
Områdebeskrivelse av det foreslåtte Regnåsen - Hisåsen naturreservat 
 
Navn:     Regnåsen - Hisåsen 
Kommune:     Trysil 
Fylke:    Hedmark 
Kartblad M711:  2117 IV (Plassen) 
UTM (sentralt) : 33V 354679 6776253 
Vernekategori:  Naturreservat 
Areal:    Ca. 17 100 daa 
Høyde over havet: Ca. 400-720 mo.h. 
Berørte eiendommer: Gnr./bnr. 72/61 i Trysil kommune 
 
Områdebeskrivelse: Området er et stort og flatt myr- og skogområde med svak helning mot nord og 
øst beliggende nord for Rysjøen i søre Trysil. Flere svakt avrundede koller og høydedrag hever seg 
opp fra platået. Topografien er rolig og området mangler i stor grad bratte lier og kløfter. Noen tjern 
ligger innenfor området. Steintjønna i vest er det største av disse. Hele området ligger på fattig 
berggrunn som består av granittisk gneis. Løsmassene består av tykke morenemasser og torv på 
myrer og nær vann. På deler av de oppstikkende kollene er morenemassene tynne. Området ligger i 
sin helhet i mellomboreal vegetasjonssone. 
 
Vegetasjon og skogstruktur: Området domineres av fattige skogtyper. Furu dominerer i de 
høyereliggende delene med noe innslag av gran. Gran dominerer i de lavereliggende delene. 
Innslaget av gamle og nokså grove seljer er betydelig. Skogen i de furudominerte områdene er i stor 
grad et resultat av flere gamle branner som har dannet en glissen grovstammet furuskog. Fraværet 
av brann de siste 100-150 årene har medført at grana har vandret inn også på de fleste av 
furubonitetene. De rene granskogene domineres av blåbærgranskog med fattig sumpgranskog i 
forsenkninger. I de høyereliggende og sentrale delene dominerer til dels svært gammel 
barblandingsskog med dominans av gamle furutrær med alder 200 – 400 år. 150 – 200 (300) år gamle 
graner er iblandet furuskogen. Det finnes død ved av furu i alle nedbrytningsstadier. Selv om det ikke 
finnes urskog i området, er innslaget av urskogforekomster som virkelig gamle og grove trær, 
furugadd og furulæger nokså høyt boniteten tatt i betraktning. Stedvis er det høy kontinuitet av død 
ved av liggende og stående furu. Dimensjonene på de største trærne er grove, opp mot 70-80 cm i 
brysthøydediameter. 
 
Verneinteresser: I tillegg til et stort totalareal er de viktigste verneverdiene knyttet til det store 
arealet med virkelig gammel, urskogspreget furuskog som finnes innenfor området. Forekomsten av 
denne type skog nedenfor fjellskogbandet er nokså enestående i Hedmark og også en av de minst 
påvirkede furuskogene nedenfor fjellskogen på Østlandet. Området har lokalklimatisk nokså høy 
luftfuktighet på grunn av innslaget av store myrområder, noe som er gunstig for forekomsten av en 
del lavarter. Gubbeskjegg forekommer vanlig i hele området. Ulvelav har en middels stor forekomst, 
og er blant de rikeste nedenfor fjellskogen i Hedmark. Skrubbenever vokser på noen eldre seljer. 
Andre bladlav som er funnet er lungenever, lodnevrenge og glattvrenge. Kollene med gammel gran 
utgjør et potensial for krevende lavarter. Sprikeskjegg og langt trollskjegg er påvist i området. 
Artsmangfoldet av vedboende sopparter er stort, mye på grunn av at det finnes en del liggende død 
ved av furu i ulike nedbrytningsstadier. Flekkhvitkjuke er funnet på et par læger, tyrikjuke og 
blygkjuke på ett læger. Floraen av vedboende sopp knyttet til gran er fattig på grunn av mangel på 
død ved. Granstokkjuke, svartsonekjuke, gammelgranskål, duftskinn, granrustkjuke og hyllekjuke er 
imidlertid funnet i området. 
 
Formål: Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde med stor variasjon i 
barskog- og myrtyper med store arealer gammel furuskog med innslag av urskogelementer. Området 



har særskilt stor betydning for biologisk mangfold ved at det finnes en rekke sårbare og sjeldne arter 
knyttet ril gammelskog og død ved. 
 
Andre interesser: Jaktinteresser. 
 
Tekniske inngrep: Gamle grøftesystemer i myrene. 
 
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. 
 


