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Referansedata
Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2015
Kommune: Stor-Elvdal Inventør: THH
H.o.h.: 297-510moh  Vegetasjonsone: mellomboreal 30% sørboreal 70% 
Areal:  766 daa Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon

Sammendrag
Tronkberget er en stor og høy skogås som dominerer landskapet på østsiden av Glomma ved Evenstad i Stor-Elvdal kom-
mune. Det aktuelle området på Statskog er en sørlig utvidelse på 766 daa til eksisterende Tronkberget naturreservat (1290 
daa), og består av ei bratt sør- til sørvestvendt liside som i sørøst går over i ei lita bekkekløft langs Tronka, samt flatere 
terreng lavere nede langs Tronka og sidebekken Grøfta.
Den bratte sørvendte lia har god bonitet og gunstig lokalklima, og dekkes av grandominert blandingsskog med stedvis mye 
boreale lauvtrær og sparsomt furu, oppbrutt av flere nakne bergskrenter og åpne urer. Lågurt- og småbregneskog er vanlig, 
høgstaudeskog i søkk, på mer opplendt mark blåbærskog og noe lyngskog. Sørøstre del har veksling mellom fattig og dels 
rik barskog i liene, og frodig rik granskog langs bekkene. Tronka danner ei lita, men godt utviklet bekkekløft. Flatere skog 
langs Tronka og sidebekken Grøfta lavere nede, har rik gransumpskog med bl.a. mye skogsøtgras.
Det meste av skogen er eldre og dels gammel skog som ikke er påvirket i nyere tid, men av arronderings- og restaurerings-
hensyn inngår også noe yngre skog og litt ungskog. Mye av de lavere liene er ellers flatehogd/ungskog/granplantasjer (det 
aller meste av dette inngår ikke). Virkelig gammel naturskog mangler, men kjerneområdene i hovedlia (K1) og Tronka har 
relativt gammel naturskog med heterogen struktur og mye læger, men biologisk gamle trær er få, og det er svak kontinuitet 
i død ved. Mye av skogen utenfor K1 og K2 er eldre og stedvis yngre optimalfaseskog, gjerne i form av kompakt granskog. 
Det finnes også noe gran-lauv-blandingsskog og rene lauvsuksesjoner etter hogst.
Det største naturverdiene er knyttet til de fire kjerneområdene (til sammen drøyt 250 daa, 32.5% av totalarealet, alle A-ver-
di), bestående av: (1) brattlia med relativt gammel gran-naturskog på gode boniteter i lokalklimatisk gunstig liside og en 
del gamle lauvtrær, (2) relativt velutviklet, men lita, bekkekløft, og (3) rike sumpskoger. Spesielt sumpskogene, som er av 
velutviklet ”skogsøtgras-type”, skiller seg ut som viktige på naturtypenivå (naturtype rødlistet som EN). Slike sumpskoger 
er svært dårlige fanget opp i verneområder.
Artsmangfoldet er relativt rikt, med hittil påvist 16 rødlistearter (1 EN, 7 VU, 8 NT) (7 vedsopp, 5 lav, 1 mose, 3 karplanter), 
noe som er relativt høyt til å være et skogområde av denne arealstørrelsen i regionen. Utenfor kjerneområdene er arts-
mangfoldet i hovedsak trivielt. En rekke flere sjeldne og truete arter finnes innenfor innenfor eksisterende reservat.
Tronkberget samlet (eksisterende reservat og utvidelsesforslag) har høye naturverdier. Spesielt ”urskogshylla” innenfor 
reservatet utmerker seg, dette partiet er unikt i Østerdalen. Reservatet består imidlertid mest av høyereliggende og fatti-
ge til intermediære skogtyper. Utvidelsesarealet vil i høy grad forsterke naturverdiene i Tronkberget samlet, gjennom (1) 
lavereliggende og rike skogsamfunn, (2) spesielt prioriterte og delvis truete skogtyper, (3) økt areal (til 2056 daa), (4) økt 
variasjonsbredde, og (5) vesentlig bedre arrondering og avgrensning. Området oppfyller i relativt høy grad viktige mangler 
ved skogvernet. Av generelle skogvernmangler er (1) rike skogtyper godt oppfylt, mens (2) lavereliggende skog og (3) vik-
tige forekomster av rødlistearter i middels grad er oppfylt. Av prioriterte skogtyper er (1) rik sumpskog godt representert, og 
(2) boreal naturskog, (3) bekkekløfter og (4) høgstaudeskog i svak grad. Avgrensningsmessig er det usikkerhet knyttet til 
om mer areal burde vært lagt til nedstrøms/vestover langs Grøfta, og det synes å være mer gammelskog videre nordover 
fra eksisterende reservat som burde vært utredet for vern (annen eiendom).
Isolert sett vurderes utvidelsesområdet som regionalt verneverdig (**), mens Tronkberget samlet klart forsterker sin verdi 
som nasjonalt verneverdig (***).

Feltarbeid
Området er ikke spesifikt undersøkt ifbm. med planlagt skogvern, siden tidligere undersøkelser tilknyttet opprinnelig defi-
nert undersøkelsesområde på forhånd ble vurdert som tilstrekkelig. Hovedlia ble siste gang undersøkt av Tom H. Hofton 
(BioFokus) 22.10.2009 ifbm. oppfølging av foreslått handlingsplan for storporeflammekjuke, finansiert via Fylkesmannen i 
Oppland (Hofton 2013). Tronkas bekkekløft ble siste gang undersøkt av Jon T. Klepsland (BioFokus) 6.7.2007 ifbm. bekke-
kløftprosjektet, og sumpskogene siste gang av Torbjørn Høitomt (BioFokus) ifbm. undervisning på høgskolen på Evenstad 
4.8.2011. og 2013. Forholdene for feltarbeidet har vært gode.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som middels. Storparten av arealet er oppsøkt, og kunnskapen om skogtyper, vegeta-
sjonstyper, skogstruktur og avgrensning er gjennomgående god. Unntaket er de laveste områdene i sørøst, som fortsatt 
må anses som noe mangelfullt undersøkt mht. nyere metodikk. Dette gjelder også avgrensning og beskrivelse av kjer-
neområdene. Størst usikkerhet knytter seg til om evt. mer areal burde vært inkludert nedstrøms/vestover langs Grøfta 
(nedenfor/vest for K4). Kunnskapsgrunnlaget vurderes likevel som klart tilstrekkelig til å ta med de tilleggsarealene som 
er inkludert.



Mesteparten av tiden på undersøkelsesdagen i 2009 ble brukt til artsleiting oppe på urskogshylla rett ovenfor skrenten 
(innenfor eksisterende Tronkberget naturreservat), mens området nedenfor skrenten (området foreslått til vern i 2015-pro-
sjektet) ble raskere gjennomgått. En hel del nøkkelelementer ble undersøkt for arter, men fordi potensialet for kravfulle og 
sjeldne arter er svakere enn oppe på urskogshylla over, ble artsundersøkelsene ikke gjort like grundig. Lisida er imidlertid 
undersøkt også i 1992-93 (se ”Tidligere undersøkelser”). Tronka-partiet er noe bedre undersøkt for arter, mens sumpsko-
gene er noe dårligere undersøkt for arter, med unntak av karplantefloraen i K4 som er ganske godt sjekket. Det er utvilsomt 
en del uoppdagete forekomster av interessante (og sjeldne) arter, inkludert enkelte sjeldne og kravfulle.

Utvelgelse og undersøkelsesområde
Området inngår i arbeidet med vern av skog på Statskogs eiendommer, i regi av Miljødirektoratet i samarbeid med 
Statskogs SF. Det på forhånd avgrensete undersøkelsesområdet omfattet 311 daa i sørskråningen nedenfor/tilgrensende 
eksisterende naturreservat. Det er lagt til betydelig areal (454 daa) for forbedre avgrensningen, spesielt mtp. å få med flere 
kjerneområder med spesielt verdifulle og truete naturtyper (rik sumpskog, bekkekløft) (se ”Avgrensning og arrondering”).

Tidligere undersøkelser
Den urskogsnære skogen oppe på hylla rett nord for 2015-undersøkelsesområdet har vært kjent i lang tid. Denne hyl-
la, sammen med tilgrensende skoglier opp til selve Tronkberget-toppen (453 daa) ble administrativt fredet av grunneier 
Statskog i 1973. En har ikke hatt ressurser i foreliggende prosjekt til å spore opp hvilket faglig grunnlag denne fredningen 
baserer seg på. Et areal på 1290 daa, som omfatter selve åskalotten med øvre lisider på alle kanter (inkl. hele det tidligere 
administrativt fredete området), ble vernet som Tronkberget naturreservat 10.6.2005 (Naturbase 2015).
Det synes å være merkelig få besøk av artskartleggere i dette liområdet, med tanke på hvor dominerende Tronkberget er 
i landskapet, lett synlig og ”fristende” som den er nedenfra Østerdalen, og at urskogshylla har vært kjent i lang tid. Siste 
Sjanse arrangerte en fellestur til området 19.9.1992 (med Odd Reidar Fremming, Cathrine Whist, Geir Gaarder, Fred 
Midtgaard, Øystein Røsok, Reidar Haugen og Bård Bredesen) og området ble også oppsøkt av Geir Gaarder 29.8.1993 
(SiS-notat upubl. 1992, Lindblad 1996). Som i 2009 konsentrerte også de undersøkelsene til urskogshylla, men også 
sørskrenten lavere nede ble undersøkt. På Artskart (2015) ligger det i denne lia (K1) inne en del funn fra nevnte besøk i 
1992, 1993, 2007 og 2009, samt noen få karplanter (nattfiol, knerot, hundekveke) fra besøk av Finn Ch. Sørlye 6.8.1940. 
En del av funnene fra 1992-1993 er grovt/feil koordinatfestet (jf. ikke samsvar med beskrevet funnsted i SiS-notatet (1992), 
Geir Gaarder pers. medd. januar 2016). Det gjelder Artskart-prikker for: huldrekjuke (Anomoporia bombycina), sprekkjuke 
(Diplomitoporus crustulinus) og pastellkjuke (Rhodonia placenta) som alle bare er funnet oppe på urskogshylla, og nordlig 
aniskjuke (Haploporus odorus) som er funnet lengst øst i den sørvendte lia (sørøst for urskogshylla) og ikke nordvest i lia 
der Artskart-prikken ligger.
Partiene lavere nede, langs Tronka-Grøfta og ned mot Evenstad, har vært besøkt tidligere, men det er bare få funn på Arts-
kart. Axel Blytt fant huldregras i ”tronkbækken ved evenstad” 29.8.1882. I juni 1886 fant han også storporet flammekjuke 
(Pycnoporellus alboluteus), funnet er dessverre svært grovt koordinatfestet (kun angitt som ”Evenstad”), og det har ikke 
vært mulig å spore opp mer nøyaktig hvor funnet ble gjort (Hofton 2010). Seinere har bl.a. Odd Reidar Fremming (ansatt 
på Evenstad skogskole/Høgskolen i Hedmark) botanisert en del i disse områdene, og flere feltkurs har blitt arrangert her. 
Under et slikt kurs samlet en av hans studenter 23.8.2000 huldreblom ved Grøfta sørøst i området. Torbjørn Høitomt 
(BioFokus) har også vært instruktør på feltkurs for Høgskolen, og sumpskogen ved Grøfta 4.8.2011 og 2013 og fant bl.a. 
huldregras og skogsøtgras.
Bekkekløfta Tronka rett øst for området ble undersøkt i bekkekløftprosjektet 6.7.2007, og vurdert som regionalt verdifull 
(3 poeng) (Klepsland 2008). Det nedre av to kjerneområdet i dette bekkekløftområdet (kjerne 2) er inkludert i foreslått av-
grensning for Tronkberget-utvidelsen.
Foruten naturreservatet ligger det inne tre naturtypelokaliteter fra området på Naturbase (2015), nederst langs Tronka og 
Grøfta: BN00026526 Tronka-deltaet (bekkekløft, 16 daa, C-verdi), BN00026529 Grøfta (rik sumpskog, 9.1 daa, B-verdi), 
BN00026530 Skoglund NØ (rik sumpskog, 21 daa, A-verdi). De to førstnevnte var opprinnelig kartlagt som nøkkelbiotoper 
hos Statskog (Solås 2000). Tronka-området er reinventert og revidert ifbm. bekkekløftprosjektet 2008, men ennå ikke 
innlagt i Naturbase (noe som for øvrig gjelder alle lokalitetene fra Stor-Elvdal som ble kartlagt i bekkekløft-prosjektet).  
Skoglund NØ ble funnet ifbm. naturtypekartleggingen i kommunen (Reiso & Hofton 2005).
Det er ingen MiS-figurer fra området lagt inn på Kilden (NIBIO 2015).

Beliggenhet
Området ligger i den bratte sørvendte lia nedenfor Tronkberget, rett nord for Evenstad sør i Stor-Elvdal kommune.

Naturgrunnlag
Topografi
Tronkberget er en stor og høy ås (680 moh.) som dominerer landskapet der den reiser seg bratt opp fra Østerdalen på 
østsiden av Glomma ved Evenstad. Det aktuelle området består av øvre lisider under selve berget, i form av ei sør- og 
sørvestvendt bratt liside mellom en stupbratt skrent i overkant (som markerer grense mot eksisterende Tronkberget na-
turreservat), og ungskog etter flatehogster lavere nede i lia der terrenget er slakere. I den sørvestvendte delen av lia er 
det flere stupbratte bergskrenter. I øst er også deler av den sørvendte, vesle, men relativt markerte bekkekløfta til Tronka 



inkludert, samt en del flatere arealer med sumpskog lavere nede langs Tronka og langs sidebekken Grøfta.

Geologi
Berggrunnen er feltspatførende sandstein veklsende med lag av leirskifer, dannet for ca. 600 millioner år siden (NGU 
2015). Løsmassedekket er relativt tynt, for det meste i form av relativt god ”lisidejord” (blanding av morenemateriale og for-
vitrings- og skredjord), samt en del steinete/blokkrik mark og også eksponerte berg. Nederst i lia er det dypere jordsmonn, 
på flatere områder i sørøst langs Tronka-Grøfta stedvis tjukke avsetninger av finkornet materiale (dels elvestransporterte 
sedimenter/flomsletter).

Klima
Regionalklimaet er temmelig kontinentalt, og området ligger i overgangsseksjonen (OC), men i overgangen mellom mar-
kant kontinentale områder videre nordover og mer humide (svakt suboseaniske) områder i de høyereliggende åstraktene 
herfra og sørover. Som følge av bratt sør- og sørvestvendt eksposisjon relativt høyt oppe i ei liside, er lokalklimaet relativt 
tørt og varmt (men ikke ekstremtørt). Bekkekløfta til Tronka har derimot partivis stabilt humid kløfteskog, og også sump-
skogene lavere nede har et stabilt fuktig lokalklima. Området ligger i overgangen mellom sørboreal (SB) og mellomboreal 
(MB) vegetasjonssone.

Vegetasjon og treslagsfordeling
Den sørvendte hovedlia har god bonitet og gunstig lokalklima, og dekkes av grandominert blandingsskog med stedvis gan-
ske høyt innslag av lauvtrær (osp, bjørk, selje) og sparsomt furu. Lågurtskog (mest intermediær utforming) er vanlig, særlig 
under stup og berghamre, ofte oppbrutt av en del steinete mark. Det er også partier med friskere mark (høgstaudeskog, 
småbregneskog). På mer opplendt mark er det også noe blåbærskog og mindre partier bærlyngskog. I de bratteste delene 
av lia er det en del nakne bergskrenter og flere åpne urer.
Sørøstre del av området (Tronka-Grøfta) har rik skog langs bekkene, og veksling mellom fattig skog og stedvis lågurtskog 
i liene. Hellingene har dels tørr lyngfuruskog, dels barblandingsskog. Tronka danner ei lita, men ganske markert bekkekløft 
med bergvegger, små fossefall og stryk. Gran dominerer her, med innslag av litt furu og osp, vekslende mellom frodig høg-
staudeskog, storbregneskog, blåbærskog. På løsmasser der elva flater ut nedover er det rik, frodig skog. Flatere partier 
på finkornete løsmasser lavere nede langs Tronka og sidebekken Grøfta, særlig i de to kjerneområdene 3 og 4 der det er 
flatt terreng med flere mindre bekkeløp som tidvis oversvømmer marka rundt, har rik og frodig sumpskog (med bl.a. både 
huldregras og skogsøtgras). Her dominerer gran, men det er også stedvis mye selje, bjørk, gråor og hegg.

Skogstruktur og påvirkning
Eldre og til dels gammel skog som ikke er påvirket i nyere tid dekker det meste av avgrenset areal, men av ulike grunner 
(se ”Avgrensning og arrondering”) inngår også noe yngre skog og delvis ungskog.
Kjerneområdene i hovedlia (K1) og Tronka-kløfta (K2) har relativt gammel skog (svak naturskog, mer flekkvis partier også 
med gammel naturskog), med heterogen struktur, sterk sjiktning og gjennomgående mye læger (men av gran nesten bare 
i tidlige og midlere nedbrytningsstadier). Langs Tronka er det dessuten en del dødved i selve bekkeløpet (vasstrukne 
læger). Mye av området er tydelig preget av ganske sterke gjennomhogster i gamle dager (ca. 1940), men påvirkningshis-
torien virker variabel. Siste Sjanse-notatet (1992) beskriver for hovedlia at på gamle flyfoto ”så skogen ut som en hullete 
ost”. Partivis er det tett skog av middelaldrende trær, andre partier har eldre og grøvre trær med et sjikt av unge trær under. 
Herskende grantrær er ikke spesielt gamle (100-120 år), men spredte, grøvre og tydelig eldre trær finnes også (årringtellin-
ger gjort i 1992 på stubber på hogstflate i vest ble den gang talt til 150-160 år). De første 30-50 år var årringbreddene smale 
(tyder på at trærne vokste opp i sluttet skog). I tillegg til mye granlæger finnes også en del gamle furulæger og enkelte 
furustubber med gamle brannspor. En god del gammel osp og noe selje finnes også.
Mye av skogen utenfor K1 og K2 er eldre (og stedvis yngre) optimalfaseskog med få eller ingen biologisk gamle trær og 
sparsomme mengder dødved (unntak: K4 har store mengder nydannet dødved). Granskogene er gjerne temmelig tette og 
kompakte, dels ensjiktet, dels bedre sjiktet (særlig der yngre lauvtrær står under grana). Andre steder er det stort sukse-
sjonsbetinget innslag av lauvtrær (unntaksvis dominerer lauvtrær), som følge av tidligere (flate)hogst. Det er også inkludert 
partier med ren ungskog av arronderingsmessige (og delvis restaureringsmessige) hensyn. Det største av disse er et parti 
ung lauvsuksesjon i den bratte sørvestvendte lia av Tronkberget.

Kjerneområder
I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Tronkberget utv. S. Nummereringen refe-
rer til inntegninger vist på kartet.

1  Tronkberget S
Naturtype: Gammel granskog - Gammel lavlandsgranskog Areal: 200daa
BMVERDI: A Hoh: 340-520 moh

Innledning: Undersøkt av Tom H. Hofton (BioFokus) 22.10.2009 ifbm. oppfølging av foreslått handlingsplan for storporeflammekjuke, 
beskrivelse revidert ifbm. undersøkelsesområder for mulig skogvern på Statskog 2015. Tidligere undersøkt av bl.a. Siste Sjanse 1992 
og 1993 (SiS upubl. 1992, Lindblad 1996). Både utkastet til verneplan for barskog og info-plakaten nede ved skogsbilveien inneholder 
områdebeskrivelse og omtale av arter (bl.a. nordlig aniskjuke) som omtaler denne lokaliteten, og dermed feilaktig gir inntrykk av at arealet 
inngår i reservat-avgrensningen av 2005.



Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i den bratte sørvendte lia under Tronkberget nord for Evenstad. Den omfatter lisida 
under en stupbratt bergskrent som markerer grensa mot Tronkberget naturreservat på oversiden (det aller meste av lokaliteten ligger 
altså utenfor/nedenfor reservatet), og i nedkant avgrenset mot yngre lauvsuksesjoner etter flatehogst. Avgrensningen er ikke nøyaktig. 
Berggrunn: feltspatførende sandstein i veksellag med skifer (NGU 2015). Bioklima-region: sørboreal til mellomboreal – overgangsseksjon 
(SB/MB-OC).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten hovedklassifiseres som ”gammel granskog” (gammel lavlandsgranskog), med 
andel ”gammel lavlands-blandingsskog” (gammel sørboreal blandingsskog). Lia har god bonitet og gunstig lokalklima, og dekkes av 
grandominert blandingsskog med stedvis ganske høyt innslag av lauvtrær (osp, bjørk, selje) og sparsomt furu. Lågurtskog (mest interme-
diær utforming) er vanlig, særlig under stup og berghamre, ofte oppbrutt av en del steinete mark. Det er også partier med friskere mark 
(høgstaudeskog, småbregneskog). På mer opplendt mark er det også noe blåbærskog og små partier bærlyngskog. Nakne bergskrenter 
og flere åpne urer finnes også.
Det meste av skogen er nokså gammel, med heterogen struktur, sterk sjiktning og mye læger (av gran nesten bare i tidlige og midlere 
nedbrytningsstadier). Mye av området er tydelig preget av ganske sterke gjennomhogster i gamle dager (ca. 1940), men påvirkningshis-
torien virker variabel. Siste Sjanse-notatet (1992) beskriver at på gamle flyfoto ”så skogen ut som en hullete ost”. Partivis er det tett skog 
av middelaldrende trær, andre partier har eldre og grøvre trær med et sjikt av unge trær under. Herskende grantrær er ikke spesielt gamle 
(100-120 år), men spredte, grøvre og tydelig eldre trær finnes også (årringtellinger gjort i 1992 på stubber på hogstflate i vest ble da talt til 
150-160 år). De første 30-50 år var årringbreddene smale (tyder på at trærne vokste opp i sluttet skog). I tillegg til mye granlæger finnes 
også en del gamle furulæger og enkelte furustubber med gamle brannspor. En god del gammel osp og noe selje finnes også.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog og eldre skog som er lite påvirket i nyere tid, men gjennomhogd rundt 1940.
Artsmangfold: Artsmangfoldet virker middels rikt, med et middels interessant utvalg av lav (mest på osp) og vedsopp, men også med 
enkelte sjeldne og kravfulle arter (sikkert bl.a. som følge av svært kort spredningsavstand fra urskogen rett ovenfor). Av interessante arter 
er påvist: lappkjuke (Amylocystis lapponica) (1992, 1 funn), vasskjuke (Climacocystis borealis), duftskinn (Cystostereum murrayi), rosen-
kjuke (Fomitopsis rosea), nordlig aniskjuke (Haploporus odorus) (1 selje, i øst), kjøttkjuke (Leptoporus mollis), rynkeskinn (Phlebia centri-
fuga), granrustkjuke (Phellinus ferrugineofuscus), svartsonekjuke (P. nigrolimitatus), klengekjuke (Skeletocutis brevispora), lamellfiolkjuke 
(Trichaptum laricinum) (1992), gubbeskjegg (Alectoria sarmentosa), sprikeskjegg (Bryoria nadvornikiana), brun blæreglye (Collema ni-
grescens), randkvistlav (Hypogymnia vittata), lungenever (Lobaria pulmonaria), skrubbenever (L. scrobiculata), taiganål (Chaenotheca 
laevigata) (1992).
Fremmede arter: Ingen kjent.
Del av helhetlig landskap: Tronkberget er et større gammelskogsområde med store naturverdier. Det er en del andre verdifulle gammel-
skogslokaliteter i åstraktene ved Evenstad, men skogen under skrenten framstår som et av de mest verdifulle områdene. Urskogshylla 
oppe på skrenten har unike kvaliteter og er helt i toppsjiktet av verdifulle skogområder i Østerdalen.
Verdivurdering: Lokaliteten har klare naturverdier i kraft av å være sørboreal, god produktiv, nokså gammel gran-blandingsskog med mye 
dødved og stort innslag av eldre til gamle lauvtrær, men uten at kvalitetene mht. skogtilstand er særskilt store. Artsmangfoldet er imidlertid 
interessant, med minst 10 rødlistearter (1 EN, 3 VU, 7 NT) (ihht. RL2015). Svært nær beliggenhet til urskogen oppe på hylla (med tilsva-
rende kort spredningsavstand for kravfulle arter), øker verdien og artsmangfoldet. Skogstruktur tilsier B-verdi, men stort utviklingspotensi-
al, forekomst av kravfulle arter, og svært nær beliggenhet til et område med unike urskogskvaliteter (og dermed også gode muligheter for 
nærspredning/populasjonsøkning av kravfulle arter), gjør at verdien settes til A (svært viktig). 
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) er nødvendig for å bevare og videreutvikle naturverdiene. Det er ikke behov for skjøtsel.

2  Tronka, nedre
Naturtype: Skogsbekkekløft - Lavlands-granbekkekløft på Østlandet Areal: 21,6daa
BMVERDI: A Hoh: 335-400 moh

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Jon T. Klepsland (BioFokus) 6.7.2007 i forbindelse med prosjektet ”Bekkekløfter 2007, Hedmark” på 
oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning og NVE, beskrivelse oppdatert av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. rapportering av potensielle 
skogvernområder på Statskog 2015. Det er viktig at lokalitetens verdier sees i sammenheng med hele området som er befart. Vurderinger 
er basert på prosjekt Bekkekløfter 2007, Hedmark sine oppdragsspesifikasjoner. For full beskrivelse av bekkekløftområdet se http://bor-
chbio.no/narin/?nid=1637. Lokaliteten er tidligere avgrenset som nøkkelbiotop i Statskogs nøkkelbiotopkartlegging og kort beskrevet som 
lokalt viktig (C-verdi) (Solås 2000). Avgrensingen er bare justert ørlite grann, men verdivurderingen avviker vesentlig.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter nedre del av Tronka-vassdraget hvor denne faller ned i et kløftepreget juv før terrenget 
slaker ut og bekken deler seg i to løp på en sedimentslette. Lokaliteten er avgrenset mot langt yngre skog eller tekniske inngrep (vei).
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Nede i den mest utilgjengelige delen av kløfta står det et restfragment av ganske gammel 
granskog og det er oppkonsentrert en del læger og andre dødvedfragmenter i og langs bekken. Foruten gran finnes litt furu og noen store 
osp (inntil 60 cm dbh), og på løsmassene i nedre del av biotopen er det høyt innslag av selje, bjørk og gråor. Enkelte bjørk og seljer er 
ganske gamle og grovvokste, men grana der er ung og står unaturlig tett. Tronkbekken går over i flere små fossefall og strie stryk, men 
gir ikke grunnlag for egentlig fosserøyksamfunn. Bekken er delvis avgrenset av 1-3 meter høye vertikale bergvegger som fremviser en 
ganske rik kryptogamflora.
Bruk, tilstand og påvirkning: Gammelskog som er lite påvirket i nyere tid, men gjennomhogd i gamle dager.
Artsmangfold: På barkløse granlæger delvis liggende i bekken er påvist mosene råteflik, pusledraugmose og fakkeltvebladmose (VU). 
Interessante vedboende sopp omfatter rynkeskinn (NT), granrustkjuke og vasskjuke. På berg er en ganske stor forekomst av trådragg 
(VU) i tillegg til mindre krevende lavarter med en viss signalverdi som randkvistlav, pulverragg og grønnever. På eldre gran inngår noe gub-
beskjegg (NT) og i tillegg er påvist rimnål (NT) og gammelgranslav. Nordlig aniskjuke (VU) ble dokumentert på selje i nedre del i 2007. Et 
annet sært innslag like ved var furuvintergrønn i veldrenert barblandingsskog på morenerygg. Lungenever og lodnevrenge finnes på selje.
Fremmede arter: Ingen kjent.
Del av helhetlig landskap: Tronkberget er et større gammelskogsområde med store naturverdier, og denne lokaliteten inngår som ett av 
flere kjerneområder i dette. Den er også en del av bekkekløftområder Tronka (kartlagt 2007), men det er ikke sammenhengende gammel-
skogs-bekkekløftmiljø langs bekken. Små bekkekløfter som her er ikke uvanlige i landskapet, men de ligger spredt og de fleste framstår 
som små restbiotoper, det gjelder også denne. Lokaliteten framstår som middels verdifull sammenliknet med andre småkløfter i distriktet.
Verdivurdering: Samlet sett er lokaliteten liten og noe fortrengt av ulike inngrep, men viktige og varierte naturkvaliteter finnes fortsatt. 6 
rødlistearter er påvist, hvorav tre arter som er vurdert som sårbare (RL2015). Lokaliteten vurderes på dette grunnlag som svært viktig 
(A-verdi).



Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) er optimalt for å bevare og videreutvikle naturverdiene. Naturlig vannføringsregime bør 
opprettholdes i bekken. Det er ikke behov for skjøtsel.

3  Skoglund NØ
Naturtype: Rik sumpskog, kildeskog og strandskog - Rik gransumpskog Areal: 19,9daa
BMVERDI: A Hoh: 303-309 moh

Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Sigve Reiso (Siste Sjanse) 30.6.2005 ifbm. naturtypekartlegging i Stor-Elvdal (Reiso & Hofton 2005), 
på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark og Stor-Elvdal kommune. Beskrivelse oppdatert av Tom H. Hofton (BioFokus) ifbm. rapportering 
av potensielle skogvernområder på Statskog 2015, men ikke reinventert. Ny beskrivelse erstatter Naturbase-lokalitet BN00026530.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter et flatt parti langs nedre del av Tronka øst for Evenstad, avgrenset mot skogsbilvei i 
vest, og i øst mot middelaldrende, relativt rik granskog (men ikke sumpskog). Avgrensning mot øst er usikker.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som ”rik sump-, kilde- og strandskog” (rik gransumpskog). Flatt 
parti der Tronka deler seg i flere mindre bekkeløp, flomslette, tydelig preget av jevnlige oversvømmelser i flomperioder. Rik sumpskog av 
”skogsøtgras-typen” dominert av gran med en del innslag av yngre bjørk, hegg og gråor. Skogen er ikke spesielt gammel, dårlig sjiktet 
optimalfase.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eldre skog som er lite påvirket i nyere tid, men betydelig påvirket tidligere.
Artsmangfold: Karplantefloraen er rik og frodig, med arter som mjødurt, bekkeblom, kratthumleblom, skogstjerneblom, skogstorkenebb, 
sumpmaure, maigull, rød jonsokblom, skogmarihånd, bekkekarse, engsnelle, flaskestarr, dessuten stor forekomst av skogsøtgras.
Fremmede arter: Ingen kjent.
Del av helhetlig landskap: Tronkberget er et større gammelskogsområde med store naturverdier, og denne lokaliteten inngår som ett av 
flere kjerneområder i dette. Rik sumpskog med karakterarten skogsøtgras finnes spredt og er ikke uvanlig i lavlandet i distriktet, men svært 
mange lokaliteter har gått tapt pga. ulike inngrep, og antall rimelig intakte lokaliteter er i dag relativt få.
Verdivurdering: Velutviklet rik sumpskog av ”skogsøtgras-typen” på relativt stort areal. Naturtypen er karakteristisk for distriktet, og det 
finnes en del lokaliteter, men tilbakegangen har vært betydelig, og såpass store og velutviklete lokaliteter er i dag få. Naturtypen er rød-
listet som EN (sterkt truet) (RL2011). Sammen med god forekomst av truet art (skogsøtgras, VU ihht. RL2015), gjør dette at lokaliteten 
vurderes som svært viktig (verdi A).
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) er optimalt for å bevare og videreutvikle naturverdiene. Buffersoner der flatehogst unngås 
bør opprettholdes. Det er viktig å opprettholde naturlig vannføringsregime, slik at området tidvis oversvømmes.

4  Grøfta
Naturtype: Rik sumpskog, kildeskog og strandskog - Rik gransumpskog Areal: 9,2daa
BMVERDI: B Hoh: 299-304 moh

Innledning: Lokaliteten er kartlagt som restaureringsbiotop på Evenstad statskog (Solås 2000), også besøkt av Odd Reidar Fremming, 
og av Torbjørn Høitomt (BioFokus) 4.8.2011 og 2013. Innlagt som naturtypelokalitet BN00026529 ifbm. naturtypekartlegging i kommunen 
(Reiso & Hofton 2005), beskrivelse oppdatert av Tom H. Hofton og Torbjørn Høitomt (BioFokus) ifbm. rapportering av potensielle skog-
vernområder på Statskog 2015, men ikke reinventert (bør gjøres). Ny beskrivelse erstatter BN00026529.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter et flatt parti langs bekken Grøfta, en sidebekk til Tronka, øst for Evenstad, avgrenset 
mot mer ordinær skog på alle kanter. Avgrensningen er usikker, spesielt nedstrøms/vestover, det kan være liknende sumpskogsmiljøer 
videre nedover langs bekken.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten klassifiseres som ”rik sump-, kilde- og strandskog” (rik gransumpskog). Flatt parti 
langs bekkedrag, som dekkes av rik sumpskog av ”skogsøtgras-typen” i mosaikk med høgstaudegranskog. Gran dominerer tresjiktet, med 
beskjedent innslag av boreale lauvtrær. Skogen er trolig ikke spesielt gammel, men stedvis i oppløsningsfase, med stedvis til dels svært 
mye både stående og liggende dødved.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eldre skog som er lite påvirket i nyere tid, men betydelig påvirket tidligere.
Artsmangfold: Karplantefloraen er frodig og artsrik, med flere krevende og sjeldne arter. Huldregras og skogsøtgras opptrer i relativt store 
mengder (sist sett i 2013). Huldreblom ble funnet 23.8.2000 (Artskart 2015). Funnstedet er grovt koordinatfestet (prikken ligger oppe i den 
sørvendte lia litt nordøst for avgrensningen), men det reelle funnstedet er langs bekken (Odd Reidar Fremming pers. medd. til Torbjørn 
Høitomt). Arten er ettersøkt på stedet flere ganger siden 2000, men har ikke blitt gjenfunnet.
Fremmede arter: Ingen kjent.
Del av helhetlig landskap: Tronkberget er et større gammelskogsområde med store naturverdier, og denne lokaliteten inngår som et av 
flere kjerneområder i dette. Rik sumpskog med karakterarten skogsøtgras finnes spredt og er ikke uvanlig i lavlandet i distriktet, men svært 
mange lokaliteter har gått tapt pga. ulike inngrep, og antall rimelig intakte lokaliteter er i dag relativt få.
Verdivurdering: Velutviklet rik sumpskog av ”skogsøtgras-typen”. Naturtypen er karakteristisk for distriktet, og det finnes en del lokaliteter, 
men tilbakegangen har vært betydelig, og større velutviklete lokaliteter er i dag få. Naturtypen er rødlistet som EN (sterkt truet) (RL2011). 
Sammen med forekomst av to truete arter (skogsøtgras og huldreblom, begge VU ihht. RL2015), gjør dette at lokaliteten vurderes som 
svært viktig (verdi A).
Skjøtsel og hensyn: Fri utvikling (ingen inngrep) er optimalt for å bevare og videreutvikle naturverdiene. Buffersoner der flatehogst unngås 
bør opprettholdes. Det er viktig å opprettholde naturlig vannføringsregime, slik at området tidvis oversvømmes.

Artsmangfold
Isolert sett (vurdert uavhengig av eksisterende naturreservat) har området har et relativt rikt (men ikke svært rikt) arts-
mangfold, betinget dels av naturskogstilstand med betydelige mengder død ved, dels av spesielle/rike naturtyper (rik 
sumpskog, bekkekløfter). I kjerneområdene finnes en hel del interessante og rødlistede arter av naturskogsarter (kjerne 1 
og 2) (vedsopp, lav, råtevedmoser), flere relativt krevende bekkekløftarter (K2) og riksumpskogs-karplanter (K3, 4). Utenfor 
kjerneområdene er artsmangfoldet i hovedsak trivielt. Hittil er påvist 16 rødlistearter (1 EN, 7 VU, 8 NT) (7 vedsopp, 5 lav, 
1 mose, 3 karplanter), noe som er relativt høyt til å være et skogområde av denne arealstørrelsen i regionen.



Karplantefloraen er på mesteparten av arealet relativt ordinær, dominert av vanlige arter, men stor variasjon i skogsamfunn 
gir plass til et relativt høyt artsantall. Lisida har et relativt varmt lokalklima, noe som på gunstige/rike partier under stup og 
berghamre gir grunnlag for arter som fingerstarr, hengeaks, liljekonvall, kantkonvall, kranskonvall, trollbær, tysbast, mys-
kegras, firblad, tyrihjelm og den regionalt sjeldne myske (jf. Naturbase 2015). De to sumpskogene (K3, 4) har den klart 
mest interessante karplantefloraen. Sumpskogene karakteriseres av nokså vanlige arter som mjødurt, bekkeblom, skogs-
tjerneblom, sumpmaure, maigull, skogmarihånd, bekkekarse, men i tillegg er det rike forekomster av skogsøtgras – som er 
en karakterart for rike, ugrøftede lavlandssumpskoger i regionen. Langs Grøfta (K4) opptrer dessuten huldregras sammen 
med skogsøtgras, her er også funnet huldreblom.
Mosefloraen er begrenset undersøkt, men i Tronkas kløft (K2) er det påvist flere spesielle råtevedmoser, inkludert den 
sjeldne fakkeltvebladmose, som er spesialisert til vasstrukne læger i bekke- og elvekanter. Det er sannsynlig at også 
sumpskogene har en rik moseflora.
Lavfloraen utmerker seg ikke som spesielt rik, men både lisida (K1) og særlig bekkekløfta (K2) har en del interessante 
arter. Lungeneversamfunnet er moderat utviklet på selje og osp, i bekkekløfta finnes flere naturskogsarter på trær og berg-
vegger (med trådragg som mest interessant), og på stående dødved i lisida er funnet taiganål.
Vedsoppfungaen i lisida (K1) og i mindre grad bekkekløfta (K2) er middels artsrik, med en del forekomster av mer vanlige 
naturskogsarter på granlæger (som duftskinn, rosenkjuke, granrustkjuke, rynkeskinn). Mer sjeldne og krevende arter er 
langt mer sparsomt forekommende, men både lappkjuke, klengekjuke og lamellfiolkjuke er påvist. Disse er høyst sannsyn-
lig betinget av nærspredning fra ”urskogshylla” umiddelbart ovenfor. Vedsoppmangfoldet er der meget rikt, og mulighetene 
for ekspansjon av kravfulle arter som følge av nærspredning derfra nedover lia, er stor. Nevnes spesielt bør også nordlig 
aniskjuke, som er funnet på to gamle seljer (øst i K1 (1992), og i bekkekløfta K2 (2007)).

Tabell: Artsfunn i Tronkberget utv. S. Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr 
at artsfunnet ikke er tallfestet, men begreper som mye, en del, sparsomt, spredt o.l. er brukt. Det store tallet i kolonnen 
Funnet i kjerneområde henviser til hvilke kjerneområder arten er funnet. Det lille tallet angir hvor mange funn som er 
gjort i hvert  kjerneområde. 0 betyr tekstlig kvantifisering. Små tall uten kjerneområdenummer angir funn utenfor kjerne-
områder.

Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste- 
status

Totalt antall 
av art

Funnet i kjerne-om-
råde (nr)

Karplanter Pyrola chlorantha furuvintergrønn 1 11 

Epipogium aphyllum huldreblom VU 1 1 

Cinna latifolia huldregras NT 1 11 

Glyceria lithuanica skogsøtgras VU 2 12 

Sopper Amylocystis lapponica lappkjuke EN 1 11 

Climacocystis borealis vasskjuke 2 12 

Cystostereum murrayi duftskinn 2 12 

Fomitopsis rosea rosenkjuke NT 10 110 

Haploporus odorus nordlig aniskjuke VU 2 12 

Leptoporus mollis kjøttkjuke 1 11 

Phellinus ferrugineofuscus granrustkjuke 9 19 

Phellinus nigrolimitatus svartsonekjuke NT 2 12 

Phlebia centrifuga rynkeskinn NT 5 15 

Skeletocutis brevispora klengekjuke VU 1 11 

Trichaptum laricinum lamellfiolkjuke NT 1 11 

Lav Alectoria sarmentosa gubbeskjegg NT 3 13 

Bryoria nadvornikiana sprikeskjegg NT 1 11 

Collema nigrescens brun blæreglye 2 12 

Hypogymnia vittata randkvistlav 4 14 

Lobaria pulmonaria lungenever 6 16 

Lobaria scrobiculata skrubbenever 2 12 

Ramalina thrausta trådragg VU 3 13 

Lav Chaenotheca laevigata taiganål VU 1 11 

Chaenothecopsis viridialba rimnål NT 1 11 

Lecanactis abietina gammelgranlav 1 11 

Moser Anastrophyllum hellerianum pusledraugmose 1 11 

Lophozia ascendens råteflik 1 11 

Scapania apiculata fakkeltvebladmose VU 1 11 



Avgrensing og arrondering
Tilbudsområdet omfattet et mindre parti (311 daa) i den sørvendte lisida. Denne avgrensningen var svært snever, men spe-
sielt mht. oppfanging av arealer med høye naturverdier. Arealet er derfor mer enn fordoblet (til 766 daa). Mye av utvidelsen 
er gjort mot sørøst, for å inkludere tre partier med verdifulle, høyt prioriterte skogtyper (bekkekløft, rik sumpskog). Spesielt 
de to riksumpskogene (K3 og 4) er av høy viktighet i så måte. ”Skogsøtgras-sumpskog” er en karakteristisk naturtype for 
lavlandet i regionen, men verneandelen er (svært) lav, og naturtypen er sterkt truet nasjonalt. Det bør avklares hvorvidt mer 
areal nedstrøms/vestover langs Grøfta (vest for K4) bør inkluderes.
Arealene mellom/utenfor kjerneområdene er inkludert dels av arronderingshensyn, dels pga. stort utviklingspotensial (ikke 
minst gjelder dette lisida i vest). Avgrensningen må også ses i sammenheng med eksisterende reservat – økt areal skog 
som etter hvert vil utvikle seg til gammel naturskog, vil i betydelig grad forsterke de svært store naturverdiene som finnes 
på ”urskogshylla”, inkludert mulighet for ekspansjon gjennom nærspredning av kravfulle arter.
Området grenser i stor grad mot ungskog og hogstflater i øst, sør og vest. Mot nord grenser området opp mot eksisterende 
Tronkberget naturreservat (”urskogshylla”), mot øst, sør og vest i stor grad mot ungskog og hogstflater. Mot nordvest (den 
vestvendte brattlia) viser flyfoto at det er mer eldre skog/gammelskog, det samme gjelder nord for eksisterende reservat 
(dette er på andre eiendommer enn Statskog). Det bør undersøkes hvorvidt det er mulig med ytterligere utvidelser der.

Andre inngrep
Store deler av de lavere lisidene er flatehogd og dekkes i dag av ungskog og granplantasjer. Det aller meste av dette er 
holdt utenfor avgrensningen, men noe ungskogsareal inngår av arronderingshensyn. Det er også en gammel traktorvei i 
lia, og i øst inngår en kort strekning av en skogsbilvei (Bratteggveien).

Vurdering og verdisetting
Dette utvidelsesarealet har isolert sett middels naturverdier, knyttet dels til naturskogstilstand, dels til rike/sjeldne/prioriterte 
skogtyper. Kvalitetsvariasjonen er stor mellom ulike partier, fra kjerneområder med høy naturverdi, til ungskog som kun har 
interesse av arronderings- og framtidig utviklingshensyn/restaureringsareal. Eldre til relativt gammel skog er vanligst, men 
det er også en hel del ordinær middelaldrende skog og også en del ungskog. Det meste av gammelskogen er betydelig 
preget av gamle dagers gjennomhogster, og kan beskrives som ”svak naturskog”, med stedvis mye læger, men få biologisk 
gamle trær og dårlig kontinuitet i naturskogselementer.
De største kvalitetene er knyttet til (1) brattlia med relativt gammel gran-naturskog på gode boniteter i lokalklimatisk gunstig 
liside og en del gamle lauvtrær, (2) relativt velutviklet, men lita, bekkekløft, og (3) rike sumpskoger. Slike naturtyper er rike 
”lavlands”-granskoger på gode boniteter, som er viktige for biologisk mangfold, utgjør sjeldne og dels truete skogsamfunn 
nasjonalt, og er betydelig underdekket i skogvernet. Naturtypemessig er det sumpskogene i K3 og K4 som spesielt utmer-
ker seg. Dette er velutviklet ”skogsøtgras-sumpskog” av en type som er karakteristisk for lavlandet i Midt- og Sør-Østerdal, 
men som knapt finnes ellers i Norge. En del slike lokaliteter finnes spredt i distriktet, men tilbakegangen har vært stor (både 
regionalt og nasjonalt), og svært få lokaliteter er fanget opp i verneområder. Naturtypen er klassifisert som sterkt truet (EN) 
(rødliste 2011).
Artsmangfoldet er relativt rikt, med hittil påvist 16 rødlistearter (1 EN, 7 VU, 8 NT) (7 vedsopp, 5 lav, 1 mose, 3 karplanter), 
noe som er relativt høyt til å være et skogområde av denne arealstørrelsen i regionen. I kjerneområdene finnes en hel del 
interessante og rødlistede arter av naturskogsarter (kjerne 1 og 2) (vedsopp, lav, råtevedmoser), flere relativt krevende 
bekkekløftarter (K2) og riksumpskogs-karplanter (K3, 4). Utenfor kjerneområdene er artsmangfoldet i hovedsak trivielt. En 
rekke flere sjeldne og truete arter finnes innenfor innenfor eksisterende reservat.
Hele Tronkberget (eksisterende reservat og utvidelsesarealet) må økologisk sett vurderes under ett. Det klart mest verdi-
fulle partiet er ”urskogshylla” i sørkanten av eksisterende reservat, dette partiet har unike kvaliteter knyttet til urskogsnær 
gran- og furuskog som knapt har sin like andre steder i Østerdalen, bl.a. med et stort antall (meget) sjeldne vedlevende 
arter. Resten av reservatet har mer påvirket gammelskog (”svak naturskog”). Utvidelsesarealet har gjennomgående høy-
ere påvirkningsgrad (lite gammel naturskog, og urskogsnær skog finnes ikke). Til gjengjeld er dette lavereliggende skog 
med gunstig lokalklima (lokalklimatisk varm sørvendt li), betydelige arealer rike skogsamfunn, og spesielle/sjeldne/høyt 
prioriterte og truete skogtyper. Dette står i stor kontrast til eksisterende reservat, som domineres av høyereliggende, fattige 
til middels rike skogsamfunn. I tillegg vil økt areal med skog som iløpet av kort tid vil utvikle betydelig sterkere naturskogs-
karakter, bidra til at kravfulle arter som i dag bare finnes på ”urskogshylla” har gode muligheter til ekspansjon gjennom 
nærspredning.
Det er vernet betydelige arealer høyereliggende skog i regionen, mens lavereliggende skog er vesentlig dårligere dekket 
inn. Området vil derfor bidra til å forbedre dette. I kraft av å inneha to lokaliteter med ”skogsøtgras-sumpskog” vil også 
området bidra til å bedre vernedekningen av en skogtype som er spesiell for regionen, men svært lite fanget opp i verne-
områder hittil. På nasjonalt nivå oppfyller området i relativt høy grad viktige mangler ved skogvernet. Av generelle mangler 
er (1) rike skogtyper godt oppfylt, mens (2) lavereliggende skog og (3) viktige forekomster av rødlistearter i middels grad 
er oppfylt. Av prioriterte skogtyper er (1) rik sumpskog godt representert, og (2) boreal naturskog, (3) bekkekløfter og (4) 
høgstaudeskog i svak grad.
Oppsummert vil utvidelsesarealet i høy grad forsterke naturverdiene i Tronkberget samlet, gjennom (1) lavereliggende og 
rike skogsamfunn, (2) spesielt prioriterte og delvis truete skogtyper, (3) økt areal (til 2056 daa), (4) økt variasjonsbredde, 
og (5) vesentlig bedre arrondering og avgrensning.
Isolert sett vurderes utvidelsesområdet som regionalt verneverdig (**), mens Tronkberget samlet klart forsterker sin verdi 
som nasjonalt verneverdig (***).



Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Tronkberget utv. S. Ingen stjerner (0) betyr at verdien for 
kriteriet er fraværende/ ubetydelig. Strek (-) betyr ikke relevant. Se ellers kriterier for for verdisetting i metodekapittelet.

Kjerneområde Urørt-
het

Død ved 
mengde

Død 
ved 

kontin.

Gamle 
bar-
trær

Gamle 
løv-
trær

Gamle 
edel-

løvtrær

Tre- 
slags- 

fordeling

Topo- 
grafisk- 

variasjon

Vegeta- 
sjons- 

variasjon

Rik- 
het

Arter Stør-
relse

Arron- 
dering

Samlet 
verdi

1 Tronkber-
get S

*** *** ** * ** – *** * * ** ** - – **
2 Tronka, nedre ** ** * * * – ** ** *** ** ** - – ***
3 Skoglund NØ ** * 0 0 * – ** * * *** ** - – ***
4 Grøfta *** *** 0 * * – * * * *** *** - – ***
Samlet        
vurdering

** *** * * ** – *** ** *** ** ** ** ** **
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Rødlistet NIN
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Bilder fra området Tronkberget utv. S

Tronkberget er en stor skogås som dominerer landskapet, her sett

fra sørøst. Foto: Tom Hellik Hofton

Fra toppen av urskogshylla (på reservatgrensa), nedover mot

2015-undersøkelsesområdet på nedsiden. Foto: Tom Hellik

Hofton

I granskogen inngår stedvis en del osp. Foto: Tom Hellik Hofton

Gammel granskog i lisida. Foto: Tom Hellik Hofton




