
Områdebeskrivelse av Brenninga naturreservat 
 
Lokalitetsnavn: Brenninga 
Kommune: Åsnes 
Fylke: Hedmark 
Kartblad M711: 2016 I (Kynna) og 2016 II (Flisa)  
UTM-koordinater: 33V UH 43-45, 37-40 
Vernekategori: Naturreservat 
Areal: Ca. 1592 dekar. 

Høyde over havet: 340-380 moh. 
Berørte eiendommer: Gnr./bnr.: 24/3 i Åsnes kommune. 
 
Områdebeskrivelse: Området som foreslås vernet er et skog- og myrområde sørvest for 
Sævsjøberget i Åsnes kommune, ca 19 kom øst for Braskereidfoss. Området har en blanding av 
granskog, myr, tjern og skogkledde holmer. Fuktig granskog dominerer i den søndre delen av 
området, mens furutrær vokser på myrholmene og myrkantene. Det er liten høydeforskjell i 
området, kun er 40 meter. Halvparten av området ligger i mellomboreal vegetasjonssone, og 
halvparten i sørboreal sone. 
 
Skogstruktur: Nesten all skog i området er i hogstklasse 5 og i begynnende aldersfase. Skog på 
middels bonitet dominerer, men langs myrene er boniteten lavere og skogen mer småvokst med 
innslag av senitvoksende trær. Gamle stubber av gran og furu viser at området tidligere har vært 
gjennomhogd. Dette er trolig nokså lenge siden, men trolig har disse hogstene endret skogbildet ved 
at gran har tatt over for furu. Det er rikelig med bjørk i området, og stedvis osp og selje. 
 
Verneinteresser: Gammel granskog i sørboreal vegetasjonssone i kombinasjon med høy luftfuktighet 

gjør området ideelt for en rekke arter av hengelav og vedboende lav og sopp. Av rødlistearter i 

området er det registrert gubbeskjegg (NT), sprikeskjegg (NT), blanknål (NT) og rynkeskinn (NT). Det 

finnes også brannstubber i området med forekomst av rødlisteartene mørk brannstubbelav (VU) og 

lys brannstubbelav (VU).  

Formål: Formålet med naturreservatet er å bevare en bestemt type natur med gammel og fuktig 

granskog samt skogkledde holmer i myr og tjern. Området har stor betydning for biologisk mangfold 

ved at er leveområde for en rekke arter knyttet til eldre, fuktig barskog. Det er en målsetting å 

beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem. 

Andre interesser: Jakt. 

Tekniske inngrep: Ingen kjente. 
 
Planstatus: I arealdelen til Åsnes kommunes kommuneplan (2016-2030) ligger området innenfor et 
LNRF-område (landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag). Deler av området ligger også innenfor ei 
hensynssone for ras- og skredfare. 
 
Skogbruksdata: Totalareal: ca. 1592 daa 

Prod. areal: H: 35 daa M: 746 daa L: 321 daa Sum: 1102 daa 
Annet areal: uproduktiv skog: 30 daa, myr: 440 daa, vann: 20 daa 

          
Volum: Ca. 19 982 m3 

Årlig tilvekst: Ca. 226 m3 


