
Områdebeskrivelse av Kildeøyene naturreservat 
 
Lokalitetsnavn: Kildeøyene 
Kommune: Åmot 
Fylke: Hedmark 
Kartblad M711: 1917II (Rena)  
UTM-koordinater: 32V PN 27-29.81-84 
Vernekategori: Naturreservat 
Areal: Ca. 280 dekar, hvorav ca. 180 dekar er landareal 

Høyde over havet: 211-215 moh. 
Berørte eiendommer: Gnr./bnr.: 31/1, 31/9 og 32/1 i Åmot kommune. 
 
Områdebeskrivelse: Området som foreslås vernet er ei gruppe av øyer i Glomma, ca. 2 km nord for 
Rena sentrum i Åmot kommune, Hedmark. Avhengig av vannstanden, inkluderer avgrensingen ca. 13 
øyer, hvorav 8 av dem er skogkledde. Skogen er flommarkskog av gran i hovedsak, men med en god 
del løvskog og enkelte furutrær. Det er ca. 4 meter i høydeforskjell fra det laveste til det høyeste 
punktet i området. Øyene er dannet ved sedimentasjon, og forventes dermed å endre fasong så 
lenge det er vannstrømmer i Glomma. Hele området ligger i sørboreal vegetasjonssone.  
 
Skogstruktur: Det var lenge siden det ble foretatt noen hogst i dette området. Granskogen i området 
er ikke veldig gammel, men er i ferd med å overgå i aldersfase. Løvskogen er å betrakte som nokså 
gammel for å være løvtrær. Det finnes død ved på øyene, men flom og vannstrømmer fører til at 
stokkene transporteres bort fra hvor de vokste og samler seg i mer konsentrerte vaser. Boniteten på 
øyene er høy, og varierer fra 14 til 20. 
 
Verneinteresser: Området er høyproduktivt og rikt, og artsmangfoldet er høyt, særlig med tanke på 

svært store bestander av flere habitatspesifikke rødlistearter som huldregras (NT), skogsøtgras (VU), 

skvulpmose (NT) og mandelpil (NT). Skvulpmose er tidligere ikke påvist i Hedmark mer enn en 

håndfull ganger, og da lengst nord i fyket. Andre eksempler på arter i området er gullris, sauetelg, 

gaukesyre, stutseving, mjødurt, bringebær, skogstjerneblom, hvitbladtistel og engsnelle. Størrelsen 

på området er også betydelig om man tar skogtypene i betraktning, I tillegg er området velarrondert 

ved at alt aktuelt areal er inkludert. 

Formål: Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur med flommarksskog av 

gran og ulike løvtrær. Artsmangfoldet er rikt og øyene har stor betydning for biologisk mangfold ved 

at det er leveområde for en rekke arter knyttet til flompåvirket skog.  

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

Andre interesser: Fiske, padling og båtbruk. 

 
Tekniske inngrep: Ingen kjente. 
 
Planstatus: I arealdelen til Åmot kommunes kommuneplan (2016-2030) ligger området innenfor et 
LNF-område (landbruks-, natur-, friluftsformål) og hensynssone for flomfare. 
 
Skogbruksdata: Totalareal: ca. 281 daa 

Prod. areal: H: 137 daa M: 22 daa L: 0 daa Sum: 159 daa 
Annet areal: vann: 109 daa, skrapskog: 13  

          



Volum: Ca. 5430 m3 

Årlig tilvekst: Ca. 60 m3 


