
Områdebeskrivelse av det foreslåtte Hemberget naturreservat 
 
Navn:     Hemberget 
Kommune:     Våler 
Fylke:    Hedmark 
Kartblad M711:  2016 I (Kynna), 2116 IV (Halsjøen) 
UTM-(sentralt) : 32V 490000 560000 
Vernekategori:  Naturreservat 
Areal:    Ca. 6 600 daa 
Høyde over havet: 525-642 mo.h. 
Berørte eiendommer: Gnr./bnr. 86/1 i Våler kommune 
 
Områdebeskrivelse: Området er i hovedsak et stort og flatt kjølområde. Landskapet hever seg noe 
mot vest. Deler av ei vestvendt liside inngår i området. Det mest markerte topografiske 
landskapselementet er selve Hemberget helt i vest, som en tydelig oppstikkende høyderygg med ei 
svært bratt liside mot sørvest. For området som helhet er myr dominerende arealmessig i forhold til 
skog. Tre små tjern finnes innenfor området. Berggrunnen består av næringsfattige gneiser. 
Løsmassene består av morenedekke med stor mektighet og med torv på myrene. På vesthellingen av 
Hemberget er morenemassene tynne. Området ligger i mellomboreal vegetasjonssone. 
 
Vegetasjon og skogstruktur: Blåbærgranskog er dominerende vegetasjonstype, sammen med 
fattigmyr. Rikere skogtyper finnes bare unntaksvis. Blåbær og smyle er dominerende arter, med noe 
innslag av tyttebær. I enkelte fuktige drag er det noe rikere vegetasjon med sparsomt innslag av 
høgstaudevegetasjon. I de mer lysåpne og fuktigere kantsonene mot myr dominerer røsslyng-
blokkebærfuruskog. På noen mindre myrer finnes spredte furutrær, eller er myrene i hovedsak ikke 
tresatte. Myrene er fattige og domineres av torvmoser og trådstarr med noe innslag av røsslyng og 
tranebær. Gran er det klart dominerende treslaget i området. Furu vokser spredt og fåtallig i 
granskogen. Skogbestand dominert av furu finnes ikke. Osp vokser i Hemberget. Et stykke nord for 
Hemberget finnes et ca. 40 dekar stort ospeholt der trærne er relativt grove. Skogen er eldre 
plukkhogd granskog der påvirkningsgraden gjennomgående har vært lik over området. Skogen er i 
optimalfase, dvs. at trærne fortsatt er i god vekst, er ensaldret og har stort sett samme dimensjon 
(30-50 cm i brysthøydediameter). Herskende tresjikt anslås å være 100-120 (150) år gammelt. Skogen 
har gjennomgående grønt bar ned til bakken. Innslaget av gadd er beskjedent. Det er også lite 
liggende død ved. Bratthellingen av Hemberget har noe bedre kontinuitet i liggende død ved.  
 
Verneinteresser: Denne delen av Hedmark er sterkt preget av bestandsskogbruket og det finnes 
relativt lite vernet skog i regionen. Hembergetområdet representerer trolig det mest verneverdige 
skogområdet i denne delen av fylket. Skogen er plukkhogd naturskog i aldersfase. Den mangler 
imidlertid biologisk gamle trær og skogen har i liten grad til nå produsert død ved. Området har 
verdier og kvaliteter for artsmangfoldet knyttet til eldre granskog og noe i forhold til eldre ospeskog, 
selv om få krevende arter er funnet. Av lavarter i lungeneversamfunnet er det påvist lungenever og 
skrubbenever. Gubbeskjegg vokser spredt i granskogen. Ulvelav er funnet på én gammel furugadd. 
Kort trollskjegg er funnet på én bergvegg i området. Floraen av vedboende sopp er fattig. Kun 
spredte funn av hensynskrevende arter og signalarter er påvist i området. Dette gjelder duftskinn, 
svartsonekjuke, granrustkjuke og hyllekjuke. Karplantefloraen i området domineres av lite 
næringskrevende arter. 
 
Formål: Formålet med naturreservatet er å bevare et stort skog- og myrområde med innslag av 
gammelskog, rik lauvskog og med viktige verdier for biologisk mangfold knyttet til gammel granskog. 
Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle 
dem. 



 
Andre interesser: Jaktinteresser. 
 
Tekniske inngrep: Gammelt grøftesystem i noen av myrarealene. 
 
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). 
 


