
Områdebeskrivelse av det foreslåtte Tøråsen naturreservat 
 
Navn:     Tøråsen 
Kommune:     Stor-Elvdal 
Fylke:    Hedmark 
Kartblad M711:  1917 I (Evenstad) 
UTM (sentralt) : 32V 617660 6814007 
Vernekategori:  Naturreservat 
Areal:    Ca. 8 800 daa 
Høyde over havet: 566-758 mo.h. 
Berørte eiendommer: Gnr./bnr. 9/1 og 11/5 i Stor-Elvdal kommune 
 
Områdebeskrivelse: Området ligger på kjølen mellom Renas og Glåmas dalfører ca. 18 km sør for 
Koppang i Stor-Elvdal kommune. Landskapsformene er overveiende slake og rolige. I sør dominerer 
store myrområder med fastmarksholmer av ulike størrelser. Landskapet hever seg slakt nordover 
mot det svakt avrundede toppområdet Tøråsen. Et markert bekkedrag (Sløbekken) går nord-sør i de 
nordre delene. Nord for Tøråsen er terrenget nokså småkupert med mange mindre koller og 
smådaler. I de nordlige delene er det flere mindre myrer, men vann og tjern er fraværende. 
Berggrunnen består av fattige bergarter, metasandstein i nord og sandstein i veksling med skifer i 
sør. Sør i området er løsmassedekket tykt, i nord er morenemassene tynnere. 
 
Vegetasjon og skogstruktur: Tøråsenområdet ligger i mellomboreal sone og domineres av fattige 
skogtyper. Gran er det dominerende treslaget, men med en god del innslag av furu. Bjørk vokser 
spredt, men innslaget av løvskog er generelt beskjedent. Stedvis finnes en del gamle og grove seljer. 
Bærlyng-barblandingsskog der gran og furu vokser sammen er dominerende vegetasjonstype. I 
bunnen av daler og i deler av særlig de vestre lisidene fra Tøråsen dominerer fattig blåbærgranskog, 
mens lavfuruskog forekommer sparsomt på de tørreste kollene og lettdrenerte områder og på og 
langs myrer. I feltsjiktet dominerer lite krevende arter som blåbær, tyttebær, krekling, røsslyng, 
reinlaver og kvitkrull. På litt fuktigere partier vokser enkelte mer næringskrevende arter som 
skogstorkenebb, gullris, teiebær, marikåper, tepperot og mjødurt. Myrene i nord er fattige 
nedbørsmyrer. I de sørlige myrdominerte områdene er innslaget av rikmyrer og til dels også 
ekstremrikmyrer betydelig. 
 
Skogen i området har en klar brannhistorikk som i et historisk perspektiv har fremmet en 
furudominert skog. Store og gamle (mer enn 200 år) furutrær forekommer spredt i hele området 
sammen med enkelte gamle furugadd og furulægre. Den siste kraftige brannen inntraff trolig for 100 
– 150 år siden. Etter denne har grana vokst opp slik at det dominerende skogbildet i dag er en 
flersjiktet barblandingsskog der grana sakte men sikkert er i ferd med å overta dominansen. Etter 
brannen har det foregått en selektiv hogst av furu. Bestandsalderen på skogen i og rundt selve 
Tøråsen er eldre enn 140 år, noe som i praksis betyr at det også finnes enkelttrær som er klart eldre. 
Skogen er gjennomgående lite påvirket på de fattigere bonitetene som er dominert av furu, mens 
den mer produktive granskogen er klart påvirket av plukkhogster. I furuskogen er det stedvis en del 
liggende død furuved, mens stående død ved forekommer spredt over hele arealet der furuskog 
dominerer. Med unntak av i enkelte av kjerneområdene har grana ennå ikke rukket å produsere 
liggende død ved. 
 
Verneinteresser: Området har viktige kvaliteter i kraft av å være et relativt stort område med 
gammel naturskog. Området bidrar til å dekke påpekte mangler i skogvernet i Norge, særlig på grunn 
av forekomstene av urskogspreget furuskog, delvis også på grunn av innslagene av skog rik på død 
ved og rik sumpskog. Positivt for verdien er at Tøråsenområdet også grenser til/ligger i nærheten av 



andre vernede eller verneverdige barskogforekomster. Til sammen danner disse områdene et stort, 
variert og verdifullt naturskogområde med viktige regionale kvaliteter og funksjoner. 
 
Området har viktige kvaliteter for artsmangfoldet ved at det er registrert en rekke krevende og 
rødlistede plantearter knyttet til gammel furuskog og rik og ekstremrik myr, delvis også til eldre 
granskog. På rikmyrene vokser krevende arter som engmarihånd, stortveblad, brunskjene, hårstarr 
og veikstarr. Lavfloraen i området er generelt fattig. Gubbeskjegg forekommer relativt vanlig. Det er 
funnet lungenever og skrubbenever og flere vrengearter. Ulvelav forekommer spredt og jevnt. Arten 
bør ha en god langsiktig overlevelsesmulighet i området da kontinuiteten i gadd er temmelig god. 
Floraen av vedboende sopp er middels rik. Både arter knyttet til furu og arter knyttet til gran finnes i 
området.  Interessante arter som er funnet er rosenkjuke, rynkeskinn, duftskinn, gammelgranskål, 
svartsonekjuke, granrustkjuke, granstokkjuke, hyllekjuke, vatthuldrekjuke, tyrikjuke, flekkhvitkjuke, 
furuplett og taigapiggskinn. Det betydelige innslaget av selje i gjør at Tøråsenområdet har kvaliteter 
for nordlig aniskjuke. Arten er påvist på én lokalitet innenfor området. 
 
Formål: Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde med stor variasjon i 
barskogtyper, særlig av hensyn til forekomstene av gammel og urskogpreget skog, med innslag av 
rikmyrer, rik sumpgranskog og høgstaudegranskog. Området har stor betydning for biologisk 
mangfold ved at det finnes en rekke sjeldne og sårbare sopp- og lavarter. 
 
Andre interesser: Jaktinteresser. 
 
Tekniske inngrep: Skogsveg på nordsiden av Steindammen. 
 
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. 
 


