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Referansedata
Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2012
Kommune: Elverum Inventør: OGA, REM
Kartblad: 2016I Dato feltreg.: 14.9.10, 16.5.2011
H.o.h.: moh  Vegetasjonsone: mellomboreal 80% sørboreal 20% 
Areal:   daa Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon

Sammendrag
Hakaskallen ligger 20 km sørøst for Elverum sentrum, og omfatter deler av et åsparti i sør- og mellomboreal vegetasjons-
VRQH��2PUnGHW�HU�UHODWLYW�WRSRJUD¿VN�YDULHUW��'HW�KDU�IDWWLJH�EHUJDUWHU�RJ�PRUHQHPDWHULDOH�PHG�L�KRYHGVDN�VWRU�PHNWLJKHW�
noe som medfører et relativt frodig skogbilde. Blåbærgranskog er klart dominerende vegetasjonstype. Omlag 90 % av 
trærne er gran. Det ble i praksis ikke registrert rikbarkstrær. Hele området består av eldre naturskog som har vært plukk-
KRJG�L�ÀHUH�RPJDQJHU��VHOY�RP�VLVWH�SOXNNKRJVW�L�+DNDVNDOOHQ�YLUNHU�n�KD�VNMHGG�IRU�UHODWLYW�ODQJ�WLG�VLGHQ��6NRJHQ�EH¿QQHU�
VHJ�XWYLNOLQJVPHVVLJ�L�KRYHGVDN�L�DOGHUVIDVH��GYV��PDQ�KDU�HQ�VYDNW�ÀHUVMLNWHW�RJ�QRNVn�WHWWEHVWRNNHW�VNRJ�PHG�HW�GRPL-
nerende tresjikt bestående av trær gjennomgående på 30-50 cm i brysthøydediameter (bhd.) og med stedvis et undersjikt 
av tynnere og mer småvokste trær. Kontinuiteten i liggende død ved i området under ett er lav. Stedvis i enkelte noe mer 
tungt tilgjengelige bekkedaler og i visse områder med høy produktivitet, er det ganske store mengder med liggende død 
ved, men også her nesten bare av middels og ferskt nedbrutte lægre. Innslaget av stående død gran vil øke relativt raskt da 
at en del av trærne er i ferd med å dø som resultat av svekket vitabilitet og innslaget er allerede nokså høyt i de mest pro-
duktive delene. Alderen på trærne er trolig gjennomgående 80-120 år, og trær i intervallet 120-200 år forekommer sjeldent.
)ODWHKRJVWHU�EOH�LNNH�VHWW�LQQHQIRU�WLOEXGW�DUHDO�ERUWVHWW�IUD�HW�SDUWL�L�QRUG�PHG�KRJVWÀDWH�XQJVNRJ��'HW�HU�DYJUHQVHW�WR�VWRUH�
kjerneområder som dekker det meste av området, begge med verdien B. Mer eller mindre hele forslaget til verneområde 
er så sterkt påvirket av gamle hogstinngrep at artsmangfoldet knyttet til kontinuitetsbærende strukturer i dag er temmelig 
utarmet. Noen av de vanlige forekommende signal- og rødlisteartene i nokså gammel skog er funnet og til sammen er det 
funnet 5 rødlistearter inkludert det andre kjente funnet av kort trollskjegg i kommunen. Hakaskallen har regionale verdier 
for gammelskogsfugler. Avgrensingen vurderes å være god da tilbudt areal virker å inkludere all sammenhengende gam-
PHOVNRJ�Sn�HLHQGRPPHQ��2PUnGHW�VFRUHU�PLGGHOV�K¡\W�Sn�XU¡UWKHW��WRSRJUD¿VN�YDULDVMRQ�RJ�DUURQGHULQJ��PHQ�GnUOLJHUH�
Sn�SDUDPHWHUH�VRP�KDU�n�JM¡UH�PHG�VNRJHQV�WLOVWDQG��0HQ�ÀHUH�DY�GLVVH�YLO�LQQHQ�UHODWLYW�NRUW�WLG�EHGUH�VHJ��,�IRUKROG�WLO�
mangler i skogvernet oppfyller området delvis den generelle mangelen: «gjenværende, forholdsvis intakte områder av 
lavereliggende skog i sørboreal sone» og mangelen i Øst-Norge «boreal naturskog i sørboreal sone».
Hakaskallen er i regional sammenheng et temmelig spesielt område og vurderes å være blant de best egna vernekandi-
datene i regionen, og vurderes å være regionalt verneverdig (**).

Feltarbeid
Området er ifm. frivillig vern undersøkt av Rein Midteng (Asplan Viak) (BioFokus) 16.5.2011. Området er tidligere besøkt 
av Øivind Gammelmo (BioFokus) 14.9.2010 i forbindelse med naturtypekartlegging i Elverum kommune. Hele området er 
således dekket godt med registreringer. Det er først og fremst makrolav og vedlevende sopp som det har vært fokusert 
på, mens insekter, karplanter og jordboende sopp er dårligere undersøkt (men disse gruppene har begrenset potensial for 
spesielle og sjeldne arter i området). 

Tidspunkt og værets betydning
Det var oppholdsvær og gode forhold for kartlegging under befaringene.

Utvelgelse og undersøkelsesområde
Lokaliteten inngår i arbeidet med frivillig vern av skog i regi av Direktoratet for naturforvaltning. Det var på forhånd avgren-
set et undersøkelsesområde på xxx dekar beliggende på én skogeiendom tilhørende Elverum kommune. I forbindelse med 
IHOWDUEHLGHW�EOH�GHW�VWHGYLV�VMHNNHW�RP�GHW�¿QQHV�HOGUH�VNRJ�Sn�WLOJUHQVHQGH�HLHQGRP�WLOK¡UHQGH�6WDWVNRJ�L�9nOHU�NRPPXQH��
men denne ser ut til utelukkende å bestå av kulturskog der hvor den grenser mot tilbudt skog. Foreslått verneområde er 
derfor identisk med tilbudt areal.

Tidligere undersøkelser
2PUnGHW�HU�WLGOLJHUH�NDUWODJW�L�IRUELQGHOVH�PHG�0L6�UHJLVWUHULQJHU�L�NRPPXQHQ�RJ�GHW�HU�DYJUHQVHW�RP�ODJ����0,6�¿JXUHU�L�
området. Området er også kartlagt i forbindelse med naturtypekartlegging og det er avgrenset to større naturtypelokaliteter 
�NMHUQHRPUnGHU���'HW�HU�GHOYLV�VDPPHQIDOO�PHOORP�GH�ÀHVWH�DY�0,6�¿JXUHQH�RJ�GHQ�HQH�QDWXUW\SHORNDOLWHWHQ�PHQV�GHQ�
andre naturtypelokaliteten i stor grad mangler avgrensa MIS-områder. Det foreligger videre en del interessante artsfunn av 
fugl i fra området som vises på Artskart (www.artskart.no) i fra lokale ornitologer.

http://borchbio.no/narin/?nid=3852
www.artskart.no


Beliggenhet
Området ligger om lag 20 km sørøst for Elverum sentrum, og grenser i sør mot Våler kommune og omfatter deler av et 
åsparti på begge sider av kommunegrensen.

Naturgrunnlag
7RSRJUD¿
2PUnGHW�HU�UHODWLYW�WRSRJUD¿VN�YDULHUW��'HW�EHVWnU�DY�WUH�¿UH�nVSDUWLHU�PHG�PHOORPOLJJHQGH�VODNH�GDOEXQQHU��,�¡VW�HU�GHW�HW�
par nokså markerte bekkedrag. Dalbunnene går nord-sør og skogen har en nokså variert eksposisjon med hovedvekt på 
øst- og nordvendte liavsnitt.

Geologi
Hele området har fattige bergarter av granittisk gneis. Løsmassene består av morenemateriale med i hovedsak stor mek-
tighet, mens det på toppområdene er tynnere masselag.

9HJHWDVMRQVJHRJUD¿
Vegetasjonseksjon: OC-Overgangsseksjon, vegtasjonsone: mellomboreal 80% sørboreal 20% .
�$UHDOHW�RSS�WLO�����PRK��EH¿QQHU�VHJ�L�I¡OJH�0RHQ��0RHQ�������L�V¡UERUHDO�YHJHWDVMRQVVRQH�PHQV�DUHDOHW�RYHU�GHWWH�HU�
i mellomboreal sone.

Vegetasjon og treslagsfordeling
Områdets gode dekning av tykke morenemasser medfører at vegetasjonen og skogbildet er relativt frodig selv om ikke ba-
VHULN�EHUJJUXQQ�HOOHU�O¡VPDVVHU�¿QQHV�L�RPUnGHW��%OnE UJUDQVNRJ�HU�NODUW�GRPLQHUHQGH�YHJHWDVMRQVW\SH��,�ÀDWH�RJ�IXNWLJH�
IRUVHQNQLQJHU��RIWH�L�RYHUJDQJ�PRW�P\UHU��¿QQHV�PLQGUH�SDUWLHU�PHG�VXPSJUDQVNRJ��,�RYHUJDQJ�PHOORP�IDVWPDUNVVNRJ�RJ�
nSQH�P\UÀDWHU��GRPLQHUHU�HQ�U¡VVO\QJGRPLQHUW�IXUXP\UVNRJ��0\UHQH�HU�IDWWLJH�RJ�PHG�WULYLHOOH�DUWHU��,�PRWVHWQLQJ�WLO�GHW�
som er vanlig i disse traktene, ble ikke furuskogsdominerte vegetasjonstyper funnet bortsett fra myrfuruskog. Dette skyldes 
i stor grad mangelen på fjell i dagen, tykke humuslag, fuktig klima som favoriserer gran og kanskje gammel selektiv hogst 
av furu som har medført at treslaget i dag er mer sjelden enn tidligere. Grovt sett er 90 % av trærne gran og 5 % furu og 
bjørk tilsammen.  Det ble ikke registrert rikbarkstrær (rogn, osp og selje), foruten to eldre rognetrær.

Skogstruktur og påvirkning
+HOH�GHW�WLOEXGWH�RPUnGHW�EHVWnU�DY�HOGUH�QDWXUVNRJ�VRP�KHU�VRP�HOOHUV�L�UHJLRQHQ�KDU�Y UW�SOXNNKRJG�L�ÀHUH�RPJDQJHU��
VHOY�RP�VLVWH�SOXNNKRJVW�L�+DNDVNDOOHQ�YLUNHU�n�KD�VNMHGG�IRU�UHODWLYW�ODQJ�WLG�VLGHQ��6NRJHQ�EH¿QQHU�VHJ�XWYLNOLQJVPHVVLJ�L�
KRYHGVDN�L�DOGHUVIDVH��GYV��PDQ�KDU�HQ�VYDNW�ÀHUVMLNWHW�RJ�QRNVn�WHWWEHVWRNNHW�VNRJ�PHG�HW�GRPLQHUHQGH�WUHVMLNW�EHVWnHQGH�
av trær gjennomgående på 30-50 cm i brysthøydediameter (bhd.) og med stedvis et undersjikt av tynnere og mer små-
YRNVWH�WU U��'HW�IRUHNRPPHU�RJVn�HQNHOWH�JURYHUH�WU U�VRP�HU�UXQGW����FP�L�EKG��,�ÀDWHUH�WHUUHQJ�RJ�L�WLONQ\WQLQJ�WLO�P\UHU�
dominerer halvgrove og småvokste trær, men på mesteparten av arealet og særlig i nord og øst hvor terrenget domineres 
av lisider, er skogen gjennomgående nokså grovvokst og med et potensial til å bli en god del grovere enn dagens domi-
nerende tresjikt. I mindre partier i kjerneområdene, spesielt i nedre deler av kjerneområde 1, er det partier hvor tidligere 
WUHVMLNWHW�KDU�JnWW�L�VDPPHQEUXGG��RJ�XWYLNOLQJVPHVVLJ�EH¿QQHU�VNRJHQ�VHJ�Qn�KHU�L�HQ�RSSO¡VQLQJVIDVH��.RQWLQXLWHWHQ�L�
liggende død ved i området under ett er gjennomgående lav, men er noe bedre i enkelte mindre bekkedrag. På den annen 
side er det trolig svært få områder i regionen med lik eller bedre kontinuitet i liggende død ved av gran enn i dette området. 
Hovedmengden liggende død ved består av lægre av liten diameter som er dannet fra tidligere selvtynninger da skogen var 
noe tettere og mer småvokst enn i dag. I tillegg har det i de senere ti-årene blitt dannet spredt fersk og middels nedbrutte 
lægre av større dimensjoner. Stedvis i enkelte noe mer tungt tilgjengelige bekkedaler og i visse områder med høy pro-
duktivitet, er det ganske store mengder med liggende død ved, men også her nesten bare av middels og ferskt nedbrutte 
O JUH��,QQVODJHW�DY�VWHUNW�QHGEUXWW�YHG�HU�JMHQQRPJnHQGH�VY UW�EHVNMHGHQW�L�RPUnGHW��PHQ�HW�InWDOO�VOLNW�¿QQHV���,QQVODJHW�
av stående død gran vil øke relativt raskt da at en del av trærne er i ferd med å dø som resultat av svekket vitabilitet og 
innslaget er allerede nokså høyt i de mest produktive delene. Alderen på trærne er trolig gjennomgående 80-120 år, og 
trær i intervallet 120-200 år forekommer sjeldent.
Det ble funnet én liten naturlig stubbe av furu med brannspor ved ei myr, men denne er nok mange hundre år gammel og 
skogen mangler i dag branninduserte utviklingstrinn eller strukturer dannet av brann som løvsuksesjoner, brannlyrer og 
furuforyngelser. 
)ODWHKRJVWHU�EOH�LNNH�VHWW�LQQHQIRU�WLOEXGW�DUHDO�ERUWVHWW�IUD�HW�SDUWL�L�QRUG�PHG�KRJVWÀDWH�XQJVNRJ��PHQ�RPUnGHW�JUHQVHU�
ÀHUH�VWHGHU�L�PRW�QRUG�PRW�IHUVNH�RJ�QRNVn�VWRUH�KRJVWÀDWHU�

Kjerneområder
I det følgende listes informasjon om de avgrensede kjernelokalitetene i området Hakaskallen . Nummereringen referer til 
inntegninger vist på kartet.



1  Løvknuten
Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog
BMVERDI: C

Innledning: BioFokus har på oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, Miljøvernavdelingen, kartlagt naturtyper i Elverum kommune i perio-
den 2009-2010. Lokaliteten Løvknuten ble befart av Øivind Gammelmo 14. september 2010. Lokaliteten er tidligere registrert av Reidar 
Haugan i 1998.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Løvknuten ligger like øst for Hakaskallen på grensen mellom Elverum og Våler kommuner. Avgrensingen 
gjelder et område med eldre granskog.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten består av naturtypen gammel barskog med utformingen gammel granskog. Ve-
JHWDVMRQVW\SHQ�HU�L�DOO�KRYHGVDN�EOnE UJUDQVNRJ��PHG�LQQVODJ�DY�P\U��RJ�P\UVNRJYHJHWDVMRQ��'HW�¿QQHV�RJVn�HOHPHQWHU�DY�VXPSVNRJ�L�
lokaliteten. Skogen i området er nokså fuktig.
$UWVPDQJIROG��*XEEHVNMHJJ��17��RJ�VSULNHVNMHJJ��17��HU�UHJLVWUHUW�L�ORNDOLWHWHQ��(OOHUV�¿QQHV�GHW�HQ�UHNNH�VLJQDODUWHU�IRU�JDPPHO�NRQWL-
nuitetsskog i området.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området er en del påvirket av hogst, særlig i kantene. Det går også noen skogsbil-/traktorveger gjennom 
lokaliteten.
Fremmede arter: Ingen registrerte.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten bør sees i sammenheng med naturtypelokaliteten Hakaskallen, rett vest for Løvknuten.
Verdivurdering: Lokaliteten inneholder elementer som er blitt sjeldnere i Elverum og omegn. Gammel kontinuitetsskog med innslag av 
gammelskogsarter er på tilbakegang. Dette området bør sees i sammenheng med lokaliteten Hakaskallen som ligger rett vest for Løvknu-
ten. Sammen utgjør de et forholdsvis stort område med eldre granskog.
6NM¡WVHO�RJ�KHQV\Q��/RNDOLWHWHQ�E¡U�VHWWHV�DY�WLO�IUL�XWYLNOLQJ��+RJVW�E¡U�XQQJnV��3n�VLNW�NDQ�GHQQH�ORNDOLWHWHQ�XWYLNOH�VHJ�WLO�HW�ÀRWW�RPUnGH�
med gammelskog.

2  Hakaskallen
Naturtype: Gammel barskog - Gammel granskog
BMVERDI: B

Innledning: På oppdrag for Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, har BioFokus gjennomført naturtypekartlegging i Elverum 
kommune i perioden 2009-2010. Området Hakaskallen ble befart av Øivind Gammelmo 14. september 2010.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Hakaskallen er et eldre barskogsområde på grensen mellom Elverum og Våler kommuner. Avgrensingen 
gjelder et eldre skogsparti på og rundt toppen av Hakaskallen i Elverum kommune. Våler-siden er nokså uthogd.
1DWXUW\SHU��XWIRUPLQJHU�RJ�YHJHWDVMRQVW\SHU��/RNDOLWHWHQ�HU�GRPLQHUW�DY�EOnE UJUDQVNRJ��'HW�¿QQHV�LQQVODJ�DY�IDWWLJ�JUDQVXPSVNRJ�RJ�
IDWWLJH�P\UW\SHU��6WRUH�GHOHU�DY�ORNDOLWHWHQ�VWnU�Sn�IXNWLJ�PDUN�RJ�GHW�¿QQHV�JRGW�XWYLNOHGH�KHQJHODYVDPIXQQ�PHG�EO�D��JXEEHVNMHJJ��17��
RJ�VSULNHVNMHJJ��17���'HW�¿QQHV�HQ�GHO�VWnHQGH�G¡G�YHG�DY�JUDQ�L�RPUnGHW��PHQ�JHQHUHOW� OLWH�OLJJHQGH�G¡G�YHG��RP�PDQ�VHU�ERUW�IUD�
enkelte mindre områder.
Artsmangfold: Flere signalarter ble funnet; gubbeskjegg (NT), sprikeskjegg (NT), lungenever og skrubbenever. I tillegg er det registrert 
tornskate (VU) i området.
Bruk, tilstand og påvirkning: Området bærer i enkelte partier preg av intensivt skogbruk, men har også partier som er mindre berørte. Det 
¿QQHV�HQ�GHO�GUHQHULQJVJU¡IWHU�L�RPUnGHW�
Fremmede arter: Ingen registrerte.
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten bør sees i sammenheng med naturtypelokaliteten Løvknuten, rett øst for Hakaskallen.
Verdivurdering: Området representerer en naturtype som er blitt sjeldnere i Elverum (og Våler). Områdets beskaffenhet og størrelse, samt 
funn av signalarter, gjør at det blir ansett som regionalt viktig (B-verdi). Det ligger også et stort potensiale i området på sikt dersom det 
blir satt av til fri utvikling.
Skjøtsel og hensyn: Området bør skånes og settes av til fri utvikling.

Artsmangfold
Mer eller mindre hele forslaget til verneområde er så sterkt påvirket av gamle hogstinngrep at artsmangfoldet knyttet til kon-
tinuitetsbærende strukturer i dag er temmelig utarmet. Noen av de vanlige forekommende signal- og rødlisteartene i nokså 
gammel skog som duftskinn (NT), hyllekjuke, granrustkjuke, gubbeskjegg (NT), og sprikeskjegg (NT) er funnet i området. 
De noe død ved rike og høyproduktive områdene i nord, har et visst potensial for funn av sørboreale gammelskogsarter 
som klengekjuke (VU) og sjokoladekjuke (EN) selv om søk etter slike arter så langt har vært resultatløse. På den annen 
side er området ikke spesielt grundig undersøkt mht. arter generelt sett.  På gamle bjørketrær er det gjort enkelte funn 
av lunge- og skrubbenever. Interessant er funn av kort trollskjegg (NT) og dette er det andre kjente funnet fra Elverum i 
følge Artskart (www.artsdatabanken.no���+DNDVNDOOHQ�HU�ORNDONOLPDWLVN�WHPPHOLJ�IXNWLJ�GHU�GHQ�KHYHU�VHJ�RSS�IUD�ÀDWHUH�
omkringliggende landskap. Kombinasjonen av gammel granskog og lokalklimatisk gunstige forhold, medfører at området 
er regionalt viktig for lavarter avhengig av slike skoger. Nokså mye gubbeskjegg sammen med spredte forekomster av spri-
NHVNMHJJ�RJ�IXQQ�DY�NRUW�WUROOVNMHJJ�RJ�UDQGNYLVWODY�W\GHU�Sn�GHWWH��'HW�HU�GHUIRU�RJVn�HW�YLVVW�SRWHQVLDOH�IRU�ÀHUH�NUHYHQGH�
lavarter knyttet til dette elementet. Andre arter som forekommer fåtallig og spredt i dette elementet i regionen er skrukkelav, 
langt trollskjegg (VU) og huldrestry (EN).  
Det ble ikke påvist sjeldne eller truete arter knyttet til rik berggrunn, noe som heller ikke var forventet.  
Hakaskallen har regionale verdier for gammelskogsfugler (Trond Berg pers.medd.) og det relativt store arealet med eldre 
og produktiv granskog underbygger dette. Av gammelskogsfugler som er kjent i fra området er for eksempel tretåspett 
som er regionalt fåtallig (Trond Berg pers.medd.) og knyttet til eldre granskog. Andre slike arter er konglebit (NT), duetrost, 
U¡GVWMHUW��VYDUWKYLW�ÀXHVQDSSHU�RJ�VWRUIXJO��'HQ�WLGOLJHUH�U¡GOLVWHDUWHQ�YHQGHKDOV�HU�RJVn�REVHUYHUW��

www.artsdatabanken.no


Det er til sammen påvist fem rødlistede arter i området.

Tabell: Artsfunn i Hakaskallen . Kolonnen Totalt antall av art summerer opp antall funn innenfor området. 0 betyr at arts-

funnet 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 

KYHUW��NMHUQHRPUnGH����EHW\U�WHNVWOLJ�NYDQWL¿VHULQJ��6Pn�WDOO�XWHQ�NMHUQHRPUnGHQXPPHU�DQJLU�IXQQ�XWHQIRU�NMHUQHRPUnGHU�
Gruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødliste-  

status
Totalt antall 

av art
Funnet i 

kjerne-område (nr)
Busk- og bladlav Alectoria sarmentosa Gubbeskjegg NT 1 2 

Bryoria bicolor Kort trollskjegg NT 1 

Bryoria nadvornikiana Sprikeskjegg NT 1 2 

Hypogymnia vittata Randkvistlav 1 

Lobaria pulmonaria Lungenever 2 

Lobaria scrobiculata Skrubbenever 2 

Mycocalicium subtile 2

Skorpelav Hypocenomyce friesii Tyriskjell 2 

Hypocenomyce scalaris Melskjell 2 

Lecanactis abientina Gammelgranlav 1

Sopp vedboende Climacocystis borealis Vasskjuke 1 

Cystostereum murrayi Duftskinn 2 

Phellinus ferruginosus Rustkjuke 1 

Phellinus viticola Hyllekjuke 1 

Avgrensing og arrondering
Avgrensingen vurderes å være god da tilbudt areal virker å ha inkludert all sammenhengende gammelskog på eiendom-
men. Det er en liten usikkerhet om all gammelskog er inkludert i nordøst, men avgrensningsforslaget virker å ha forsøkt å 
inkludere all slik skog. Ved en eventuell verneprosess av området bør man dobbeltsjekke dette ved hjelp av bestandskart. 
Øst for områdets nordøstre avgrensning, er det 2 halvstore områder med eldre skog. Selv om det vestre av disse ikke 
OLJJHU�ODQJW�XQQD�WLOEXGW�DUHDO��OLJJHU�GHW�¡VWUH�RJ�VW¡UVWH�EHVWDQGHW�VnSDVV�ODQJW�XQQD�RJ�PHG�QRH�XQJVNRJ�RJ�KRJVWÀDWHU�
i mellom. Det anbefales derfor at dette primært ikke inkluderes i et evt. verneområde, selv om det ikke heller faglig sett er 
problematisk. 

Andre inngrep
'HW�EH¿QQHU�VHJ�HQ�XEHWMHQW�WXULVWIRUHQLQJVK\WWH�L�RPUnGHW��/¡YNQXWHQ��RJ�HQ�PLQGUH�WUDNWRUYHL�¿QQHV�L�QRUG�

Vurdering og verdisetting
Hakaskallen er i regional sammenheng et temmelig spesielt område som i hovedsak består av et regionalt sett nokså stort 
kompakt og virkesrikt område med sør -og mellomboreal granskog. Skogen er gjennomgående nokså grovvokst og vil 
innen relativt kort tid danne mye død ved, selv om mengden av død ved i dag er liten, foruten i deler av kjerneområdene. 
Kjerneområdene omfatter mesteparten av det vurderte området og viser til de gjennomgående nokså høye verdier på hele 
arealet. Kontinuiteten i liggende død ved er lav, men det knapt er kjent andre skogområder med like god eller bedre konti-
QXLWHW�L�G¡G�YHG��(QNHOWH�JDPOH�WU U�¿QQHV��PHQ�GHW�HU�In�WU U�VRP�YXUGHUHV�n�Y UH�HOGUH�HQQ�����nU�JDPOH��)OHVWHSDUWHQ�
av trærne i området vil nok dø før de blir 200-250 år gamle pga. at området er nokså produktivt hvilket medfører relativt rask 
YHNVW��2PUnGHW�VFRUHU�PLGGHOV�K¡\W�Sn�XU¡UWKHW��WRSRJUD¿VN�YDULDVMRQ�RJ�DUURQGHULQJ��PHQ�GnUOLJHUH�Sn�SDUDPHWHUH�VRP�
KDU�n�JM¡UH�PHG�VNRJHQV�WLOVWDQG��0HQ�ÀHUH�DY�GLVVH�YLO�LQQHQ�UHODWLYW�NRUW�WLG����nU�HW�SDU����nU��EHGUH�VHJ��6HOY�RP�RPUnGHW�
i stor grad mangler innslag av rike skogtyper, ser det ut til at det i enkelte bekkedrag og lisider i nordøst kan forekomme 
IUDJPHQWHU�DY�K¡JVWDXGHVNRJ��RPUnGHW�EOH�VLVW�UHJLVWUHUW�����PDL�VOLN�DW�NDUSODQWHÀRUDHQ�YDU�YDQVNHOLJ�n�UHJLVWUHUH���9LGHUH�
er blåbærgranskogen ikke av den fattigste typen, og dette medfører at skogen i området er nokså grovvokst.  
Elverum er en av et fåtall skogkommuner som mangler skogreservat på tross av beliggenheten i en sentral skogregion. 
Gjennom arbeidet med vern av skog på Statskog sin grunn og gjennom tilbud av frivillig vern av skog, er det kun to mindre 
områder (Ytterøya og Nordteigen) som er blitt vurdert som verneverdige i Elverum. Hakaskallen skiller seg derfor positivt 
ut i en kommunal/regional sammenheng. I sørlige og østre delen av Hedmark sør for fjellskogsgrensa, har skogen i svært 
ODQJ�WLG�KDU�Y UW�JMHQVWDQG�IRU�ODQJYDULJ�RJ�RPIDWWHQGH�VNRJEUXNVDNWLYLWHW��'HW�¿QQHV�KHU�VY UW�In�YHUQHRPUnGHU�HOOHU�YHU-
QHNDQGLGDWHU�L�VNRJ�RJ�GHW�NDQ�LNNH�SnUHJQHV�DW�GHW�¿QQHV�QDVMRQDOW�YHUQHYHUGLJH�VNRJHU��+DNDVNDOOHQ�YXUGHUHV�n�Y UH�
blant de best egna områdene.
I forhold til mangler i skogvernet, oppfyller området delvis den generelle mangelen: gjenværende, forholdsvis intakte områ-
GHU�DY�ODYHUHOLJJHQGH�VNRJ�L�V¡UERUHDO�VRQH��)UDPVWDG�P��À��������)UDPVWDG�P��À��������RJ�PDQJHOHQ�L��VW�1RUJH�©ERUHDO�
naturskog i sørboreal sone». I oversikten over generelle mangler i skogvernet heter det at: «På litt lengre sikt vil det også 
være viktig: -å sikre en fordeling av verneområder slik at omfanget av vernet skog blir tilfredsstillende i alle deler av landet.» 



NINA rapport 535 Naturfaglig evaluering av norske verneområder på side 166, punkt 8.2 Mangler ved dagens verneområ-
der-mangler ved verneområdenes dekning av norsk naturvariasjon, heter det at: «Det er en klar underdekning av vernet 
skogareal i alle regioner og mest for Øst-Norge, spesielt av barskog.» Videre sies det at: «Gammel barskog (F08): Sikring 
av gammel, naturskogspreget barskog har vært et hovedmål i barskogvernet helt fra tidlige faser på 1980-tallet (jf Fram-
stad et al. 2002). Likevel kan det i foreliggende statistikk fra Vernebasen og Naturbase, samt vurdering av mørketall i Na-
turbase, se ut som man fortsatt ligger under 5 % vernedekning av verdifulle (A+B+C) forekomster av gammel barskog, slik 
disse blir registrert i henhold til DN-håndbok 13.» Størsteparten av Hakaskallen består av naturtypelokaliteter med verdien 
B, og et vern av området vil følge opp anbefalingene i rapporten. 
Med bakgrunn av overstående argumentasjon, vurderes det samlet at Hakaskallen er regionalt verneverdig (**).

Tabell: Kriterier og verdisetting for kjerneområder og totalt for Hakaskallen . Ingen stjerner (0) betyr at verdien for kriteriet 

HU�IUDY UHQGH��XEHW\GHOLJ��6WUHN�����EHW\U�LNNH�UHOHYDQW��6H�HOOHUV�NULWHULHU�IRU�IRU�YHUGLVHWWLQJ�L�PHWRGHNDSLWWHOHW�
Kjerneom-
råde

Urørt-
het

Død ved 
mengde

Død 
ved 

kontin.

Gamle 
bar-
trær

Gamle 
løv-
trær

Gamle 
edel-

løvtrær

Treslags- 
fordeling

Topo- 
JUD¿VN��

variasjon

Vegeta- 
sjons- 

variasjon

Rik-
het

Arter Stør-
relse

Arron- 
dering

Samlet 
verdi

1 Løvknuten ** ** * * * – * ** * * * - – **
2 Hakaskallen *** * * ** * – * * * * * - – **
Samlet        
vurdering

*** ** * ** * – * ** * * * * ** **
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Bilder	
�    fra	
�    området	
�    Hakaskallen

Grov-vokst	
�    granskog	
�    i	
�    oppløsnings-	
�    og	
�    foryngelsesfase	
�    i	
�    nordre	
�    
deler	
�    av	
�    kjerneområde	
�    1.	
�    Foto:	
�    Rein	
�    Midteng

Enkelte	
�    steder	
�    er	
�    det	
�    mindre	
�    luker	
�    i	
�    skogen.	
�    Foto:	
�    Rein	
�    Midteng

Fra	
�    et	
�    myrparti	
�    i	
�    de	
�    øvre	
�    deler	
�    av	
�    lokaliteten.	
�    Kun	
�    i	
�    slike	
�    områder	
�    
forekommer	
�    det	
�    noe	
�    furu.	
�    Foto:	
�    Rein	
�    Midteng

Kort	
�    trollskjegg	
�    (NT)	
�    som	
�    er	
�    regionalt	
�    uvanlig	
�    ble	
�    funnet	
�    på	
�    en
mindre	
�    bergvegg.	
�    Fra	
�    kjerneområde	
�    2.	
�    Foto:	
�    Trond	
�    Berg


