
	 		BIOLOGISK	MANGFOLD

Hagahogget naturreservat har en variert natur som viser sammenhengen 
mellom vegetasjon, geologi og terreng. Området rundt Semsvann er som en stor 
lærebok i hvordan landskapet er formet og hvordan skogen er tilpasset de ulike 
naturforholdene. Berggrunnen, jordsmonn og fuktighetsforhold er viktige faktorer 
som styrer hvor de ulike skogtypene vokser. Felles for mye av området er at det er 
en overvekt av næringsrike skog- og vegetasjonstyper. Mye urter som blant annet 
blåveis, vårerteknapp og myske viser at det er gode næringsforhold, og mye blåbær 
tyder på dårligere næringsforhold.
• De bratte skrentene i Hagahogget er sydvendte, solrike og med ustabil mark. 

Her finner vi grov og rik alm-lindeskog som er tilpasset å vokse på steder hvor 
det stadig raser ut stein og løsmasser.

• I lavereliggende områder vokser i hovedsak næringsrik, grovvokst og gammel 
granskog og edelløvskog. Kildeløvskog av ask og gråor, med mye skavgras i 
skogbunnen, forekommer i øst.

• Sentralt i området, i overkant av skrentene, ligger Almedalen. Dette er en 
markert dal med kløfter, ur og rasmark. Her har skogen fått stå i fred i lang tid og 
gammel granskog med både næringsfattige og næringsrike vegetasjonstyper 
forekommer. Vestskråningen preges av gamle kjemper av eik og ask.

• I den sørvendte lia i vest vokser næringsrik, åpen og grovvokst granskog med 
innslag av alm-lindeskog.

Alle de ulike skog- og vegetasjonstypene gir rom for et rikt fugleliv og mange kravfulle arter av karplanter, lav, 
mose og sopp. Skogen er lite påvirket av nyere skogbruk og har dermed et stort innslag av gamle og døde 
trær, - elementer som er svært viktige for mange av våre sjeldne og trua arter.

SJELDNE		ARTER
Mange arter er helt avhengig av den døde veden i skogen for å overleve. For eksempel vokser soppen gul 
snyltekjuke på gamle eksemplarer av en annen kjuke som heter rødrandkjuke. Rødrandkjuke er en av våre 
vanlige nedbrytere av dødt trevirke, mens gul snyltekjuke bare dukker opp i høyproduktiv, gammel granskog 
der det er mye av vertskjuka. En annen vedboende sopp i reservatet er ruteskorpe. Den vokser på kjerneved 
av eik og av og til i hule eiker. Den er lett gjenkjennelig ved sitt ruteformede utseende, men den er et sjeldent 
innslag i Asker. På gamle og grove stammer av edelløvtrær vil en kunne finne de små lavartene rustdoggnål, 
breinål og rimnål som alle tilhører en gruppe vi kaller knappenålslaver. Disse artene er avhengig av gamle 
trær med grov og stabil bark for å overleve. De er små og ikke så lett å få øye på, men tilhører en viktig gruppe 
med arter som er truet av det moderne skogbruket.

Rustdoggnål

TuROMRåDE
I naturreservatet kan du bevege deg fritt og oppleve det 
rike mangfoldet som finnes i den gamle skogen. Gjør 
deg imidlertid kjent med de viktigste vernereglene som 
du kan du lese mer om i den grå tekstboksen. Den 
mest brukte stien gjennom verneområdet strekker seg 
gjennom reservatet i vest. Dette er et gammelt veifar for 
Rustanfolket når de skulle til øvre deler av Askerbygda, 
og for ca 100 år siden ble den oppgradert til tømmerveg 
for hest. Parkering finnes ved Olderdalen skytebane. 
Både Bergsåsen og Hagahogget er flotte utsiktspunkter. 
For de mer lokalkjente er en tur innom “Bjørnehiet” 
også verdt en avstikker. Selve  Hagahogget er området 
mellom Bergsåsen og skrentene og det har navnet etter 
en hestehage hvor bøndene slapp hester når det var 
pause i onnearbeidet. -hogget betyr et hogstområde.

NATURRESERVAT
Sanking av sopp og bær er lovlig i reservatet.Gammel barskog med død ved i lavereliggende deler. Trekryperen trives i skogen på Hagahogget. “Bjørnehiet” i Hagahogget.
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											VERNEBESTEMMELSER

Naturmangfoldloven skal sikre en langsiktig forvaltning 
av norsk natur. Loven åpner for vern av spesielt verdifulle 
naturområder. Naturreservater er vår strengeste form 
for vern, men vernebestemmelsene for Hagahogget er 
ikke til hinder for hensynsfull ferdsel:

• Alle	 inngrep	 som	 endrer, eller påvirker de 
naturlige miljøforhold er forbudt.

•	 Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er 
fredet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å 
fjerne planter eller plantedeler fra reservatet.

•	 Dyre-	 og	 fuglelivet, herunder reirplasser og 
hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse.

• Bruk av sykkel,	 hest	 og	 kjerre	 og	 ridning er 
forbudt utenom eksisterende veier.

•	 Motorisert	ferdsel er forbudt.
•	 Teltleirer,	 idrettsarrangementer eller andre 

organiserte	arrangementer er forbudt.
• All bålbrenning er forbudt.
•	 Sanking av bær og matsopp er tillatt, samt jakt.

	 		FORMåL

Hagahogget	naturreservat	ble	først	fredet	 i	1982	og	senere	utvidet	 i	2002.	Området	utgjør	 i	dag	ca	
715	dekar.	Formålet	er	å	bevare	et	skogområde	som	økosystem	med	alt	naturlig	plante-	og	dyreliv.	
Reservatet	har	et	bredt	spekter	av	ulike	skogtyper,	vegetasjonstyper	og	arter.	Særlig	interessant	er		
næringsrik	edelløvskog	som	alm-lindeskog,	samt	til	dels	svært	gammel	barskog.

												ANDRE	BESTEMMELSER

Båndtvang gjelder fra 1.april til 20.august (hvis ikke 
ekstraordinær båndtvang er innført av kommunen).

Gul snyltekjuke Ruteskorpe

GEOLOGI
Hagahogget består av lag med vulkanske 
bergarter (basalt og rombeporfyr), og 
er en liten rest av et sammenhengende 
tykt lavadekke som i permtiden (210-290 
millioner år siden) dekket store deler av 
”Østlandet”. I løpet av millioner av år er 
det meste av lavadekket tæret bort. Ser 
du nærmere på fjellet på utsiktspunktene 
Hagahogget, Skaugumsåsen, Haveråsen 
og Kolsås, vil du oppdage at de består av 
rombeporfyr med ulikt mønster, skapt av 
forskjellige lavastrømmer. Isbreene har de 
siste 2-3 millioner årene gitt åsen den ”siste 
pussen”, og skapt den bratte kanten mot sør 
og de flotte rund-svaene innover i marka.

	 		

											FORVALTNING	OG	OPPSYN

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ansvaret for 
forvaltningen av verneområdene i Asker kommune.
Statens naturoppsyn har ansvaret for å føre kontroll med 
at verneforskriftene overholdes, og for informasjonstiltak 
knyttet til verneområdene.

Henvendelser rettes til:

Statens naturoppsyn Oslo
www.naturoppsyn.no
Tlf: 67 12 13 10

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Miljøvernavdelingen
Postboks 8111, Dep.
0032 Oslo
Tlf: 22 00 36 56

Myske

Vårerteknapp


