
Områdebeskrivelse av det foreslåtte Tronkberget naturreservat (utvidelse) 
 
Navn:     Tronkberget 
Kommune:     Stor-Elvdal 
Fylke:    Hedmark 
Vernekategori:  Naturreservat 
Areal:    Ca. 680 daa 
Høyde over havet: 297 - 510 mo.h. 
Berørte eiendommer: Gnr./bnr. 9/1 i Stor-Elvdal kommune 
 
Områdebeskrivelse: Tronkberget er en stor og høy skogås som dominerer landskapet på østsiden av 
Glomma ved Evenstad i Stor-Elvdal kommune. Øvre lisider under selve berget utgjør den arealmessig 
største delen av det aktuelle området. Dette omfatter ei sør- og sørvestvendt bratt liside mellom en 
stupbratt skrent i overkant som markerer grensa mot det eksisterende naturreservatet og ungskog 
og flatehogster lavere nede i lia der terrenget er slakere. I den sørvestvendte delen av lia er det flere 
stupbratte bergskrenter. Tronka danner ei lita, men ganske markert bekkekløft med bergvegger, små 
fossefall og stryk øst i området. Den østlige delen av området inkluderer også flatere arealer med 
sumpskog nede langs Tronka og langs sidebekken Grøfta. Berggrunnen domineres av feltspatførende 
sandstein vekslende med lag av leirskifer. Løsmassedekket er relativt tynt. Det består for det meste 
av blanding av morenemateriale og forvitrings- og skredjord, samt en del steinete/blokkrik mark og 
eksponerte berg. Nederst i lia er det dypere jordsmonn, langs Tronka/Grøfta stedvis tykke 
avsetninger av finkornet materiale. Området ligger i overgangen mellom sørboreal og mellomboreal 
vegetasjonssone. 
 
Vegetasjon og skogstruktur: Den bratte sørvendte lia har god bonitet og gunstig lokalklima og 
dekkes av grandominert blandingsskog med stedvis mye boreale lauvtrær (osp, bjørk, selje) og 
sparsomt med furu, oppbrutt av flere nakne bergskrenter og åpne urer. Lågurt- og småbregneskog er 
vanlig, i søkk finnes høgstaudeskog og på mer grunnlendt mark dominerer blåbærskog sammen med 
noe lyngskog. Den sørøstre delen har veksling mellom fattig og dels rik barskog i liene og frodig rik 
granskog langs bekkene. Hellingene har dels tørr lyngfuruskog, dels barblandingsskog. Gran 
dominerer i Tronkas bekkekløft, med innslag av noe furu og osp. På løsmasser der elva flater ut 
vokser rik og frodig skog. På arealene med finkornete løsmasser lavere nede langs Tronka og Grøfta 
har rik og frodig sumpskog med flere mindre bekkeløp som tidvis oversvømmer marka. Gran er 
dominerende treslag, men det er stedvis også mye selje, bjørk, gråor og hegg. 
 
Eldre og til dels gammel skog som ikke er påvirket av hogstinngrep i nyere tid dekker det meste av 
området. Virkelig gammel naturskog mangler, men kjerneområdene i hovedlia og langs Tronka har 
relativt gammel naturskog med heterogen struktur og mye læger. Langs Tronka er det en del dødved 
i selve bekkeløpet. Det er imidlertid få biologisk gamle trær og det er svak kontinuitet i død ved. 
Utenom de to ovennevnte kjerneområdene er mye av skogen eldre og stedvis yngre 
optimalfaseskog, gjerne i form av kompakt granskog. Granskogene er temmelig tette og kompakte, 
ofte ensjiktet. En stor del av området er preget av ganske sterke gjennomhogster i tidligere tider, 
men påvirkningshistorien varierer mye. 
 
Verneinteresser: Utvidelsesarealet har isolert sett middels naturverdier knyttet delvis til 
naturskogtilstand og delvis til forekomster av rike/sjeldne/prioriterte skogtyper. De største 
kvalitetene er knyttet til brattlia med relativt gammel gran-naturskog på gode boniteter i en 
lokalklimatisk gunstig liside og med en del gamle lauvtrær, en velutviklet bekkekløft og forekomster 
av rik sumpskog. Tronkberget samlet sett (eksisterende naturreservat og foreslått utvidelsesareal) 
har høye naturverdier. Spesielt «urskoghylla» innenfor det eksisterende naturreservatet utmerker 
seg. Utvidelsesarealet vil i høy grad forsterke naturverdiene i Tronkberget samlet sett, først og fremst 



gjennom innlemmelse av lavereliggende og rikere skogsamfunn, spesielt prioriterte og delvis truede 
skogtyper, økt areal og økt mangfold av naturtyper. Artsmangfoldet er relativt rikt. Til sammen 16 
rødlistede arter er påvist innenfor artsgruppene vedsopp (7), lav (5), mose (1) og karplanter (3). I 
kjerneområdene finnes mange og interessante arter av naturskogsarter (vedsopp, lav, 
råtevedmoser), flere relativt krevende bekkekløftarter og riksumpskogs-karplanter. Utenfor 
kjerneområdene er artsmangfoldet i hovedsak trivielt. 
 
Formål: Formålet med naturreservatet er å bevare et naturområde med stor variasjon i skog- og 
naturtyper, herunder rik sumpskog, bekkekløftvegetasjon og 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: I forlengelsen av rundkjøringen ved enden av Bratteggveien går en gammel 
kjerrevei/traktorvei gjennom området ned til Tronka og følger denne på vestsiden oppstrøms. Fra 
nevnte rundkjøring går det merket sti opp til toppen av Tronkberget. 
 
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. 
 


