
Områdebeskrivelse av det foreslåtte Valsjøberget - Andråsberget naturreservat 
 
Navn:     Valsjøberget - Andråsberget 
Kommune:     Rendalen 
Fylke:    Hedmark 
Kartblad M711:  1918 II (Storsjøen) 
UTM (sentralt) : 32V 0620269 6829830 
Vernekategori:  Naturreservat 
Areal:    Ca. 16 200 daa 
Høyde over havet: 340-860 mo.h. 
Berørte eiendommer: Gnr./bnr. 4/9 og 4/25 i Rendalen kommune 
 
Områdebeskrivelse: Valsjøberget – Andråsberget er et stort åsparti øst for den nordre delen av 
Storsjøen i Rendalen kommune. Det er et ruvende og topografisk svært variert landskap. Et stort 
høydeplatå utgjør en vesentlig del av området. Dette har mindre søkk og koller og er omgitt av bratte 
vest-, sør- og østvendte lisider. Mot nord er lisidene mindre bratte. Mellom Valsjøberget og 
Andråsberget er det et større daldrag. Elva Anda danner ei markert kløft mellom Andråsberget og 
skogåsene sørover. Skrentene både i vest og i øst er til dels svært bratte og med stup. Mesteparten 
av arealet er allikevel skogkledt. Det er lite myr i området. Det finnes kun et fåtall små tjern. 
Berggrunnen består av fattige bergarter. Toppområdene av Valsjøberget og Andråsberget består av 
øyegneis og granitt, mens lisidene består av sandstein og glimmerskifer. Ved Andfallet og i brattlia i 
nordvest er det innslag av rikere bergarter. Her finnes leirskifer sammen med sandstein og isprengt 
disse er det fyllitt. Morenedekket er generelt tynt. På platåene og i de bratte lisidene er det stedvis 
bart fjell i dagen. Kun ved Valsjøbekken, langs Anda og nederst i vesthellingen av Valsjøberget er det 
tykkere morenemasser. 
 
Vegetasjon og skogstruktur: Områdets lavereliggende deler ligger i mellomboreal vegetasjonssone 
og i overgangsseksjonen. De nedre delene i vest ligger trolig i sørboreal vegetasjonssone. Forskjellige 
fattige vegetasjonstyper dominert av furuskog preger området. På toppområdene av Valsjøberget og 
Andråsberget og i de tørre vest- og sørvendte lisidene dominerer lavfuruskog, knausfuruskog og 
røsslyng-blokkebærfuruskog. I forsenkninger i toppområdet finnes partier med bærlyng-
barblandingsskog og blåbærgranskog. I de nedre delene av lisidene, i forsenkninger og i de noe 
fuktigere og slakere østvendte lisidene med tykkere jordsmonn øker innslaget av blåbærgranskog. 
Bærlyngfuruskog dominerer stedvis mot Valsjøbekken. Enkelte steder i vest forekommer det enkelte 
steder rikere vegetasjonstyper i form av kalkfuruskog, lågurtgranskog og høgstaudegranskog. 
Innslaget av løvtrær er generelt sparsomt, også når det gjelder bjørk. Rikbarkstrær som osp, selje og 
rogn forekommer sjeldent og spredt og helst i steinete og ulendt terreng. 
 
Størstedelen av området domineres av gammel flersjiktet plukkhogd naturskog der herskende 
tresjikt har en bestandsalder på trærne på 111 – 140 år. Spredt finnes trær som er mellom 200 og 
400 år gamle, særlig furu. Hogstpåvirkningen varierer fra urskogsnære partier hvor stubber ikke sees 
til innslag av hogstflater. I delområdene Valsjøberget vest, Stortjørna vest og Strandvollberget er det 
uvanlig lite påvirket naturskog. Mengden gadd og høgstubber er ikke spesiell stor, men det finnes en 
del slike spredt utover. Det er imidlertid rikelig med furulæger i ulike nedbrytningsstadier. De 
ovennevnte delområdene har et sterkt brannpreg og gamle brannspor er tallrike over alt. De varme 
og tørre skrentene har hatt høy brannfrekvens i tidligere tider. Granskogen er ikke gjennomgående 
like urørt.  
 
Verneinteresser: Den økologiske variasjonen vurderes samlet sett å være middels god. Fattige 
vegetasjonstyper dominerer, men innslag av rikere naturtyper som kalkfuruskog, rike sørberg, 
lågurtskoger og intermediære myrer bidrar til å øke variasjonsbredden. Fosserøykmiljøene i 



tilknytning til Andfallet bidrar også til dette. Valsjøberget – Andråsberget vurderes til å være et 
nasjonalt viktig område med tanke på bevaring av naturskogarter. Området er stort og verdifullt og 
har særlig har store kvaliteter for arter knyttet til biologisk gamle furuskoger, i mindre partier også 
kvaliteter for arter knyttet til gammel lavereliggende granskog. Forekomstene av krevende 
sørbergsarter er også regionalt spesielt. Det er også svært sjeldent å finne furuskog med så store 
mengder død ved og kontinuiteten i død furu vurderes som høy. 
 
Flere krevende karplanter er registrert i området, i hovedsak begrenset til soleksponerte vestvendte 
lisider. Interessante arter som er funnet er blant annet marisko, hårstarr, lakrismjelt, stavklokke, 
hengepiggfrø, kalktelg, krossved og myskemaure. I nordvest er det funnet næringskrevende, 
varmekrevende og kalkkrevende arter, eksempelvis markjordbær, legeveronika, fingerstarr, skogfiol, 
vårerteknapp, krattfiol, trollbær og mogop. Ulvelav har en livskraftig populasjon i området. 
Valsjøberget er trolig en viktig lokalitet for krevende brannlaver som mørk brannstubbelav. Praktlav 
og hodeskoddelav er funnet på rike steinblokker i eldre skog i vest. Området har stor verdi for 
sopparter som er knyttet til død ved. Urskoghvitkjuke er funnet på flere lægre i området. Andre 
truede sopparter som er funnet er oransjenettsopp, luggskinn, vatthuldrekjuke og laterittkjuke. 
Krevende arter som flekkhvitkjuke og tyrikjuke er registrert flere steder. Krevende arter som er 
knyttet til lite påvirkede og rike blandingsskoger i lavlandet som klengekjuke og huldrekjuke er påvist. 
Deler av de sørligste og vestvendte skrentene har potensial for krevende bakkelevende sopparter. 
Området er viktig for arealkrevende fuglearter knyttet til naturskog, særlig sett i sammenheng med 
tilgrensende skogområder. Den regionale mangelen «urskogpreget furuskog» er oppfylt på et nokså 
stort areal. 
 
Formål: Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde med stor variasjon i 
barskogtyper, særlig av hensyn til forekomstene av gammel urskogpreget furuskog, men innslag av 
kalkfuruskog, lågurtgranskog og høgstaudegranskog. Området har stor betydning for biologisk 
mangfold ved at det finnes en rekke arter knyttet til biologisk gamle furuskoger, gammel 
lavereliggende granskog, samt sørbergsarter. 
 
Andre interesser: Jaktinteresser. 
 
Tekniske inngrep: Noen korte traktorveg-/kjøresportraseer. 
 
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.  
 


