
 

 

 
 

HULE EIKER I FREDRIKSTAD II,  

SKJØTSELSTILTAK  

 
 

 
 
 
 
 
 
31. OKTOBER 2019 
 
 

W
K

N
 ra

pp
or

t 2
01

9:
1 



 

 

 

 



 

 

 
 
Rapport  2019:1 
 
 
Utførende institusjon: 
 
Wergeland Krog Naturkart 
 

 
Kontaktperson: 

 
Ola Wergeland Krog 

 

 
Oppdragsgiver: 
 
Fredrikstad kommune 

 
Kontaktperson: 

 
Line Hansen Alsaker 
 

 
Dato: 
 
31. oktober 2019 
 

Referanse: 

Wergeland Krog, O.M. 2019. Hule eiker i Fredrikstad II. Skjøtselstiltak. Wergeland Krog 
Naturkart Rapport 2019-1: 27 s. 

Referat: 

Wergeland Krog Naturkart har i samarbeid med Fredrikstad kommune, gjennomført 
skjøtselstiltak på seks utvalgte lokaliteter med totalt 34 eiker i Fredrikstad kommune, Østfold 
fylke. De utvalgte eikene var registrert i Miljødirektoratets Naturbase. Noen av eikene var 
døde. På én av lokaliteten ble det oppdaget sykdom på noen av eikene, og tiltaket her ble 
avbrutt for å forhindre mulig smittespredning.  

På to av lokalitetene ble det gjort skjøtselstiltak på totalt 5 eiker som snart vil oppnå status 
som utvalgt naturtype Hule eiker.   

Fristillingen ble gjennomført for å forlenge eikenes levetid, øke vitaliteten samt øke trærnes 
verdi for artsmangfoldet. 

Prosjektet er finansiert av Fredrikstad kommune, Østfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Østfold. 
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Det er ikke bare kratt og busker som fjernes for å sikre de gamle eikene et godt og langt liv. 
Flere steder ble det fjernet trær med dimensjoner som sagtømmer. Som denne grana på 
Brevik. Som oftest må store trær, som har vokst seg opp i krona på eika, tas ned i mindre 
seksjonert for ikke skade eika og i mange tilfeller for i det hele tatt å få dem ned. Foto: forf.
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Figur 1.  Kart som viser de seks lokalitetene med til sammen 34 fristilte eiketrær i 
Fredrikstad kommune.  

1 INNLEDNING   

Hule og/eller store eiker fikk i 2011 en egen forskrift som utvalgt naturtype, jfr. 
Naturmangfoldloven § 52. Svært mange arter er avhengige av store og hule eiketrær, og dette 
er grunnen til at de nå blir viet spesiell oppmerksomhet i forvaltningen. Storvokste og hule eiker 
er på tilbakegang i Norge og de trues spesielt av gjengroing. De store eikene trenger mye lys, 
og de er dessuten spesielt sårbare for greinslit fra andre trær. Med den gjengroingen som i dag 
skjer i kulturlandskapet, kan en stadig oftere observere at de gamle kjempene trues av andre 
trær (særlig gran) som vokser opp i krona på eikene og kaster skygge og gnisser og sliter på 
eikegreinene slik at de dør.  
Fredrikstad kommune gjennomførte i 2011-2013 en kartlegging av forekomstene av store 
og/eller hule eiker i Fredrikstad. Kartleggingen ble utført av Bjørn Frostad og resulterte i 1855 
registrerte eiketrær av en størrelse og tilstand at de omfattes av forskrift om utvalgte 
naturtyper. Av disse er 1441 på privat grunn, mens 413 står på kommunal grunn. 
Fredrikstad kommune, Miljø og landbruk, utarbeidet i 2015 en skjøtselsplan for store / hule 
eiker i kommunen (Nossen 2015).   
Wergeland Krog Naturkart har tidligere gjennomført prosjekt med skjøtsel av store og hule 
eiker i kommunen. Dette er det tredje prosjektet kommunen har satt igangsatt for å skjøtte den 
utvalgte naturtypen Hule eiker i Fredrikstad kommunen. De to tidligere prosjektene er 
beskrevet i to rapporter fra Wergeland Krog Naturkart (Wergeland Krog 2016, 2018). 
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Tabell I. Tabellen viser de seks områdene med eiker som var i behov for fristilling. Der 
det var mange eiker på lokaliteten ble Naturbase ID bare oppgitt for én av eikene. 

2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

Fredrikstad kommune bestilte en fristilling av 33 utvalgte eiker i kommunen som var lokalisert 
på 6 forskjellige områder i kommunen. Alle trærne var registrert som den utvalgte naturtypen 
Hule eiker. Eikene var et utvalg av eiker med skjøtselsbehov som ble hentet ut av en 
skjøtselsplan for hule eiker i kommunen (Nossen 2015). Oversikt over de aktuelle eiketrærne 
finnes i tabellen nedenfor (tabell 1). 
Forut for fristillingen kontaktet kommunen berørte grunneiere for å avklare om grunneier 
ønsket skjøtselstiltak og i så fall hvor kvist og stammer kunne legges. 
Fredrikstad kommune, Østfold Fylkeskommune samt Fylkesmannen står bak finansieringen av 
prosjektet. 
 
 
 
 
Naturbase ID (til et av 
trærne i området) 

Antall eiker Område Behov for skjøtsel 

BN00096299 3 Brevik på Torsnes Flere av eiketrærne langs 
åkerkanten er fristilt. Det 
gjenstår 3 store eiker på 
lokaliteten som ikke er 
fristilt. 
Det ble funnet en ny art for 
Norge i et av trærne – 
Allecula rhenana 

BN00095738 1 Gamle Glemmen 
kirke 

Det har etablert seg rogn i 
hulrommet til eika, denne 
bør fjernes 

BN00096215 6 Glombofjellet, 
Kråkerøy 

Trenger fristilling 

BN00095601 7 Åkerberget, Kråkerøy Trenger fristilling 
BN00095264 6 Humlekjær, Torsnes Trenger fristilling. Seks 

trær i nærheten av 
hverandre  

BN00096248 2 Øyenkilen, Onsøy Trenger fristilling, 
Tårekjuke påvist for noen 
år siden. 

BN00096544 8 Heieren, Borge Meget stort og synlig hult 
tre. Trenger fristilling. Flere 
trær på lokaliteten som 
kan fristilles. 

3 METODE OG GJENNOMFØRING 

Metodikken for gjennomføring er standard standard utstyr for motormanuell tømmerhogst; 
motorsag, fellespett, kiler, øks samt godkjent verneutstyr. I tillegg blir det benyttet donkraft, 
taljer, stropper, tau, stiger, enhånds motorsag for beskjæring samt at det blir benyttet en 
firehjulstrekker eller traktor der det er behov for vinsj til å trekke trærne i riktig retning ved 
felling. 
Større trær som står opp gjennom krona, og som ikke lar seg felle uten å skade eikegrenene, 
blir tatt ned vertikalt ved å kappe ned treet i seksjoner.  
Ospetrær som ennå ikke har nådd opp i eikekrona kan i noen tilfeller ringbarkes slik at de i vil 
dø løpet av 1-3 år, og dermed unngår en mengder av rotoppslag. 
To av de utvalgte eikene hadde dødd siden registreringen ble gjort i 2011. I tillegg hadde én av 
eikene blitt felt. To av de døde eikene står fortsatt oppreist. Den ene av disse (figur 2) er bare 
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en gjenstående grov stamme i en skråning hvor det ikke er ferdsel. Denne ble fristilt for å få sol 
på stammen. Den andre står i et boligområde på Kråkerøy og bør sikres. Det ble ikke gjort i 
denne omgangen, da den bør beskjæres kraftig i krona, eventuelt barduneres. Dette for å sikre 
at stammen ikke faller over den åpne plassen den står inntil, med potensiell fare for både liv, 
helse eller materielle skader. Til dette arbeidet bør det, av hensyn til sikkerheten, være to 
mann på jobb. 
I tillegg til de eikene hvor det ble bestilt fristilling, ble det gjort skjøtselstiltak for flere store eiker 
som ikke er registrert som utvalgt naturtype, men som om noen år antas å nå målene som er 
satt for utvalgt naturtype Hule eiker. Definisjon: omkrets > 200 cm, samt eiketrær som er synlig 
hule og med en omkrets > 95 cm. Diameter og omkrets måles i brysthøyde (1,3 m) over 
bakken. Totalt ble 34 eiker fristilt. Av disse var det 5 som ikke er registrert i Naturbase. 
 

 
Figur 2. Ved siden av denne døde kjempen blir motorsaga liten. Denne står i en 
veiskråning på Humlekjær i Borge. Foto: forf. 
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4 BESKRIVELSE AV EIKENE 

Nedenfor følger en enkel opplisting av hver enkelt eik med omkretsmål, om eika er synlig hul, 
vurdert verdi, tilstand, samt dato for fristilling. Målene ble gjort med målebånd i brysthøyde.  

4.1 Brevik 

BN00095913 – Brevik 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

249 Ikke synlig Lokalt viktig Livskraftig Fristilt 3. januar 2019 
 
Eika ble fristilt i 2018, men for å unngå lyssjokk ble en del trær gjensatt. Disse ble felt i år og 
eika er nå tilfredsstillende fristilt. 
 

 
 
BN00096299 – Brevik 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

238 Ikke synlig Lokalt viktig Livskraftig Fristilt 3. januar 2019 
 
Flere halvstore graner og ei furu samt mange småtrær fjernet. Disse var årsaken til at eika 
hadde bøyd seg utover jordet for å få mer lys. Eika er nå tilfredsstillende fristilt. 
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BN00095293 – Brevik 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

333 Synlig hul Svært viktig Livskraftig Fristilt 3. januar 2019. Ring-
barkede trær fjernes om 2-3 år. 

 
Ei svært stor gran inntil eika ble felt, ei død gran inntil stammen ble fjernet, samt flere mindre 
trær. Ospene mellom eika og hestebeitet ble ringbarket da det var hest på beitet og ospene 
henger over gjerdet, samt at eika har stått svært skyggefullt slik at fjerning av alle trærne kunne 
medføre lyssjokk. Ringbarking hindrer dessuten rotskudd. Eika er tilfredsstillende fristilt for å 
leve videre, men de ringbarkede ospene bør fjernes og det bør vurderes å felle ei stor gran 
som står bak eika. Eika har et stort sår etter en grov grein som er brukket av og fjernet. Det var 
både piggtråd og grov ståltråd gjennom stammen. Disse ble buntet og lagt inntil stammen.  
 

 

4.2 Gamle Glemmen kirke 

BN00095738 – Gamle Glemmen kirke 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

610 Synlig hul Svært viktig Livskraftig Skjøtselstiltak 18. februar 2019.  
 
Eika er anslått til å være ca 450 år gammel. I forbindelse med 450 års jubileet til Fredrikstad i 
2017, ble eika kåret til jubileumseik. Eika står lysåpent til, men noen greiner strekker seg over 
veien mot noen eneboliger. Ei flogrogn hadde etablert seg oppe i kløfta mellom 
hovedgreinene. Denne ble fjernet ved at den ble dratt opp med røttene og kløfta rensket for 
organisk materiale som hadde hopet seg opp. 
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4.3 Humlekjær 

Fire eiker som står i en bratt veiskråning ved gården Humlekjær. Tre av eikene er levende og 
én gammel kjempe er død og barken hadde falt av . 
 
BN00096266 – Humlekjær 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

410 Synlig hul Svært viktig Livskraftig Skjøtselsttiltak ble 18. februar  
2019 

 
Ei stor og flere mindre graner og furuer, samt mange småtrær fjernet. Flere greiner på eika var 
døde pga. greinslit. Eika sto skyggefullt og derfor ble det bare fjernet trær som hadde 
kvistkontakt. Ei stor osp på nedsiden skaper mye skygge, den ble derfor ringbarket og vil dø 
langsomt over 2 år og på den måten øke lysmengden suksessivt. På sikt bør granene langs 
veien også fjernes da disse også skaper mye skygge. Men dette bør ikke gjøres for om 2 år. 
 

 

BN00095264 – Humlekjær 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

460 Synlig hul Svært viktig Dødt, brukket Fristilt 4. januar 2019 
 
Eik i bratt rasmarkskråning. Treet har brukket av ca 7 m over bakken og er dødt, men det ble 
foretatt fristilling foran og på siden for å få sollys inn på stammen. Det ble bla. fjernet et 
kirsebærtre, samt noen rogner. Ei stor, gammel furu, som står helt inntil i overkant, fikk stå da 
den ikke skygger og greinslit ikke lenger er et problem for denne eika.  
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BN00095920 – Humlekjær 
Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

375 Synlig hul Svært viktig Dødende 
brukket 

Fristilt 4. januar 2019 

 
Eik i bratt rasmarkskråning. Treet har brukket av på ca 2,5 m og er på vei til å dø. Bare ei 
relativt smal stripe med levende kambium på nordsiden og noen få greiner holder liv i treet. 
Fjernet et hasselkjerr foran, og noen på siden. Felte ei større gran på nordsiden da denne 
hadde greinkontakt. På så gamle og svake trær er lyssjokk en stor fare og på ei stor gran på 
nordsiden fikk derfor stå, men det ble fjernet en del greiner som hadde greinkontakt. 

 

BN00096786 – Humlekjær 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

140 Synlig hul Viktig Levende, hult. Fristilt 4. januar 2019 
 
Ei lita hul eik nederst i ras-skråningen ble forsiktig fristilt ved at greiner på osp, rogn, hassel og 
gran som hadde kvistkontakt ble fjernet. Stige ble benyttet for å kviste ospa på sørsiden av 
eika og grana i nord. 
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4.4 Heieren 

Lokaliteten ligger i gammel hagemark på Heieren, sørvest for Hunnebonn i Fredrikstad 
kommune. Her var det registrert 9 eiker av den utvalgte naturtypen Hule eiker. Ved feltarbeidet 
ble det i tillegg fristilt fire eiker som ligger rett under diameterkravet på 200 cm. Disse er notert 
som Heieren 1,2,3 og 4. Kartet nedenfor viser plasseringen av eikene i terrenget. Plasseringen 
avviker noe fra plasseringen i Naturbase. Ved registreringen i Naturbase ble eikene lokalisert 
ved bruk av flybilde. Ved fristillingen ble det benyttet GPS i tillegg til flybilde, og det antas at 
denne plasseringen er noe mer nøyaktig. 
 

 
Figur XX. Plassering av de 13 fristilte eikene på Heiren vist med gule prikker. Grønn sirkel 
viser eikenes plassering i Naturbase.Tabellen viser cm omkrets samt koordinat i UTM 32V.  
 
BN00095099 – Heieren 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

188 Påbegynt 
huldannelse 

Viktig Livskraftig Fristilt 7. januar 2019 

 
Ei kortvokst, bredkronet eik i ei bergskorte. Treet var kraftig skygget av ei stor bjørk og ei stor 
gran, samt flere mindre trær, særlig eik. Eika har flere grove sår som leges og er trolig hul.  
Mange mindre trær fjernet og den store bjørka og grana ble kvistet opp. Ferdig fristilt. 
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Heieren ny 1 – Heieren 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

190 Ikke synlig Lokalt viktig Livskraftig Fristilt 7. januar 2019 
 
Stor og vid eik som står mellom BN00095099 og BN00096214. Treet var ikke i umiddelbar 
behov for fristilling, men ca. 20 mindre eiker og andre trær hadde nesten nådd opp til krona og 
ble derfor fjernet. Ferdig fristilt. 

 
 
BN00096214 – Heieren 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

201 Ikke synlig Viktig Livskraftig Fristilt 7. januar 2019 
 
Eika henger noe utover jordet på sørsiden fordi det står to store og lange grantær rett bak eika. 
I tillegg er det mange mindre graner og eiker omkring, særlig i jordekanten. De store granene 

samt småtrærne ble felt. Ferdig fristilt. 
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BN00095960 – Heieren 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

356 Ikke synlig Viktig Livskraftig Fristilt 9. januar 2019 
 
Eik med tredelt stamme, som deler seg ca 60 cm over bakken. I Naturbase oppgitt med tre 
omkretsmål; 190/110/180, ble nå målt til en total diameter på 356 cm, på det smaleste, under 
forgreiningen. Ferdig fristilt. 
 

 
 
BN00096742 – Heieren 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

190/205 Ikke synlig Viktig Livskraftig Fristilt 9. januar 2019 
 
To eiker som står tett sammen, ca. 50 cm mellom dem. Omkrets henholdsvis 190 og 205 cm i 
brysthøyde. Dette er egentlig to individer, men er i Naturbase registrert som et tvillingtre, og det 
blir derfor også gjort her. Ferdig fristilt. 
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BN00096544 – Heieren 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

706 Synlig hul Svært viktig Livskraftig Fristilt 10. januar 2019 
 
Stor og livskraftig eik med firedelt stamme som står inntil en isskurt bergskrent. Stammer med 
brysthøyde omkrets på 3m, 3.3m, 2.15m, 1.85m. Treet måler 7,06 m rundt basis. Hulhet i 
stammen som måler 3,3m. Ferdig fristilt, kvist lagt i haug og stammene lagt opp til ved. 

 
 
BN00095992 – Heieren 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

244 Ikke synlig Viktig Livskraftig Fristilt 10. januar 2019 
 
Livskraftig eik inntil bergskrent. Ferdig fristilt. 
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BN00096103 – Heieren 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

227 Ikke synlig Viktig Livskraftig Fristilt 10. januar 2019 
 
Frittstående eik omgitt av mange trær, bjørk og graner. Ferdig fristilt, kvist lagt i haug og 
stammene lagt opp til ved. 

 
 
Heieren ny 2 – Heieren 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

187 Ikke synlig Lokalt viktig Livskraftig Fristilt 10. januar 2019 
 
Eik inntil bergskrent, oppfyller ikke kravene til utvalgt naturtype, men fristilt da den er en del av 
en verdifull eikehage hvor det likevel ble gjort skjøtselstiltak. Livskraftig. Ferdig fristilt. 
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BN00096358 – Heieren 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

345 Ikke synlig Viktig Livskraftig Fristilt 11. januar 2019 
 
Todelt stamme som deler seg ca 60 cm over bakken. Ferdig fristilt, kvist lagt i haug og 
stammene lagt opp til ved. 
 

 
 
Heieren ny 3 – Heieren 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

180 Ikke synlig Lokalt viktig Livskraftig Fristilt 10. januar 2019 
 
Eika oppfyller ikke kravene til utvalgt naturtype, men fristilt da den er en del av en verdifull 
eikehage hvor det likevel ble gjort skjøtselstiltak. Livskraftig. Ferdig fristilt. 
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Heieren ny 4 – Heieren 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

180 Ikke synlig Viktig Livskraftig Fristilt 10. januar 2019 
 
Eika oppfyller ikke kravene til utvalgt naturtype, men fristilt da den er en del av en verdifull 
eikehage hvor det likevel ble gjort skjøtselstiltak. Livskraftig. Ferdig fristilt. 
 

 
BN00095031 – Heieren 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

249 Påbegynt 
huldannelse 

Svært viktig Livskraftig Fristilt11. januar 2019 

 
Eik med påbegynt huldannelse i såret etter en stor kvist. Ei stor gran hadde vokst langt inn i 
krona på eika og den måtte tas vertikalt ned i seksjoner. Mange småtrær fjernet. Kvist lagt i 
haug og stammer dratt ned fra skråningen og lagt opp til ved. 
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4.5 Glombofjellet 

Opprinnelig seks eiker langs en bratt bergskrent. Tre av eikene er døde.  
 
BN00096191 – Glombofjellet 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

249 Ikke synlig 
hul 

Lokalt viktig Død Redusere krona, bevare og 
sikre stammen. 

 
Død eik som var levende ved registreringen i desember 2011. Oppgitt diameter i 2011 var 255 
cm, reduksjonen til 249 i 2019 skyldes at barken stedvis har falt av. Ei mindre og død eik lener 
seg mot eika. Det anbefales å redusere krona på eika slik at bare stammen står igjen. Dette for 
å forhindre at eika faller ned på den åpne plassen nedenfor. Nødvendig med traktor og vinsj, 
klatreutstyr samt sikringsmann på bakken for å gjøre dette på en sikker måte. De mange 
mindre trærne foran bør også fjernes, men dette bør først gjøres etter kronereduksjonen, da 
disse har en viss «bremseeffekt» i tilfelle eika faller ned før tiltak er satt i verk. Ikke ferdig fristilt.  

 
 
BN00096054 – Glombofjellet 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

240 Ikke synlig Lokalt viktig Livskraftig Fristilt 15. januar 2019 
 
Eika står rett ved siden av den døde eika (BN00096191). Ferdig fristilt, kvist lagt i haug og 
stammene kjørt bort. 
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BN00096563 – Glombofjellet 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

240 Ikke synlig Lokalt viktig Død Ryddet kratt og trær omkring. 
 
Eika er død og har veltet overende. Det anbefales at treet blir liggende på stedet av hensyn til 
biomangfoldet. 
 

 
 
 
BN00095289 – Glombofjellet 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

298 Ikke synlig Lokalt viktig Livskraftig Fristilt 15/1 og 12.2. 2019 
  
Eika står inntil en bergskrent med en tett skjerm av lange løvtrær foran. Kvist og stammer ble 
lagt til kompostering i en stor haug nedenfor eika.  
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BN00095768 – Glombofjellet 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

258 Ikke synlig Lokalt viktig Livskraftig Fristilt 12. februar  2019 
  
Eika står inntil en bergskrent med en tett skjerm av lange løvtrær foran. Kvisten ble lagt ved 
siden av eika og stammer ble hogd opp til ved og stablet på stedet. 

 
BN00096215 – Glombofjellet 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

210 Ikke synlig Lokalt viktig Død Ingen 
 
Eika har blitt felt og ligger der den ble felt. Ei halvstor eik ved siden av er også blitt felt. 
Kommunen ble underrettet. 
 

 



Wergeland Krog Naturkart  Hule eiker i Fredrikstad II. Skjøtselstiltak 

23 

4.6 Åkerberget 

Området Åkerberget er en fin «hundremetersskog» inntil en barnehage, og med mange store 
eiketrær. Det ble fristilt fem eiker på lokaliteten, fire som var registrert i Naturbase samt ett som 
ikke oppfyller kravene til utvalgt naturtype, men fristilt da den er en del av en verdifull eikehage 
hvor det likevel ble gjort skjøtselstiltak. Skjøtselstiltak i området ble innstilt da det ble oppdaget 
sykdom på flere store eiker bak barnehagen. Mattilsynet ble kontaktet pga. mistanke om den 
meget smittsomme sykdommen Ramorum-greinvisning Phytophthora ramorum. Mattilsynet 
kom på befaring , men kunne melde tilbake at Ramorum-greinvisning ikke ble bekreftet.  
I England er det kjent flere sykdommer som kan føre til eikedød. Angrepet kan f.eks. være det 
som er kjent som Oak decline, som er en betegnelse på flere sykdommer som sammen kan 
føre til død. Den kjennetegnes av gulnende blader, færre blader, døde greiner og i et alvorlig 
stadium av mørke fuktige flekker på stammen. Alle disse kjennetegnene ble påvist på flere 
eiker her, men Mattilsynet gjorde ingen flere forsøk på å identifisere sykdommen da det ble 
klart at det ikke kunne påvises Ramorum-greinvisning. 
 
Det er imidlertid et faktum at flere store eiker i området er syke eller døde, og det ble i samråd 
med kommunen bestemt at skjøtselstiltakene i området skulle avsluttes for å unngå mulig 
smittespredning. Utstyret som hadde blitt benyttet i området ble vasket og desinfisert med sprit. 
  
BN00095601 – Åkerberget 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

238 Ikke synlig 
hul 

Lokalt viktig Livskraftig Fristilt 12. februar 2019 

 
Frittstående eik omgitt av løvoppslag samt noen små graner. Kvist og stammer lagt i en haug 
for kompostering. 

 
  

https://www.opalexplorenature.org/sites/default/files/7/image/TREE%208pp%20chart.pdf
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Åkerberget ny nr 1 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

Ikke 
målt 

Ikke synlig 
hul 

Lokalt viktig Livskraftig Fristilt 12. februar 2019 

 
Mindre «trolleik» som ikke oppfyller kravene til utvalgt naturtype, men ble fristilt da den er en 
del av en verdifull eikehage hvor det likevel ble gjort skjøtselstiltak. Livskraftig. Ferdig fristilt. 
Kvist og stammer lagt i en haug for kompostering. 

 
 
BN00095024 – Åkerberget 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

233 Ikke synlig 
hul 

Lokalt viktig Livskraftig Fristilt 12. februar 2019 

 
Frittstående eik inntil bergkskrent, omgitt av løvoppslag. Kvist lagt i en haug for kompostering, 
mens stammer ble lagt i en haug inntil traktorvei. 
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BN00095989 – Åkerberget 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

238 Ikke synlig 
hul 

Lokalt viktig Livskraftig Fristilt 14. februar 2019 

 
Frittstående eik som omgitt av tett oppslag av vesentlig edelløvtrær som ask, alm og eik. Kvist 
lagt i en haug for kompostering, mens stammer ble lagt inntil parkeringsplassen til barnehagen. 
 

 
 
BN00096064 – Åkerberget 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

125 Hul Viktig Livskraftig Fristilt 14. februar 2019 
 
Frittstående mindre og hul eik som omgitt av tett oppslag av vesentlig edelløvtrær som ask, 
alm og eik. Kvist lagt i en haug for kompostering, mens stammer ble lagt inntil 
parkeringsplassen til barnehagen. 
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4.7 Øyenkilen 

To eiker ved siden av en smal asfaltert vei i et boligområde inntil ei båthavn. Eikene var relativt 
lite påvirket av gjengroing. 
 
BN00096248 – Øyenkilveien 72 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

333 Ikke synlig 
hul 

Viktig Livskraftig Fristilt 18. februar 2019 
 

 
Frittstående eik mellom eneboliger og båthavn. Ei tårekjuke ble påvist her i mai 2010, som den 
ene av tre kjente lokaliteter i Norge. Kratt og vanris fjernet og kjørt bort. 
 

  
BN00095906 – Øyenkilveien 72 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

231 Ikke synlig 
hul 

Viktig Livskraftig Fristilt 18. februar 2019 
 

 
Frittstående eik mellom vei og enebolig. Kratt og vanris fjernet og kjørt bort.  
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