
Områdebeskrivelse av det foreslåtte Gråkletten naturreservat 
 
Navn:     Gråkletten 
Kommune:     Stor-Elvdal 
Fylke:    Hedmark 
Kartblad M711:  1917 I (Evenstad) 
UTM (sentralt) : 32V 616212 6811728 
Vernekategori:  Naturreservat 
Areal:    Ca. 5 000 daa 
Høyde over havet: 480-822 mo.h. 
Berørte eiendommer: Gnr./bnr. 9/1 og 10/5 i Stor-Elvdal kommune 
 
Områdebeskrivelse: Gråkletten er en markert åskalott øst for Evenstad i Stor-Elvdal kommune ca. 18 
km sør for Koppang. Terrenget er topografisk variert og kupert, med flere markerte rygger og koller i 
«trappetrinn» nedover lisiden. Ryggene brytes av større og mindre tverrgående forsenkninger, med 
en bratt 30-80 meter høy sørvendt skrent på nordsiden og slakere terreng på sørsiden. Dalgangene 
åpner seg mot øst og drenerer ned til Netavassdraget. Fra Gråkletten som høyeste punkt (822 moh) 
avtar høyden over havet gradvis mot sør. Berggrunnen i området består av sandstein. 
Løsmassedekket varierer mye i mektighet. Lisidene er dekket av et moderat tykt morenedekke, 
toppområdene har et tynt dekke med stedvis berg i dagen, mens søkk og daldrag har et noe tykkere 
overdekke. 
 
Vegetasjon og skogstruktur: Store deler av området domineres av fattige og lavproduktive 
granskogsamfunn, hovedsakelig i form av ulike blåbærskogtyper. Nedover i hellingene finnes også 
noe rikere skogtyper, særlig småbregneskog, samt mindre forekomster av lågurtskog i bratte 
hellinger, storbregneskog, høgstaudeskog i søkk og noe sumpskog. Stedvis er det middels rike og 
varierte vegetasjonsmosaikker i bratte østvendte skrenter. Det meste av området kan karakteriseres 
som plukkhogd naturskog. Nede i liene står en produktiv, kompakt og virkesrik granskog, gjerne i sen 
optimalfase med moderat til middels god sjiktning. I noen delområder er skogen eldre enn vanlig, 
som kombinert med variert naturgrunnlag fører til et heterogent og uryddig skogbilde med ganske 
mye død ved. Her er det også stedvis brukbart innslag av gammel selje. På høyere og skrinnere nivåer 
er skogen åpnere, men samtidig flersjiktet og med stor andel gamle trær. Død ved forekommer 
generelt sparsomt i området, med unntak av det som er definert som kjerneområder der 
konsentrasjonen av død ved er stor. Furu er påfallende sjelden i området, selv på tørr bærlyngmark 
på ryggene, noe som skyldes langvarig fravær av brann kombinert med selektiv hogst av furu. Svære, 
gamle furulæger med brannspor finnes spredt.  
 
Verneinteresser: De største kvalitetene til området er at det er et relativt stort sammenhengende 
naturskogområde i en region som er sterkt preget av bestandsskogbruket. Det er et av de største 
gjenværende gammelskogområdene i Midt-Østerdals mellomboreale skoglandskap. Tidligere tiders 
plukkhogst har medført at viktige arter for kravfulle arter er redusert, og artsmangfoldet bærer preg 
av dette. Imidlertid representerer kjerneområdene unntakene. Der er artsmangfoldet vesentlig 
høyere og enkelte signal- og rødlistearter er registrert. Eksempler på slike arter er duftskinn, 
svartsonekjuke og gammelgranskål. Av makrolav er artene gubbeskjegg, sprikeskjegg og kort 
trollskjegg påvist. Det finnes i området enkelte små flekker med rik lågurtskog og sumpskog der 
artsmangfoldet er høyere enn det generelle bildet. Disse har en karplanteflora og soppflora som er 
sjelden i dette landskapet. På slike lokaliteter er det funnet uvanlige arter som granklubbesopp, 
gullslørsopp, duftslørsopp og Cortinarius barbarorum. 
 



Formål: Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og sammenhengende naturskogområde 
dominert av ulike typer granskog. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det 
finnes en rekke sårbare og sjeldne sopp- og lavarter knyttet til død ved. 
 
Andre interesser: Jaktinteresser. 
 
Tekniske inngrep: En mindre kraftledning til en bygning på toppen av Evenstadkletten. 
 
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. 
 


