
Områdebeskrivelse av det foreslåtte Granbekken - Drevja naturreservat 
 
Navn:     Granbekken - Drevja 
Kommune:     Trysil 
Fylke:    Hedmark 
Kartblad M711:  2117 IV (Trysil), 2117 I (Ljørdalen) 
UTM (sentralt):  33V 690337 68113000 
Vernekategori:  Naturreservat 
Areal:    Ca. 7 200 daa 
Høyde over havet: 468 - 738 mo.h. 
Berørte eiendommer: Gnr./bnr. 9/662 i Trysil kommune 
 
Områdebeskrivelse: Området er i hovedsak ei nordøstvendt liside fra Drevja opp mot Råhovden og 
Tjønnåsen. Arealer på begge sider av Drevja er innlemmet. Granbekkens dalgang utgjør det mest 
markerte topografiske elementet. Denne gjennomskjærer lokaliteten sentralt. Granbekken og en 
rekke sørvest-nordøstgående smådaler øst for bekken utgjør det meste av den topografiske 
variasjonen i området. Store deler består av slake og flate lisider. I området ned mot Drevja finnes 
flatere sumpskogs- og myrområder. Myr og vann er sparsomt forekommende. Deler av området ned 
mot Drevja har tidligere trolig vært utnyttet som kulturmark. Berggrunnen i området består av fattig 
trysilsandstein. Området ligger hovedsakelig i mellomboreal vegetasjonssone, en liten del i 
nordboreal. 
 
Vegetasjon og skogstruktur: Området er dominert av fattige og ganske tørre 
vegetasjonsutforminger. I partier ned mot Drevja øst for Granbekken finnes imidlertid fint utviklede 
sumpskoger av ulik rikhetsgrad. Her finnes også innslag av høgstaudeskog i små kløfter og dalganger. 
Området er dominert av barskog med en noenlunde lik fordeling mellom gran og furu. Gran 
dominerer i de lavereliggende delene, samt i forsenkninger, mens furu dominerer i de øvre delene og 
på skrinnere rygger og blokkmark. Løvtrær som bjørk, rogn og selje opptrer sparsomt. Osp er sjeldent 
forekommende. Hele området er påvirket av tidligere hogster. Det er generelt lite død ved, gadd og 
gamle og grove bartrær. Skogen varierer mellom å være ganske tett og å være preget av nyere 
plukkhogster og enkelte mindre flatehogster. Deler av furuskogen er ungskog i hogstklasse II-III, mens 
det meste av granskogen er eldre skog i optimalfase. Særlig furuskogen i et område vest for 
Granbekken opp mot fjellet er hardt påvirket. 
 
Verneinteresser: Området representerer en for landsdelen typisk elvenær natur, høyereliggende 
skog med glissen lav- og middels produktiv barblandingsskog, samt et spesielt delområde med mer 
produktive, rike og fuktige skogtyper. Områdets verdier er i særlig grad knyttet til de mange 
sumpskogene og kildehorisontene i underkant av de mange skråningene i nordøst, men som også 
finnes spredt langs Granbekken og langs Drevja. Ugrøftede sumpskoger og kildelignende vegetasjon 
hvor grunnvannsspeilet ikke er senket er lite representert i verneområder i Hedmark. Forekomstene 
av rik/intermediær sumpskog, innslag av flommarksskog langs Drevja og noe høgstaudeskog er 
eksempler på verneverdige skogtyper/økosystemer i mellomboreal sone. Det er påvist mange 
forekomster av fuktighetskrevende lavarter knyttet til selje i deler av området, eksempelvis 
lungenever og skrubbenever. Randkvistlav er påvist på én lokalitet. 
 
Formål: Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde med stor variasjon i 
barskogtyper med elvenær skog og høyereliggende barblandingsskog, med innslag av rikere 
sumpskogtyper og kildehorisonter. 
 
 
 



Andre interesser: Jaktinteresser. 
 
Tekniske inngrep: Skogsveg på sørsiden av Drevja fram mot Granbekken. Klopp over Granbekken. 
Hytte/skogshusvære sør for Drevja ca. 1 km vest for Granbekken (Storfallkoia). 
 
Planstatus: I arealdelen til Trysil kommunes kommuneplan ligger området innenfor et LNF-område 
(landbruks-, natur- og friluftsområde) med særlige naturforvaltningsinteresser. Formålet er å bevare 
større sammenhengende naturområder. Ny bebyggelse og tiltak som ikke er tilknyttet stedbunden 
næring er i utgangspunktet ikke tillatt. 
 


