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Sammendrag: 

Wergeland Krog Naturkart har, i samarbeid med Fredrikstad kommune, gjennomført 
skjøtselstiltak på utvalgte lokaliteter med totalt 24 eiker i Fredrikstad kommune, Viken fylke. 
Fristillingen ble gjennomført for å forlenge eikenes levetid, øke vitaliteten samt øke trærnes 
verdi for artsmangfoldet. 

De utvalgte eikene var registrert i Miljødirektoratets Naturbase. Noen av eikene hadde dødd 
siden kartleggingen i 2011-2013. Det ble nyregistrert ei stor eik på lokaliteten Goenveien. På 
lokaliteten Gaustadveien ble det fristilt 2+ eiker som ikke ble registrert i 2011 – 2013, mens det 
også ble fristilt eiker som ennå ikke var store nok til å bli registrert som utvalgt naturtype Hul 
eik (UN3). På to døde eiker ble det satt i verk tiltak for å forlenge tiden fram til det ikke lenger 
er trygt å la de bli stående. Begge eikene ble beskåret for å øke stabiliteten. Én av eikene ble 
også bardunert med syrefast vaier med bolter i fjell.   

Prosjektet er finansiert av Fredrikstad kommune, Østfold Fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Østfold. Prosjektleder i Fredrikstad kommune var Line Hansen Alsaker. 

Emneord: 
Fredrikstad kommune 
Utvalgte naturtyper 
Hule eiker 
Skjøtselstiltak 

https://kart.naturbase.no/
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Tabell I. Tabellen viser de tre områdene med sommereik som var i behov for fristilling. 
Der det var flere eiker på en lokalitet ble Naturbase ID bare oppgitt for én av eikene. 

 

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 1442 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 fjerde prosjektet kommunen har satt igangsatt for å skjøtte den 
utvalgte naturtypen Hule eiker i Fredrikstad kommune. De tre tidligere prosjektene er beskrevet 
i tre rapporter fra Wergeland Krog Naturkart (Wergeland Krog 2016, 2018, 2019). 
 
  

2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

Fredrikstad kommune bestilte en fristilling av 22 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 trær 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). Det gjensto noen midler fra fristillingsprosjektet i 2019, 
disse ble benyttet til å bardunere, beskjære og ferdigstille fristillingen av ei stor, død eik ved 
Glombofjellet på Kråkerøy (BN00096191). 
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. Line Hansen Alsaker var vår kontaktperson i kommunen. 
 
 
 
 

Naturbase 
ID (til et av 
trærne i 
området) 

Antall 
eiker 

Område Behov for skjøtsel 

BN00095883 3 (+ 
12) 

Gaustadveien 27 – 
Onsøy, Gnr/bnr 111/1. 
På ei stripe mellom dyrket 
mark og bergskrent. 

Alle eikene som var planlagt fristilt på 
denne eiendommen er nå fristilt. 

BN00096725 4 (+2) Goenveien (Sauholmen 2, 
gnr/bnr 429/1) 
(like ved gård på 429/84) 

Fire hule eiker (Svært viktige) på 
åkerholmer nord for Goenveien. To 
eiker med lokal verdi i samme område, 
disse bør fristilles når det likevel pågår 
skjøtsel i området. 

BN00096095 1 Enhuuskilen - Ø for – 
Kråkerøy 

Nesten helt dødt tre med omkrets på 
275cm. Står langs adkomstvei for 
hytter og ønskes fjernet av hytteeiere.  
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Figur 1. Kart som viser de 5 lokalitetene med til sammen 26 fristilte eiketrær i Fredrikstad 
kommune i 2020. 

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. 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 unngås mengder av rotskudd. 
To av de utvalgte eikene hadde dødd siden registreringen ble gjort i 2011- 2013. Det ble gjort 
spesielle skjøtselstiltak på to av de døde eikene. Den ene av disse ble bardunert med wire, og 
en grov gren, som hang utover en parkeringsplass, ble saget ned. Den andre døde eika hadde 
grener som hang utover en lokal vei (forsiden). Grenene som kunne være farlige for ferdselen 
på veien ble beskåret. Begge eikene ble fristilt for å få sol inn på stammene.  
I tillegg til de eikene hvor det ble bestilt fristilling, ble det gjort skjøtselstiltak for noen 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 omkrets > 95 cm. Omkrets måles i brysthøyde (1,3 m) over bakken. 
Totalt ble 26 eiker fristilt. Av disse var det 4 som ikke er registrert i Naturbase. Av de eikene 
som var med i bestillingen for fristilling, var det to som ikke hadde behov for fristilling, samt ett 
som var helt ødelagt av sikthogst. Treet var ikke felt, men alle grenene var kappet.  
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4 BESKRIVELSE AV EIKENE 

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

4.1 Glombofjellet 

BN00096191 – Glombofjellet 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

249 Ikke synlig Viktig Dødt Sikringstiltak 6.3.2020 

Eika ble delvis fristilt i 2019, men noen trær ble spart som buffer i tilfelle treet skulle falle 
overende. Den 6. mars 2020 ble det satt i verk sikringstiltak ved at det ble montert to skråstilte 
barduner av 10 mm wire, festet til 20 mm øyebolter som ble boret ned i fjellet bak.  Det ble 
også fjernet ei større grein, samt at det ble tynnet ut blant trærne mellom eika og 
parkeringsplassen. Ei død, halvstor eik, som hadde falt og hengt seg opp i den døde eika, ble 
av sikkerhetsmessige grunner felt og veden stablet opp på stedet som mat til insekter og sopp. 

Verdien ble oppjustert til Viktig i henhold til oppdaterte faktaark i 2015 for Miljødirektoratets 
Håndbok 13. 
 
 

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00096191
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4.2 Enhuuskilen - Ø 

BN00096095 – Enhuuskilen 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

270 Ikke synlig Viktig Dødt Fristilt og beskåret 10.3.2020 

Eika var nesten død i 2012, men er nå helt død. Eika står langs en adkomstvei for hytter, og 
ønskes fjernet av hytteeiere. Grunneier ønsket å la treet stå, men ville redusere risikoen for 
eventuelle skader på f.eks. hytteeieres kjøretøy. Tre store grener som hang utover veien ble 
fjernet som et stabiliseringstiltak. Flere mindre trær, bla. ei gran, ble fjernet for å få sollys inn på 
stammen. Verdien ble oppjustert til Viktig i henhold til oppdaterte faktaark i 2015 for 
Miljødirektoratets Håndbok 13. 

 
 BN00096753 – Enhuuskilen 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

365 Ikke synlig Svært viktig Livskraftig Fristilt 10.3.2020 

Ei gran samt diverse oppslag av osp, rogn og eik ble ryddet og lagt i haug bak eika.  
 
 

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00096095
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00096753
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BN00095135 – Enhuuskilen 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

256 Ikke synlig Viktig Livskraftig Fristilt 10.3.2020 

Et halvstort kirsebærtre samt oppslag av osp, rogn, ask, mfl. ble fjernet.  Verdien ble oppjustert 
til Viktig i henhold til oppdaterte faktaark i 2015 for Miljødirektoratets Håndbok 13. 

 

4.3  Goenveien 

BN00096173 – Goenveien 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

231 Ikke synlig Lokalt viktig Livskraftig Fristilt 18.3.2020 

Grunneier hadde ryddet rundt treet for noen år siden. Et stort antall småtrær av rotskudd ble 
fjernet. Eikas diameter i august 2012 var 220 cm (Frostad 2013). 

 
 
 

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00095135
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00096173
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BN00096725 – Goenveien 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

322 cm Synlig hul Svært viktig Livskraftig Fristilt 18.3.2020 

Eik med todelt stamme ca. 1,3m over bakken. Vertikal sprekk fra delingspunktet og helt ned til 
bakken.  For å hindre at treet splittes og én eller begge stammene faller overende, bør det 
borres ei stålstang gjennom begge stammene for å holde dem sammen.  

Diameter i august 2012 var 305 cm. 

 
BN00096639 – Goenveien 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

230 Ikke synlig Lokalt viktig Livskraftig Fristilt 18.3.2020 

Eika ble notert som «Ikke synlig hul» i 2012. Diameter i august 2012 var 225 cm. Eika er i god 
kondisjon og noen småtrær ble fjernet på nordsiden av eika. 

 

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00096725
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00096639
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Nyregistrering – Goenveien 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

252 Ikke synlig Viktig Stresset/skadet Fristilt 18.3.2020 

Denne eika ble ikke registrert i 2012, trolig pga. en feiltakelse. Eika står helt ned i jordekanten 
mellom BN00096639 og BN00095646. Flere større greiner har blitt kappet av for mange år 
siden, trolig fordi de var i veien for landbruksmaskiner. Eika hadde i 2020 en stor forekomst av 
vanris langt oppover stammen. Dette tyder på vantrivsel. Trolig skyldes dette at det har blitt 
pløyd for nærme rotsonen slik at treets røtter har blitt skadet. En kvisthaug var stablet opp mot 
stammen, denne ble delvis fjernet og delvis flyttet vekk fra stammen for å unngå soppsmitte. 

 

BN00095090 – Goenveien 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

311 Synlig hul Svært viktig Livskraftig Fristilt 18.3.2020 

Synlig hul eik som i 2012 ble målt til 295 cm i brysthøydediameter og notert som synlig hul. 

Oppe på berget bak eika ble det felt flere relativt store trær som vokste opp i krona på eika.  
  
 

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00095090
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BN00095646 – Goenveien 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

247 Synlig hul Svært viktig Livskraftig Fristilt 18.3.2020 

Eika ble notert som synlig hul med en diameter på 245 cm i 2012 (Frostad 2013). Krona er noe 
beskjært på ene siden for å gi plass for en kraftledning som går nær inntil stammen. 

 

4.4 Gaustadveien og Rød Vestre, Onsøy 

BN00096524 – Gaustadveien 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

223 Ikke synlig Lokalt viktig Livskraftig Fristilt 20.3.2020 

Livskraftig eik som ble målt til 220 cm i brysthøydediameter i 2013. Mange småtrær hogd og 
stablet opp til ved. 
 

 

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00095646
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00096524
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BN00095883 – Gaustadveien 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

278 Ikke synlig Viktig Livskraftig Fristilt 20.3.2020 

Monumentalt eiketre inntil bergskrent. Diameteren ble i 2013 målt til 260 cm. Fjernet mange 
småtrær som var på vei opp i krona, både på framsiden og bak i bergskrenten. Verdien ble 
oppjustert til Viktig i henhold til oppdaterte faktaark i 2015 for Miljødirektoratets Håndbok 13. 

 

BN00095614 – Gaustadveien 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

216 Ikke synlig Lokalt viktig Livskraftig Fristilt 20.3.2020 

Den registrerte eika er den til venstre på bildet. Den til høyre er for liten for kategorien utvalgt 
naturtype, men ble spart da den ikke var til synlig skade for nabotreet. Det er en tendens til at 
eiketrær tåler bedre greinslit fra trær av egen art. Stammediameter i 2013 var 205 cm. 

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00095883
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00095614
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BN00096566 – Gaustadveien 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

? Ikke synlig Lokalt viktig Ødelagt Ikke fristilt i 2020 

Eika ble målt til 210 cm i brysthøydediameter i 2013. Den gang ble eika notert som «Kraftig 
beskåret - styvet - sannsynligvis på grunn av utsiktsbehov.» I 2020 ble eika registrert som 
nærmest helt ødelagt med beskjæring, tydelig for å få utsikt. Fristilling ble ikke gjort og eika ble 
ikke fotografert. 
 

BN00096140 – Gaustadveien 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

204 Ikke synlig Lokalt viktig Livskraftig Fristilt 23.3.2020 

Livskraftig eik som var kraftig inngrodd med hasselkjerr og småtrær. Eika ble målt til 200 cm i 
brysthøydediameter i 2013. 

 
BN00095769 – Gaustadveien 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

244 Synlig hul Svært viktig Livskraftig Fristilt 23.3.2020 

Godt inngrodd eik med flere småtrær som grodde opp i krona. Eika ble notert som synlig hul m 
brysthøydediameter 235 cm i 2013. 

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00096566
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00096140
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00095769
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BN00095407 – Gaustadveien 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

268 Ikke synlig Viktig Livskraftig Fristilt 25.3.2020 

Mange småtrær var på vei opp i krona, disse ble hogd opp til ved. Eika ble målt med 
brysthøydediameter 265 cm i 2013. Verdien ble oppjustert til Viktig i henhold til oppdaterte 
faktaark i 2015 for Miljødirektoratets Håndbok 13. 

 
BN00095576 – Gaustadveien 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

238 Synlig hul Svært viktig Livskraftig Fristilt 25.3.2020 

Eika har splittet stamme og lener seg mot berget i bakkant. Et vindfall, ei stor kvistrik gran i 
bakkant, samt mange mindre trær fjernet. Eika lener seg mot berget på ei stor død grein. 

Eika ble målt til 235 cm i brysthøyde i 2013. I tillegg ble det her fristilt 2+ eiketrær som var 
under 200 cm i brysthøyde. 

 
 
 

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00095407
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00095576
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BN00095609 – Gaustadveien 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

259 Ikke synlig Viktig Livskraftig Fristilt 1.4.2020 

Livskraftig eik, ei død grein fjernet. Eika ble målt til 260 cm i brysthøyde i 2013. Dette indikerer 
målingsavvik eller stagnert vekst. Verdien ble oppjustert til Viktig i henhold til oppdaterte 
faktaark i 2015 for Miljødirektoratets Håndbok 13. 

Rett vest for BN00095609 står det to eiker som er under 200 cm i brysthøyde, disse ble også 
fristilt, men ikke registrert som egne naturtypelokaliteter. 
 
BN00095047 – Gaustadveien 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

>225 Ikke synlig Lokalt viktig Livskraftig Ikke behov for fristilling 

Eika ble målt til 225 cm i 
brysthøyde i 2013. Eika er trolig 
fristilt av grunneier. Det står et 
par graner i nærheten av eika. 
Disse kan vokse inn i krona om 
noen år, men foreløpig er de ikke 
noen trussel mot eika.  

Omkrets ble ikke målt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00095609
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00095047
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BN00095094 – Gaustadveien 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

>225 Ikke synlig Lokalt viktig Livskraftig Ikke behov for fristilling 

Eika ble målt til 225 cm i brysthøyde i 
2013. Eika er trolig fristilt av grunneier. 
Det er bygget et leskur i nærheten av 
stammen, men det er ingen trussel mot 
treet. Eika ble fotografert på avstand. 
Omkrets ble ikke målt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BN00095070 – Rød vestre 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

250 Ikke synlig Viktig Livskraftig Fristilt 8.4.2020 

Eika ble målt til 245 cm i brysthøyde i 2013. Verdien ble oppjustert til Viktig i henhold til 
oppdaterte faktaark i 2015 for Miljødirektoratets Håndbok 13. Over 100 små og halvstore trær 
fjernet. 

 

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00095094
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00095070
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BN00095437 – Rød vestre 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

233 Synlig hul Svært viktig Livskraftig Fristilt 14.4.2020 

Hul eik som var godt innvokst med småtrær. Eika ble målt til 220 cm i brysthøyde i 2013. 
 

 
BN00096022 – Rød vestre 

Omkrets Hul Verdi Tilstand Skjøtsel 

259 Ikke synlig Viktig Livskraftig Fristilt 14.4.2020 

Livskraftig eik som var godt innvokst med småtrær. Eika ble målt til 220 cm i brysthøyde i 
2013. Verdien ble oppjustert til Viktig i henhold til oppdaterte faktaark i 2015 for 
Miljødirektoratets Håndbok 13. 
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