
Områdebeskrivelse av det foreslåtte Eldåa naturreservat (utvidelse) 
 
Navn:     Eldåa 
Kommune:     Stor-Elvdal 
Fylke:    Hedmark 
Kartblad M711:  1917 IV (Myklebysjøen) 
UTM (sentralt):  32V 601655 6813671 
Vernekategori:  Naturreservat 
Areal:    Ca. 1 000 daa 
Høyde over havet: Ca. 440-740 mo.h. 
Berørte eiendommer: Gnr./bnr. 11/5 i Stor-Elvdal kommune 
 
Områdebeskrivelse: Nordre Eldåa er et stort sidevassdrag til Imsdalen, som har sitt utspring i de 
myrlendte fjell- og fjellskogområdene i grensetraktene mot Øyer og Ringebu. Elva graver seg etter 
hvert dypere ned i terrenget, og gradvis endrer dalføret karakter fra åpen fjellskogdal til elvekløft. 
Dette er et stort og dypt bekkekløftlandskap med varierte naturforhold og opprevet topografi. På 
begge sider reiser bratte skråninger seg opp fra dalbunnen, jevnt hellende på sørsiden, brattere med 
bergvegger og rasmark på nordsiden. Høydeforskjellen dalbunn-topp ligger rundt 100 – 120 meter. 
Det foreslåtte verneområdet utgjør ca. 5 km av til sammen ca. 10 km som kan karakteriseres som 
bekkekløft. Den vest-østgående dalbunnen faller stort sett jevnt med elva i steinete stryk. Et par 
steder er det fossefall, det største 10 -12 meter høyt, med fosserøyksoner. Berggrunnen består av 
mørk feltspatførende sandstein med isprengte skiferlag. Bortsett fra kløfta er berggrunnen dekket av 
morenemasser av varierende tykkelse. Området ligger nesten i sin helhet i mellomboreal 
vegetasjonssone. 
 
Vegetasjon og skogstruktur: Området har meget stor økologisk variasjon, med store kontraster i 
lokalklima, topografi, eksposisjon, løsmassedekke – og som følge av dette, også stor variasjon i 
vegetasjonstyper. På nordsiden av bekkekløfta er det en mosaikk av gran, furu og stedvis en del 
løvtrær, og med lågurtskog, blåbærskog, småbregneskog, tørre rasutsatte skrenter og fattig lav- og 
bærlyngfuruskog. I dalbunnen er det frodigere, med en del høgstaudeskog og noe gråor-heggeskog. 
Det meste av kløfta har naturskog med ulik grad av tidligere plukkhogstpåvirkning. Naturskogpreget 
er velutviklet, med variert og uregelmessig skogbilde, relativt gamle og grove trær og til dels mye død 
ved i ulike nedbrytningsstadier. Sjiktning, alders- og dimensjonsspredning er jevnt over god. Det 
meste av skogen har vært plukkhogd med varierende intensitet, men kontinuiteten i død ved øker 
vestover. Et parti sør for Halvsætra har uvanlig gammel furuskog med mye læger i ulike 
nedbrytningsstadier. 
 
Verneinteresser: Nordre Eldåa har som helhet meget store naturverdier som bekkekløft. Området er 
stort, variert og med stor økologisk spennvidde. Verdiene er knyttet til mange ulike egenskaper, både 
gammel granskog med mye død ved, gammel furuskog, fuktig granskog, rik høgstaudeskog, gamle 
seljer, samt velutviklede fosserøykmiljøer med boreal regnskog. Dette er kanskje den mest verdifulle 
bekkekløfta i Hedmark og trolig den største gjenværende i fylket med et relativt intakt preg. 
 
Artsmangfoldet er rikt og variert, særlig av vedboende sopp, makrolav i fuktig granskog og moser. 
Vedsoppfloraen er velutviklet med god forekomst av karakterartene rosenkjuke, granrustkjuke og 
rynkeskinn og med innslag av sjokoladekjuke, vasskjuke, granstokkkjuke og svartsonekjuke. Også 
lavfloraen er rik med forekomst av gubbeskjegg, sprikeskjegg, kort trollskjegg og langt trollskjegg og 
med fossefiltlav og fossenever i fosserøykskogen. De gamle seljene har velutviklede 
lungeneversamfunn med lungenever og skrubbenever, stifiltlav og ulike vrenger. Mosefloraen har 
mange suboseaniske arter, blant annet grannkrekmose, mens karplantefloraen ikke er spesielt rik. 
 



Formål: Formålet med naturreservatet er å bevare et område med ei bekkekløft og ulike typer 
gammel barskog som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder kravfulle og 
sjeldne plante- og sopparter. 
 
Andre interesser: Jaktinteresser. 
 
Tekniske inngrep: Ei stor kraftlinje krysser over området. 
 
Planstatus: I arealdelen til Stor-Elvdal kommunes kommuneplan ligger området innenfor et LNF-område 
(landbruks-, natur- og friluftsområde) der ny eller vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse, som 
ikke har direkte sammenheng med stedbunden næring, ikke er tillatt. 
 


