere inngrep. 
Granskogen er i ferd med å bli gammel, men gamle trær forekommer knapt i dag. Noe dødved finnes, men dette er stort 
sett nydannet virke. Lauvskogen, og særlig or- og pileskogene har mye raskere omsetningstid og fremstår som eldre og 
mer verdifulle. Her finnes eldre trær og dødved stedvis vanlig. De bjørkedominerte skogene er imidlertid nokså ensaldret 
og kan minne om granskogene rent strukturmesssig. 
Variasjonen i området er begrenset til variasjon innen naturtypen flommarksskog med små innslag av åpen flommark. Hele 
området er høyproduktivt og rikt og artsmangfoldet er høyt, særlig med tanke på svært store bestander av flere habitatspe-
sifikke rødlistearter som huldregras, skogsøtgras, skvulpmose og mandelpil. Størrelsen på området er også betydelig om 
man tar skogtypene i betraktning, I tillegg er området velarondert ved at alt aktuelt areal er inkludert og at dette omfatter et 
område som har mulighet til å utvikle seg gjennom den dynamikken som styrer flomskog og flommark og i framtida. 
Kildeøyene vurderes å innha naturverdier på nasjonalt nivå tilsvarende ***.  

Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Kildeøyene. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for kriteriet 
er fraværende/ ubetydelig. Strek (-) betyr ikke relevant. Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet.

Kjerneområde Urørt-
het

Død ved 
mengde

Død 
ved 

kontin.

Gamle 
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trær

Gamle 
løv-
trær

Gamle 
edel-
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Tre- 
slags- 

fordeling

Topo- 
grafisk- 
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Vegeta- 
sjons- 
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Arron- 
dering

Samlet 
verdi

1 Kildeøyene *** * * ? ** 0 ** 0 ** *** *** - – ***
Samlet        
vurdering

*** * * * ** – ** 0 ** *** *** ** *** ***
  



Mangeloppfyllelse
Flommarksskog står høyt på mangellisten for Hedmark fylke (Framstad m.fl. 2016), akkurat som den gjør i alle andre 
fylker også. Kildeøyene består at over 200 daa med flommarksskog av ulike typer. Arealet scorer også høyt på mangelen 
artsmangfold siden området huser store bestander av habitatspesifikke rødlistearter som naturlig nok også er dårlig dekket 
i vernearbeidet så langt. I tillegg er området lavtliggende og høyproduktivt. Den totale mangeloppfyllelsen vurderes som 
høy. 

Vurdering av mangeloppfyllelse for ulike vernemålsetninger for lokalitet Kildeøyene
Naturtype - fylkesvis ansvar: Høy mangeloppfyllelse
Internasjonale ansvarstyper: Høy mangeloppfyllelse
Restaureringsarealer: Høy mangeloppfyllelse
Artsmangfold: Høy mangeloppfyllelse
Generelle mangler (lavlandsskog, rik skog/høybonitetsskog og gammelskog): Middels mangeloppfyllelse
Generelle mangler i kombinasjon med naturtyper som skal prioriteres lavere: Ikke aktuell
Storområder: Ingen mangeloppfyllelse
Totalvurdering mangeloppfyllelse: Høy mangeloppfyllelse
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Figur: Blå sirkel angir området Kildeøyene sin områdeverdi (loddrett akse) og grad av mangeloppfyllelse (vannrett
akse). Fargene i figuren gir en indikasjon på om området bør vurderes for vern*.

* Områder som i dag har lav naturverdi (0 og *) kan potensielt ha egenskaper som dekker inn viktige mangler i skogvernet. Tilsvarende kan områder som
har middels og høy naturverdi, ha få egenskaper som dekker inn viktige mangler i skogvernet, fordi det allerede er vernet mange slike områder i en
region. Forvaltningen bør derfor skjele til våre vurderinger av mangeloppfyllelse når det skal bestemmes om den bør vernes eller ikke. Figuren over er
ment som en veiledende hjelp i dette arbeidet. Ligger den blå sirkelen helt eller delvis over grønne felter er det meget gode faglige grunner for vern av
området. Ligger den blå sirkelen over gule felter bør området vurderes nøyere. Ligger den blå sirkelen over rød felter er det lavt faglig grunnlag for vernet.
Hvite felter angir kombinasjoner som svært sjeldent eller aldri er realisert.
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Bilder fra området Kildeøyene

Flommarksskog med vier. Foto: Terje Blindheim

Forholdsvis kraftig bjørkeskog er vanlig forekommende i deler av
området.  Foto: Terje Blindheim

Megt frodig skog er typisk selv på de høyeste delene av øyene.
Foto: Terje Blindheim

Den sårbare arten skvulpmose ble registrert i store mengder i
området og viser tydelig hvor midlere flomnivå er på øyene.  Foto:
Terje Blindheim


