
Områdebeskrivelse av det foreslåtte Skjeftkjølen naturreservat (utvidelse) 
 
Navn:     Skjeftkjølen 
Kommune:     Trysil 
Fylke:    Hedmark 
Vernekategori:  Naturreservat 
Areal:    Ca. 3 025 daa 
Høyde over havet: 480 - 558 mo.h. 
Berørte eiendommer: Gnr./bnr. 71/17 i Trysil kommune 
 
Områdebeskrivelse: Området ligger nær Rysjøen/Rysjølia sør i Trysil kommune og består for det 
meste av store åpne myrpartier på Skjeftkjølen med tilhørende skogkledde holmer. En liten del av 
Skjeftåsen er innlemmet i verneforslaget. Her finnes åpen furuskog i et småkupert landskap som 
faller ned mot mer fuktig granskog i øst. I sør finnes noen mindre granskoglier ved Skjeftbekken og 
Rørmyra. I sør heller området svakt i retning Hølja, i øst mot Odelsbekken/ Ørtjønnbekken. 
Berggrunnen består av grunnfjellsbergarter som forvitrer sakte og gir et surt og næringsfattig 
jordsmonn. Løsmassene består for det meste av ganske tykke morenelag, torv og myr. Området 
ligger i sin helhet i mellomboreal vegetasjonssone. 
 
Vegetasjon og skogstruktur: Vegetasjonen preges av fattige til intermediære skog- og myrtyper. 
Myrområdet Skjeftkjølen består i hovedsak av en mosaikk av fastmarksskog, myrkantskog, sumpskog, 
bekker og sig, åpne vannspeil og store åpne myrflater. Skogen er dominert av gran i sør, øst og 
nordøst. På selve Skjeftkjølen og på Skjeftåsen er furu det dominerende treslaget. Blåbærskog og 
fattig myrvegetasjon dominerer, med et betydelig innslag av bærlyngskog. I tillegg finnes det det 
partier med fattig sumpskog i kjerneområdene. Småbregneskog og høystaudeskog finnes sparsomt, i 
hovedsak innenfor kjerneområdene. Det finnes innslag av løvtrær gjennom hele lokaliteten, særlig av 
bjørk, selje, rogn og noe osp. Både flatmyr og bakkemyr finnes i området. Myrene er delvis tresatt, 
men det finnes også store vidstrakte myrpartier nesten uten trær. Sumpskogene i området er fattige 
typer. Det er rikelig med bekker og bekkesig i området. 
 
Skogen i Skjeftåsenområdet er forholdsvis ung furuskog. I lisiden i sør finnes det noe virkesrik, 
høyreist og grovvokst granskog, hovedsakelig innenfor kjerneområdene. Denne skogen er i 
aldersfase/tidlig naturskogfase. På Ørbekkholmene vokser grov granskog som er i tidlig 
naturskogfase. Stedvis forekommer også eldre furuskog. Skogen veksler mellom å være middels godt 
til svakt sjiktet og tilnærmet ensjiktet. En del steder er skogen i en tidlig oppløsningsfase og her 
finnes det et større innslag av granlæger. Enkelte steder finnes små spredte forekomster av grove 
læger av gran med en viss spredning i nedbrytningsstadier. Det finnes også spredte forekomster av 
grov gadd av gran, likeledes høgstubber av furu og furulæger med brannspor. Området har vært 
gjennomhogd tidligere og furu har nok vært mer dominerende i tidligere tider. 
 
Verneinteresser: Skjeftkjølen har viktige naturverdier knyttet til mellomboreal gammel gran- og 
furuskog og mosaikken skog/myr med høy luftfuktighet, samt gamle løvtrær. Området utgjør et 
relativt stort område med enkelte forekomster av gammelskogfragmenter. De viktigste 
naturverdiene er knyttet til lisiden i sør, myrholmene ved Ørbekkholmene og granskogområdene i 
øst som kombinerer gammel granskog med gode forekomster av død ved, høy luftfuktighet og 
forholdsvis god bonitet. Området har også gode forekomster av eldre furuskog, enkelte grove gamle 
trær og en del gamle løvtrær spredt i området. Naturverdiene finnes spredt, men området danner en 
god helhet. Artsmangfoldet er relativt rikt. Gubbeskjegg og sprikeskjegg finnes spredt der det er 
granskog, for øvrig forekommer mer vanlige stry- og skjegglaver. Av skorpelav er gammelgranlav 
påvist, og det er potensial for mer sjeldne arter knyttet til seintvoksende grantrær. På flere trær er 
det registrert stiftfiltlav og vrengearter. Bladlav knyttet til gamle løvtrær er registrert, eksempelvis 



lungenevner, skrubbenever og randkvistlav. Av vedboende sopper er svartsonekjuke og duftskinn 
registrert. Potensialet for funn av ytterligere rødlistede vedboende sopparter er vurdert som stort. 
 
Formål: Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde med mosaikk skog/myr og 
med stor variasjon i barskogtyper, herunder verdifulle forekomster av gammel granskog. Området 
har særlig stor betydning for biologisk mangfold ved at det finnes en rekke sårbare og sjeldne arter 
knyttet til gammelskog og død ved. 
 
Andre interesser: Jaktinteresser. 
 
Tekniske inngrep: Ingen. 
 
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 knyttet til stedbunden 
næring er i utgangspunktet ikke tillatt. 
 


