
Områdebeskrivelse av det foreslåtte Tørrberget naturreservat 
 
Navn:     Tørrberget 
Kommune:     Våler 
Fylke:    Hedmark 
Vernekategori:  Naturreservat 
Areal:    Ca. 1 795 daa 
Høyde over havet: 460 - 590 mo.h. 
Berørte eiendommer: Gnr./bnr. 12/11 i Våler kommune 
 
Områdebeskrivelse: Området ligger på og rundt de to toppene Tørrberget (563 moh) og 
Sætersjøberget (590 moh) helt vest i Våler kommune i Hedmark, ca. 11 km vest for Våler sentrum 
nær grensa til Løten og Stange kommuner. Lokaliteten består av de to ovennevnte toppene, samt 
mellomliggende skogsparti. Området består av en mosaikk av små og store koller, myrpartier, lisider, 
småkupert terreng, små vannspeil og vannsig/bekker/fuktdrag. Tottjerna er de største vannspeilene. 
Berggrunnen består av grunnfjellsbergarter som forvitrer sakte og gir et surt og næringsfattig 
jordsmonn. Løsmassene består for det meste av ganske tynne morenelag med noe torv og myr. 
Området ligger i mellomboreal vegetasjonssone. 
 
Vegetasjon og skogstruktur: Vegetasjonen preges av fattige til intermediære skog- og myrtyper. 
Terrenget er kupert og består av en mosaikk av skogdekte partier, myrer, fuktdrag, åpne vannspeil og 
mer åpen skog på kollene. Blåbærskog er den dominerende skogtypen, med innslag av lavskog, 
bærlyngskog og fattig myrvegetasjon. Mer sparsomt forekommer småbregneskog, fattig sumpskog 
og noen åpent berg/rasmark ved Sætersjøberget. Spesielt i vest er skogen stort sett grandominert. 
Østover blir furu mer dominerende, spesielt ved Tottjerna. Innslag av løvtrær finnes i hele området, 
hovedsakelig bjørk, men også forekomster av rogn og selje. På kollene og ryggene dominerer 
bærlyngskog og blåbærskog med innslag av lavskog i de mest grunnlendte områdene. Myrene er 
stort sett fattige typer og forekommer både som flatmyr og bakkemyr, til dels tresatt. Sumpskog er 
mindre vanlig i området. 
 
I lisidene er det meste av granskogen i aldersfase og er stedvis virkesrik, høgreist og grovvokst (opptil 
45-50 cm). På lavere boniteter har skogen mer moderate dimensjoner. Skogen er svakt sjiktet til 
ensjiktet gjennom hele området. Enkelte steder er granskogen i en tidlig oppløsningsfase med stort 
innslag av granlæger i tidlige nedbrytningsstadier. På kollene og ryggene står enkelte grove gamle 
furutrær, ellers er furuskogen av middels dimensjoner. Det finnes godt med høgstubber og gadd av 
furu spredt i disse områdene. Flere av disse høgstubbene har brannspor. Området har trolig vært 
gjennomhogd tidligere. Det finnes flere spor etter tidligere tiders hogster. Trolig har skogen tidligere 
hatt et større innslag av furu. 
 
Verneinteresser: Tørrberget har viktige naturverdier knyttet til gammel mellomboreal granskog og 
mosaikk av skog/myr med høy luftfuktighet, samt gamle løvtrær. Naturverdiene finnes spredt i 
området, også utenfor kjerneområdet. Området danner en god helhet og en finner hele gradienten 
fra lisidene til toppene av kollene representert. Det er få tilsvarende områder i denne delen av Våler 
kommune som har tilsvarende verdier. Kontinuiteten av død ved er imidlertid brutt. Artsmangfoldet 
er forholdsvis variert og det finnes gammelskogarter innenfor flere artsgrupper, også rødlistede 
arter. Stedvis finnes gode forekomster av hengelav, herunder gubbeskjegg. I tillegg forekommer 
sprikeskjegg mer sjeldent. Randkvistlav og lungenever forekommer spredt. Blanknål og sukkernål er 
registrert et fåtall ganger. Ulvelav er også påvist. Mørk brannstubbelav er registrert vest i området 
mot Tørrberget. Det er relativt få funn av vedboende sopp. 
 



Formål: Formålet med naturreservatet er å bevare et naturområde med viktige naturverdier knyttet 
til gammel mellomboreal granskog og mosaikk av skog og myr og med innslag av gamle løvtrær og 
urskogpreget furuskog.  
 
Andre interesser: Jaktinteresser. 
 
Tekniske inngrep: Ingen. 
 
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). 
 


