
Områdebeskrivelse av det foreslåtte Skarvberget – Tallåsen naturreservat 
 
Navn:     Skarvberget - Tallåsen 
Kommune:     Rendalen 
Fylke:    Hedmark 
Kartblad M711:  1918 II (Storsjøen) 
UTM-(sentralt) : 32V 624826 6830547 
Vernekategori:  Naturreservat 
Areal:    Ca. 2 870 daa 
Høyde over havet: 530-824 mo.h. 
Berørte eiendommer: Gnr./bnr. 4/9 i Rendalen kommune 
 
Områdebeskrivelse: Skarvberget – Tallåsen ligger øst for Storsjøen i Rendalen kommune, nord for 
innsjøen Veksen og mellom vassdragene Flena og Valsjøbekken. Området består av en markert nord-
sørgående åsrygg som på enkelte steder har øst-vestgående tverrdaler. I øst mot Flena er østvendte 
lisider inkludert. I sør er disse temmelig bratte, i nord er de relativt slake. I Skarvberget-området i sør 
er et høydeplatå innarbeidet i forslaget. Høyden over havet avtar gradvis mot nord. Berggrunnen i 
området består i hovedsak av fattige bergarter. Isprengt disse forekommer også elementer av rike 
bergarter som fyllitt og dolomitt. I et bredt belte i de lavereliggende delene er det tykke 
morenemasser. 
 
Vegetasjon og skogstruktur: Forskjellige utforminger av furuskog er dominerende vegetasjonstyper. 
På koller og høyereliggende partier av lisidene og der det er berg i dagen dominerer fattige 
utforminger med lavfuruskog, røsslyng-blokkebærfuruskog og fattigmyr.  Blåbærgranskog er 
dominerende granskogtype. Nedenfor de bratteste delene av lisiden i øst finnes store arealer med 
bærlyngfuruskog med innslag av lavfuruskog og blåbærgranskog og partier med furumyrskog. I deler 
av de østvendte områdene forekommer det spredte rikmyrer og den rødlistede naturtypen svak kilde 
og kildeskogsmark. I det meste av furuskogen vokser også gran, oftest som et undersjikt. Innslaget av 
løvtrær er generelt sparsomt. I de lavereliggende delene av den østvendte lisiden kommer det ut 
rikere sigevann som danner en mosaikk av mindre myrflekker og riksig i blanding med 
bærlyngfuruskog. Området består utelukkende av eldre og i hovedsak flersjiktet naturskog. Gjennom 
århundrene er skogen blitt formet av gjentatte skogbranner. Skogen i toppområdene er også gammel 
naturskog, men er mer lavvokst og med mindre dimensjoner enn skogen på østsiden. Skogen er 
påvirket av flere gamle plukkhogster og har en bestandsalder på 111 – 140 år. Spredt finnes gamle 
furulæger, ofte med kull på undersiden. Det er også dannet ferskt liggende dødt trevirke av både 
gran og furu. Granskogen er gjennomgående yngre enn furuskogen. Den har i all hovedsak forynget 
seg etter siste brann, trolig for drøyt hundre år siden. 
 
Verneinteresser: Skarvberget – Tallåsen er et regionalt viktig område for naturskogarter og området 
er en del av flere nærliggende naturskogområder som har særlig viktige kvaliteter for furuskogsarter. 
Særlig interessant er forekomstene av gammel bærlyngfuruskog. Slik skog er også uvanlig i nasjonal 
sammenheng. Uvanlig og interessant er også forekomstene av rike kildesig og rikmyrer. 
Krevende/noe krevende plantearter som er registrert her er breimyrull, skavgras, enghumleblom, 
skogstorkenebb, bjønnbrodd, kranskonvall, mjødurt, firblad, liljekonvall, turt, tyrihjelm, 
skogmarihånd, hvitbladtistel og olavsstake. Området er viktig for arealkrevende fuglearter knyttet til 
naturskog, særlig sett i sammenheng med tilgrensende skogområder. Vern av Skarvberget – Tallåsen 
vil også bidra til å begrense mangelen på vernet skog av typen «furuskog på breelvavsetninger» i 
mellomboreal sone i Øst-Norge, jf. mangelanalyser. 
 
Formål: Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde med stor variasjon i 
barskogtyper med store arealer furuskog med urørt preg, med innslag av gammel bærlyngfuruskog, 



rike kildesig og rikmyrer. Området har stor betydning for biologisk mangfold ved at det finnes en 
rekke naturskogarter. 
 
Andre interesser: Jaktinteresser. 
 
Tekniske inngrep: Ingen kjente. 
 
Planstatus: I arealdelen til Rendalen kommunes kommuneplan ligger området innenfor et LNF-område 
(landbruks-, natur- og friluftsområde) med vanlig rettsvirkning, dvs. at det ikke er tillatt med annen 
bygge- og anleggsvirksomhet enn det som har direkte tilknytning til stedbunden næring.  
 

 


