
Områdebeskrivelse av det foreslåtte Buberget naturreservat 
 
Navn:     Buberget 
Kommune:     Våler 
Fylke:    Hedmark 
Kartblad M711:  2117 III (Plassen), 2116 IV (Halsjøen), 2016 I (Kynna), 2017 II (Søre Osen) 
UTM (sentralt):  33V 0349351 6766786 
Vernekategori:  Naturreservat 
Areal:    Ca. 1 800 daa 
Høyde over havet: Ca. 570-640 mo.h. 
Berørte eiendommer: Gnr./bnr. 86/1 i Våler kommune 
 
Områdebeskrivelse: Området grenser til riksgrensa til Sverige nordøst i Våler kommune. Et stort flatt 
toppområde med gammel skog utgjør lokaliteten. Spredt forekommer myr og et par tjern. 
Topografien er rolig og slak. Lengst i øst mot grensa til Sverige er det imidlertid ei nokså dyp 
nedskjært kløft i Linnbekkens dalgang. Berggrunnen består av fattige grunnfjellsbergarter 
(gneis/granitt). Løsmassene består i hovedsak av tykke morenedekker, mens humus/torvdekke 
dominerer på myrer og nær vann. Området ligger i mellomboreal vegetasjonssone. 
 
Vegetasjon og skogstruktur: Buberget er et restområde med eldre skog i et landskap som er sterkt 
preget av bestandsskogbruket. Blåbærskog er dominerende vegetasjonstype. Furuskog forekommer 
nesten utelukkende som fattig furumyrskog. Myrene er utelukkende fattige. Området består av eldre 
nokså grovvokst, høyreist og i all hovedsak flersjiktet naturskog i optimalfase og begynnende 
aldersfase. Furua er nokså småvokst. Området er påvirket av tidligere plukkhogster og ingen bestand 
har lite påvirket naturskog eller urskogsnær skog. Det er trolig mer enn 50 år siden siste plukkhogst, 
og skogen har nå nådd hogstmoden alder. Spredt forekommer liggende død ved av gran i midlere og 
ferske stadier. 
 
Verneinteresser: Verneverdiene er i hovedsak knyttet til innslaget av kompakt og virkesrik granskog i 
mellomboreal sone som har et klart restaureringspotensial. Lokaliteten representerer også et relativt 
urørt område i en region sterkt preget av skogbruksvirksomhet. Området er homogent påvirket av 
tidligere plukkhogster, men ikke så hardt at det ikke forekommer spredte funn av rødlistearter og 
signalarter knyttet til eldre naturskog. Områdets mangfold av arter knyttet til død ved er begrenset 
på grunn av tidligere plukkhogster. Noen arter har klart å overleve på restelementer. Av lavarter 
forekommer gubbeskjegg vanlig i hele området mens sprikeskjegg forekommer sparsomt. Enkelte 
rødlistede sopparter forekommer sammen noen signalarter. Svartsonekjuke og rynkeskinn 
forekommer spredt og fåtallig sammen med signalartene granrustkjuke, kjøttkjuke, granstokkjuke, 
hvit grankjuke og hyllekjuke. Skorpepiggsopp er funnet på ei gammel selje. Det finnes svært få funn 
av denne arten tidligere i Hedmark. 
 
Formål: Formålet med naturreservatet er å bevare et naturområde med dominans av gammel 
granskog, med innslag av myr og tjern og som har stor betydning for biologisk mangfold ved at det 
inneholder sjeldne og sårbare sopp- og lavarter. 
 
Andre interesser: Jaktinteresser. 
 
Tekniske inngrep: Reservatforslaget grenser til planområdet for Kjølberget vindkraftverk i nord. 3 
turbiner er planlagt anlagt nær reservatgrensa. 
 



Planstatus: I arealdelen til Våler kommunes kommuneplan ligger området innenfor et LNF-område 
(landbruks-, natur- og friluftsområde) med spesielle naturforvaltningsinteresser (generelt naturvern, 
vern av viltbiotoper). 
 


