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Ekstrakt 
BioFokus har på oppdrag fra 

Ås kommune foretatt 

kartlegging av den utvalgte 

naturtypen hule eiker 

(forskriftseik) i Ski 

kommune. Det ble totalt 

kartlagt og beskrevet 30 

lokaliteter med forskrifteiker.  
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Bakgrunn 
BioFokus har på oppdrag fra Ski kommune foretatt kartlegging av den utvalgte 

naturtypen hule eiker i Ski kommune. Naturtypen hule eiker er hjemlet i 

forskrift etter Naturmangfoldloven (derav begrepet forskriftseik). Naturtypen 

består av eiketrær som har en omkrets på minst 200 cm eller eiketrær som er 

synlig hule og har en omkrets på minst 95 cm. Eik er antagelig det treslaget i 

Norge som har flest arter knyttet til seg, kanskje så mye som 1 500 ulike arter 

sopp, lav, moser og insekter har eik som vertsorganisme (Sverderup-

Thygeson et al. 2010). Dette er bakgrunnen for at hul eik er hjemlet med en 

egen forskrift. Undersøkelser gjort på mangfold av spesielt biller i utvalgte 

eiketrær i Oslo og Akershus, viser at hule eiker i dette distriktet er viktig for 

en lang rekke rødlistede og spesielle arter (Olberg et al. 2013). I 2015 ble den 

utvalgte naturtypen hul eik kartlagt med fokus på de boligregulerte områdene 

av Ski kommune (Lønnve 2015 a). Det stod derimot igjen enkelte områder i 

byggesonen. Dessuten var lite av kommunen for øvrig kartlagt. I 2016 ønsket 

derfor Ski kommune å videreføre dette arbeidet ved å kartlegge eik i hele 

kommunen. Målet var så langt som mulig å fange opp alle forekomster av 

denne utvalgte naturtypen innenfor kommunen. 

Ski ligger innenfor eikas hovedutbredelsesområde i Norge, og eik er derfor en 

naturlig del av treslagene i skog og i kulturlandskapet i denne regionen. 

Sommereik (Qurcus robur) er den vanligste eikearten her. Vintereik (Q. 

petraea) forekommer hovedsakelig spredt langs kystlinjen (f.eks. på Håøya i 

Frogn kommune). 

Material og Metode 
Ved kartlegging av trærne følges metodikken i DN-håndbok 13 (Direktoratet 

for Naturforvaltning 2007) og retningslinjer gitt i utkast til nytt faktaark for 

store gamle trær, av juni 2014. Metodikken er som følger: alle trær med en 

omkrets på minimum 200 cm målt 130 cm opp på stammen (brysthøyde) skal 

beskrives, eventuelt hvis treet er hult, er nedre grense for omkrets 95 cm.  

Alle trær som ble registrert som forskriftseiker er avgrenset samt beskrevet i 

Natur2000. For avgrensning av en eik, tas det utgangspunkt i trekronens 

omkrets. Dette fordi omkretsen til rotsystemet av eika følger omtrent 

omkretsen til trekronen. I enkelte tilfeller, der f.eks. to eiketrær står svært 

tett, ble disse behandlet og avgrenset som en lokalitet. Eventuelle artsfunn ble 

registrert i BioFokus sin artsnavnebase (BAB), og dermed tilgjengeliggjort på 

Artskart. Omfattende søk etter arter ble derimot ikke høyt prioritert, da dette 

er ganske tidkrevende. Undersøkelsen består av befaringer av områder i Ski 

kommune. Målet var at så mange som mulig forskrifteiker ble registrert 

innenfor de økonomiske rammene for dette prosjektet.  

 



Befaring av områder 

Områder i kommunen ble befart primært med bil, men også til fots i løpet av 

april-mai 2016. Eik som ble vurdert som potensiell forskriftseik ble målt, 

koordinatfestet samt underlagt en rask undersøkelse med hensyn på hulhet og 

tilstand. Om trærne hadde vid- eller smal trekrone ble skjønnsmessig vurdert. 

Barkstrukturen, som er av betydning for barklevende arter (moser og lav), ble 

målt og beskrevet. Store trær av andre edelløvtreslag ble ikke prioritert i dette 

prosjektet. 

Det finnes enkelte utfordringer knyttet til registrering av eik. Det kan stedvis 

være vanskelig å få god oversikt. Bebyggelsen kan delvis kamuflere enkelte 

trær, og det kan være vanskelig å vurdere et tre på avstand, særlig hvis 

omkringliggende trær og busker er små. Trær kan ofte se større ut enn det de 

faktisk er. Måling av omkretsen til et tre kan dessuten av og til være svært 

vanskelig. Det kan simpelthen være umulig å komme til, f.eks. på grunn av 

tett buskas rundt stammen. I slike tilfeller ble treets omkrets skjønnsmessig 

vurdert, eller det ble bare målt diameteren til stammen. Hvis trær stod inne i 

en privat hage og eier ikke var hjemme, ble slike trær kun avstandsvurdert 

der dette var mulig.  

Resultater 
Forekomsten av eik i Ski kommune er litt ujevnt fordelt. I områdene nord for- 

og i Ski tettbebyggelse er eika stedvis godt representert. I de østlige og 

sørlige delene finnes knapt eik i det hele tatt, hverken i kulturlandskapet eller i 

skogen. Her er det boreale løvtrær som dominerer. Helt nord i kommunen i og 

mot Siggerud, er også eik så godt som fraværende.  

Totalt 30 lokaliteter med forskriftseiker ble avgrenset under dette prosjektet 

(tabell 1). Til sammen utgjør dette 43 enkelttrær. De fleste trærne var i nedre 

sjiktet for forskriftseik og få hadde hulheter, men enkelte trær var forholdsvis 

store og grove.  

Eiketrær er ofte utsatt for diverse inngrep. Et svært vanlig inngrep er at 

greiner er kappet. Svært ofte dreier dette seg om at døde greiner er fjernet av 

sikkerhetsmessige- eller estetiske grunner. Enkelte trær kan også ha fått 

skrudd fast forskjellige ting til stammen, f.eks. gjerder (piggtråd) eller 

fuglekasser. Av trær registrert under dette prosjektet, var vanligste inngrep at 

de hadde fått fjernet enkelte greiner. Hele 19 trær hadde fått enkelte greiner 

fjernet, enten relativt nylig eller et godt stykke tilbake i tid. Også diverse 

andre mindre inngrep ble registrert.  

Oversikt over alle trærne og avgrensningene som ble registrert i dette 

prosjektet er gitt i figur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. For beskrivelser av 

lokalitetene, se vedlegg. 



Arter 

Arter ble i liten grad ettersøkt da dette er forholdsvis ressurskrevende. Av 

arter registrert på eik, var eikeildkjuke (Phellinus robustus) (figur 1) den mest 

interessante. Denne store vedlevende soppen er hovedsakelig knyttet til eik 

(Ryvarden & Melo 2014) og er ikke vanlig i regionen. Den forekommer som 

regel på store grove eiketrær med mye døde partier og hulheter. Den ble da 

også funnet på to av de største eiketrærne målt under dette prosjektet 

(Sæterveien og Eikeli øst). Dette er også to av de største eiketrærne som 

finnes i Ski kommune. 

 
Figur x. Eikeildkjuke (Phellinus robustus) på død grov eikegrein. Eika i Sæterveien, 12. april 2016. Foto: Ole 
J. Lønnve. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 1. Oversikt over lokaliteter i Ski kommune som ble registrert som forskrifteiker under prosjektet i 

2016.  

Lok.nr Lokalitet/tre 

 
 

Antall 
trær 

Omkrets, 
cm 

Hulhet: 
1=hul 
2=ikke hul 
3=sannsynlig 

Sprekkebark, cm 
s=smalkronet,  
v= vidkronet Verdi 

387 Rullestadbråten 1 415 3 2,5-4 v B 

388 Sæterveien 1 470 1 3 v A 

389 Eikeli åkerholme 1 200 2 2 v C 

390 Bøler midte øst 1 Ikke målt 3 3-5 v A 

391 Bøler søndre øst 1 290 2 2-3 v C 

392 Krakastad 1 320 2 2,5 v B 

393 Bøler nordre 1 1 400 2 Ikke målt v B 

394 Bøler nordre 2 4 200-400 2 Ikke målt v B 

395 Bøler nordre 3 1 300 2 Ikke målt v B 

396 Bøler nordre 4 1 210 3 2 v C 

397 Kålstad 2 208, 400 3 2,5-3 v A 

398 Audenbøl sør 1 260 2 2,5-3,5 v B 

399 Kverne nord 1 300 1 Ikke målt v B 

400 Vardåsen Ø 1 420 3 6-7 v B 

401 Kværneveien 16 1 ca. 285 2 2,5-3 v C 

402 Rullestad åkerholme 6 210-330 1 2-5 v A 

403 Kværneveien 10 nord 1 230 2 1-1,5 v C 

404 Kværneveien a 1 225 2 1 s C 

405 Kværneveien b 1 205 2 1 v C 

406 Kværneveien c 1 300 3 1 v C 

407 Kværneveien d 1 250 2 1 v C 

408 Eikeli øst 1 465 1 7 v A 

409 Eikeli nord 1 250 2 1-2 v C 

410 Eikeli gård  1 ≥250 2 2-2,5 v B 

411 Nordre Halstad 4 200-280 2 Ikke målt v C 

412 Østby østre veikant 1 260 2 3 v C 

413 Kråkastadveien 13 I 2 185, 255 2 1-2 v C 

414 Kråkastadveien 13 II 1 212 2 1-1,5 s C 

415 Kråkastadveien 19 C 1 210 2 1-2 s C 

416 Eikåsveien 1B 1 245 2 Ikke målt v C 

 
 
 
 



 

Figur 2. Røde, grønne og gulle figurer viser avgrensninger av 

naturtypen «hul eik rundt Bøler (Lok. nr. 390, 391, 393, 394, 395 og 

396) i Ski kommune registrert i 2016. Fargene indikerer verdi: 

Rød=A, grønn=B og gul=C. 

 

Figur 3. Grønn figur viser avgrensningen til eika ved 

Krakastad (Lok. nr. 392).  i Ski kommune registrert i 2016. 



 

Figur 4. Grønn figur viser avgrensningen til eika på åkerholmen nord 

for Kverne (Lok. nr. 399) i Ski kommune registrert i 2016. 

 

Figur 5. Oversikt over lokaliteter med naturtypen «hul eik» øst for 

Vardåsen i Ski kommune i 2016 (Lok. nr. 400, 401, 402, 403, 404, 

405, 406 og 407).  



 

Figur 6. Røde figurer viser lokaliteter med naturtypen «hul eik» 

registrert i Kråkstadveien (Lok. nr. 413, 414 og 415)  og Eikåsveien 

(Lok. nr. 416) i Ski kommune i 2016.  

 

Figur 6. Røde figurer viser lokaliteter med naturtypen «hul eik» 

registrert rundt Eikeli gård (Lok. nr. 389, 408, 409 og 410) i Ski 

kommune i 2016.  



 

Figur 6. Rød figur viser lokaliteten med naturtypen «hul eik» registrert 

ved Nordre Halstad (Lok. nr. 411) i Ski kommune i 2016.  

 

 

Figur 7. Figuren viser lokaliteten med naturtypen «hul eik» registrert 

ved Rullestasbråten (Lok. nr. 387) i Ski kommune i 2016.  

 



 

Figur 8. Grønn figur viser lokaliteten med naturtypen «hul eik» registrert ved 

Østby (Lok. nr. 412) i Ski kommune i 2016.  

 

 

Figur 9. Rød og grønn figur viser lokalitetene med naturtypen «hul eik» registrert ved Kålstad (Lok. nr. 397) og 

Audnebøl (Lok. nr. 398) sør i Ski kommune i 2016.  

 

Oppsummering/konklusjon 

Totalt 30 avgrensninger av forskriftseiker er registrert gjennom denne 

kartleggingen. Kun fem lokaliteter ble vurdert til naturtypeverdien svært viktig 

(A). Ni lokaliteter ble vurdert til viktig (B), mens hele 16 lokaliteter ble vurdert 

til verdien lokalt viktig (C). Sammenlignet med det som nylig er registrert i Ås 

kommune, må denne verdifordelingen sies å være omtrent som forventet 

(Lønnve 2015b, 2016) 



Ser man på tilstedeværelsen av eik i nabokommunene Ås og Frogn samt 

Nesodden, er forekomsten av eik betydelig mindre i Ski. Dette skyldes nok i 

store trekk at hyppigheten til eik i landskapet øker jo nærmere kysten man 

kommer i denne regionen. I den sørlige delen av Ski kommune ble det knapt 

sett eik under dette prosjektet. Her er det først og fremst boreale løvtrær som 

bjørk, osp, rogn og selje som dominerer. Tyngdepunktet for eik i kommunen 

ser ut til å være områder i tilknytning til Ski sentrum samt områdene i 

kulturlandskapet litt nord for sentrum. Helt nord i kommunen er det de 

boreale løvtrærne som igjen dominerer. 

Enkelte av trærne registrert i dette prosjektet står svært nær hus eller vei, og 

som følge av dette vil/kan flere av dem komme i konflikt med andre interesser 

og behov, og i verste fall bli hogd. Mange synes slike trær skygger for mye, 

eller at de produserer for mye avfall (løv og nøtter). Det kan derfor enkelte 

ganger være utfordrende å ta vare på slike trær.  

Eik er et svært viktig tre med tanke på biologisk mangfold. Som en 

tommelfingerregel kan man si at en eik lever og vokser i 300 år, deretter 

bruker den 300 år på å dø, og når den er død kan den stå i ytterligere mange 

år får den faller om. Det er i de to siste stadiene at eik har størst betydning for 

biologisk mangfold. Svært mange arter, spesielt av insekter, lever i hulheter 

og dødt treverk på eika. Derfor er det viktig at døde greiner og stammer i 

størst mulig grad spares og ikke fjernes. Siden alle trær en gang dør, er det er 

behov for kontinuitet i store eiker i landskapet + at den totale 

mengden/tettheten av stor/halvstor eik i et landskap har betydning for 

artsmangfoldet selv om ikke alle trær oppnår minstekravet. Selv om flertallet 

av disse trærne som omfattes av denne undersøkelsen i dag ikke er spesielt 

store eller hule, vil mange av dem etter hvert bli det hvis de får stå i fred. 

Deres verdi og betydning for biologisk mangfold vil derfor øke etter hvert som 

årene går.  

Kartleggingsstatus for Ski kommune 

Innenfor byggesonen er vurderingen at de fleste eiketrær som kvalifiserer for 

forskriftsteik er fanget opp. For resten av Ski kommune må man fremdeles 

anta at det står enkelte trær som ikke er registrert. Disse er kan derimot være 

ressurskrevende å finne. Det kan f.eks. være tuntrær på gårder eller i 

åkerkanter og holmer som er vanskelige eller umulige å se fra vei. Allikevel 

vurderes statusen for denne naturtypen i kommunen til å nå være relativt 

godt kartlagt. 
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Vedlegg: Beskrivelser av lokalitetene 
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387  Rullestadbråten  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 12. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et tuntre på Rullestadbråten i Ski kommune. Treet er omgitt av gårdsplass og mindre 

bygninger. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 
Avgrensningen omfatter en vidkronet sommereik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 415 cm. Treet har begynnende hulheter, men få 

døde greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av maks 2,5-4 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen er dekket av mose (noe ved basis). Treet 

er forholdsvis godt soleksponert. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert, men artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet har et forholdsvis høyt potensial 

for arter, spesielt biller, knyttet til hulheter og dødved hos eik. 

Bruk tilstand og påvirkning: Enkelte greiner er fjernet, men dette er langt tilbake i tid. 
Fremmede arter: Ingen registrert.   

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er godt innenfor grensen for 
inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet har begynnende hulheter, men det har få døde 

greinpartier. Eksponeringsgraden er god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til stede i skog- 

og i landskapet forøvrig. Treet skårer høyt på parameteren størrelse, hulhet, eksponering og landskapsøkologi. Potensialet for 
interessante artsforekomster knyttet til hulheter, vurderes fra middels til forholdsvis høyt. Samlet sett vurderes lokaliteten til en viktig 

(B) naturtype. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 
og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

388  Sætreveien  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: A   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 12. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 
Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre fredet som naturminne ved Sætreveien i Ski kommune. Lokaliteten grenser 

mot naturtypelokalitet Industriveien (BN00102962). Denne lokaliteten er gitt verdi som viktig (B) naturtype, bl.a. grunnet forekomst av 
grove eiketrær. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 
Avgrensningen omfatter en tredelt vidkronet sommereik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 460-470 cm. Treet har betydelige 

hulheter med vedmuld, og det er flere grove døde greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av maks 3 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen 

er dekket av mose, men noe forekommer rundt basis. Treet er forholdsvis godt soleksponert. 
Artsmangfold: Signalarten eikeildkjuke (Phellinus robusta) ble registrert på treet. Artsinventaret er derimot bare overfladisk undersøkt. 

Treet vurderes til å ha et høyt potensial for arter, spesielt biller, knyttet til hulheter hos eik, men også saprofyttiske arter (spesielt sopp) 

og arter knyttet til bark (spesielt lav). 
Bruk tilstand og påvirkning: Enkelte grove greiner er fjernet. Dette er uheldig. Stort oppslag av diverse buskas forekommer rundt 

treet. Treet har derimot relativt nylig vært fristilt. Oppslaget av buskas utgjør derfor foreløpig ikke noe skyggeproblem for treet. To info.-

skilt er festet til stammen med skruer. 
Fremmede arter: Ingen registrert.   

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

 
Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er godt innenfor grensen for 

inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet har betydelige hulheter, og det har flere grove 

døde greinpartier. Eksponeringsgraden er god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til stede i 
skog- og i landskapet forøvrig. Treet skårer høyt på parameteren størrelse, hulhet, eksponering og landskapsøkologi. Potensialet for 

interessante artsforekomster knyttet til hulheter, vurderes til forholdsvis høyt. Samlet sett vurderes lokaliteten til en svært viktig (A) 

naturtype. 
 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 

og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred. Oppslag av buskas bør holdes under oppsikt, og ryddes hvis det gror for mye til. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

389  Eikeli åkerholme  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 14. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre i tilknytning til en åkerholme vest for gården Eikeli i Ski kommune. 

Lokaliteten grenser mot andre trær og fulldyrket mark. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 
Avgrensningen omfatter en vidkronet sommereik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 210 cm. Treet er ikke hult, og det har få døde 

greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av maks 2 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen er dekket av mose, men noe forekommer rundt 

basis. Treet er forholdsvis godt soleksponert 



Artsmangfold: Artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha noe potensial for arter, spesielt saprofyttiske arter 

(spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 

Bruk tilstand og påvirkning: Enkelte greiner er kappet.  
Fremmede arter: Ingen registrert.   

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

 
Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er innenfor grensen for 

inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet har ikke påviselige hulheter, og det har få 

døde greinpartier. Eksponeringsgraden er forholdsvis god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig 
til stede i skog- og i landskapet forøvrig. Lokaliteten skårer lavt på parameteren størrelse, middels til høyt på eksponering, høyt på 

landskapsøkologi og lavt på parameteren hulhet. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes som 

lavt for dette treet. Samlet sett vurderes lokaliteten til en lokalt viktig (C) naturtype, først og fremst pga. størrelse. 
Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 

og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

390  Bøler midtre øst  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: A   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 14. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre i kant mot dyrket mark øst for Bøler midtre i Ski kommune. Lokaliteten 
grenser mot skogsmark og fulldyrket mark. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen omfatter en vidkronet 4-delt sommereik. Diameter (målt i brysthøyde) til største enkeltforgreining er målt til ca. 100 cm. 
Treet er sannsynligvis hult, men det har ikke utviklet ytre hulheter enda. Treet har dessuten flere grove døde greinpartier. Enkelte grove 

døde greiner og stammedeler ligger dessuten på bakken under treet. Barkstrukturen utgjøres av opp mot 3-5 cm dyp sprekkebark. Lite av 

stammen er dekket av mose, men noe forekommer rundt basis. Treet er forholdsvis godt soleksponert mot nord, men skygges noe ut av 
omkringstående trær i sør. 

Artsmangfold: Artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Signalarten eikelærsopp ble registrert på de døde stammedelene på bakken. 

Det er ellers mye hengelav på greinene til dette treet. Treet vurderes til å ha potensial for arter, spesielt saprofyttiske arter (spesielt sopp) 
og arter knyttet til bark (spesielt lav), men også insekter (biller) knyttet til hulheter og dødved av eik. 

Bruk tilstand og påvirkning: Ingen synlige mekaniske inngrep er gjort på dette treet. 

Fremmede arter: Ingen registrert.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er godt innenfor grensen for 
inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet er sannsynligvis hult, og det har mange grove 

døde greinpartier. Eksponeringsgraden er middels god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til 

stede i skog- og i landskapet forøvrig. Lokaliteten skårer høyt på parameteren størrelse, middels til høyt på eksponering, høyt på 
landskapsøkologi og middels på parameteren hulhet. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes 

til forholdsvis høyt for dette treet. Samlet sett vurderes lokaliteten til en svært viktig (A) naturtype, først og fremst pga. størrelse, 
sannsynlige hulheter og grove døde greinpartier. 

 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 
og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

391  Bøler søndre øst  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 14. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 
Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre i kant mot dyrket mark øst for Bøler søndre i Ski kommune. Lokaliteten 

grenser mot skogsmark og fulldyrket mark. 
Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen omfatter en vidkronet sommereik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 290 cm. Treet er ikke hult, men det har enkelte 

grove døde greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av maks 2-3 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen er dekket av mose, men noe 
forekommer rundt basis. Treet er forholdsvis godt soleksponert mot nord, men skygges noe ut av omkringstående trær i øst. 

Artsmangfold: Artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha noe potensial for arter, spesielt saprofyttiske arter 

(spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 
Bruk tilstand og påvirkning: Enkelte greiner er fjernet. Treet står i tilknytning til et gammelt steingjerde. Det er forholdsvis nylig 

ryddet buskas rundt treet. 

Fremmede arter: Ingen registrert.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er godt innenfor grensen for 

inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet er ikke hult, men det har enkelte grove døde 
greinpartier. Eksponeringsgraden er forholdvis god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til 

stede i skog- og i landskapet forøvrig. Lokaliteten skårer middels på parameteren størrelse, middels til høyt på eksponering, høyt på 

landskapsøkologi og lavt på parameteren hulhet. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes til 
forholdsvis lavt for dette treet. At enkelte greiner er fjernet, trekker dessuten verdien noe ned. Samlet sett vurderes lokaliteten til en 

lokalt viktig (C) naturtype. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 
og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

392  Krakastad  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 



Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 14. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre i kant mot dyrket mark sør for Krakastad gård i Ski kommune. Lokaliteten 
grenser mot hage og fulldyrket mark. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen omfatter en vidkronet sommereik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 320 cm. Treet er ikke hult, men det har enkelte 
grove døde greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av maks ca. 2,5 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen er dekket av mose, men noe 

forekommer rundt basis. Treet er forholdsvis godt soleksponert, spesielt mot sør. 

Artsmangfold: Artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha noe potensial for arter, spesielt saprofyttiske arter 
(spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 

Bruk tilstand og påvirkning: Enkelte greiner er fjernet. 

Fremmede arter: Ingen registrert.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er godt innenfor grensen for 
inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet er ikke hult, men det har enkelte grove døde 

greinpartier. Eksponeringsgraden er forholdvis god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til 

stede i skog- og i landskapet forøvrig. Lokaliteten skårer middels på parameteren størrelse, forholdsvis høyt på eksponering, høyt på 
landskapsøkologi og lavt på parameteren hulhet. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes som 

forholdsvis lavt for dette treet. At enkelte greiner er fjernet, trekker dessuten verdien noe ned. Samlet sett vurderes lokaliteten til en 

viktig (B) naturtype, først og fremst på bakgrunn av størrelse og eksponering. 
Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 

og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.  

 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

393  Bøler nordre 1  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 14. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre ved innkjørsel til Bøler nordre gård i Ski kommune. Lokaliteten grenser 

mot hage og en hekk, fulldyrket mark og vei (Bøhlerveien). 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 
Avgrensningen omfatter en vidkronet eik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 400 cm. Treet er ikke hult, og det har få døde 

greinpartier. Barkstrukturen kan karakteriseres som forholdsvis glatt. Lite av stammen er dekket av mose, men noe forekommer rundt 

basis. Treet er godt soleksponert. 
Artsmangfold: Artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha noe potensial for arter, spesielt saprofyttiske arter 

(spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 

Bruk tilstand og påvirkning: Enkelte greiner er fjernet. 
Fremmede arter: Ingen registrert.   

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 
Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er godt innenfor grensen for 

inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet er ikke hult, og det har få døde greinpartier. 

Eksponeringsgraden er god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til stede i skog- og i 
landskapet forøvrig. Lokaliteten skårer middels på parameteren størrelse, forholdsvis høyt på eksponering, høyt på landskapsøkologi og 

lavt på parameteren hulhet. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes til forholdsvis lavt for 

dette treet. Samlet sett vurderes lokaliteten til en viktig (B) naturtype, først og fremst på bakgrunn av størrelse og eksponering. 
 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 

og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

394  Bøler nordre 2  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 14. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjøres av fire eiketrær lang innkjørselen til Bøler nordre gård i Ski kommune. Lokaliteten 

grenser mot hage og en hekk, fulldyrket mark og vei.  

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 
Avgrensningen omfatter fire vidkronete eiketrær med estimerte omkretser (i brysthøyde) mellom 200 og 400 cm. Trærne er ikke hule, og 

de har få døde greinpartier. Barkstrukturen er forholdsvis glatt. Lite av stammene er dekket av mose, men noe forekommer rundt basis. 

Trærne er godt soleksponert. 
Artsmangfold: Artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Lokaliteten vurderes til å ha noe potensial for arter, spesielt saprofyttiske 

arter (spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 

Bruk tilstand og påvirkning: Enkelte greiner er fjernet. 
Fremmede arter: Ingen registrert.   

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Trærne er innenfor grensen for 
inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Trærne er ikke hule, og de har få døde greinpartier. 

Eksponeringsgraden er god. Landskapsøkologisk befinner trærne seg dessuten i en region der eik er naturlig til stede i skog- og i 

landskapet forøvrig. Lokaliteten skårer middels på parameteren størrelse, forholdsvis høyt på eksponering, høyt på landskapsøkologi og 
lavt på parameteren hulhet. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes som forholdsvis lavt for 

disse trærne. Samlet sett vurderes lokaliteten til en viktig (B) naturtype, først og fremst på bakgrunn av størrelse og eksponering. 

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved 
på og rundt trærne må så langt det er mulig få være i fred.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



 

395  Bøler nordre 3  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 14. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre på tunet til Bøler nordre gård i Ski kommune. Lokaliteten grenser mot 
hage og gårdsbygninger. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen omfatter en vidkronet eik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 300 cm. Treet er ikke hult, og det har få døde 
greinpartier. Barkstrukturen er forholdsvis glatt. Lite av stammen er dekket av mose, men noe forekommer rundt basis. Treet er godt 

soleksponert. 

Artsmangfold: Artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha noe potensial for arter, spesielt saprofyttiske arter 
(spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 

Bruk tilstand og påvirkning: Enkelte greiner er fjernet. 

Fremmede arter: Ingen registrert.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er godt innenfor grensen for 

inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet er ikke hult, og det har få døde greinpartier. 
Eksponeringsgraden er god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til stede i skog- og i 

landskapet forøvrig. Lokaliteten skårer middels på parameteren størrelse, forholdsvis høyt på eksponering, høyt på landskapsøkologi og 

lavt på parameteren hulhet. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes som forholdsvis lavt for 
dette treet. Samlet sett vurderes lokaliteten til en viktig (B) naturtype, først og fremst på bakgrunn av størrelse og eksponering. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 

og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

396  Bøler nordre 4  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 14. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre på tunet til Bøler nordre gård i Ski kommune. Lokaliteten grenser mot 

hage og gårdsbygninger. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 
Avgrensningen omfatter en vidkronet eik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 210 cm. Treet er ikke hult, og det har få døde 

greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av maks 2 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen er dekket av mose, men noe forekommer rundt 

basis. Treet er godt soleksponert. 
Artsmangfold: Artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha noe potensial for arter, spesielt saprofyttiske arter 

(spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 

Bruk tilstand og påvirkning: Enkelte greiner er fjernet. 
Fremmede arter: Ingen registrert.   

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 
Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er innenfor grensen for 

inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet er ikke hult, og det har få døde greinpartier. 

Eksponeringsgraden er god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til stede i skog- og i 
landskapet forøvrig. Lokaliteten skårer lavt på parameteren størrelse, forholdsvis høyt på eksponering, høyt på landskapsøkologi og lavt 

på parameteren hulhet. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes som forholdsvis lavt for dette 

treet. Samlet sett vurderes lokaliteten til en lokalt viktig (C) naturtype, først og fremst på bakgrunn av størrelse og eksponering. 
Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 

og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

397  Kålstad  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: A   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 21. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør to eiketrær på tunet til Kålstad gård sør-øst i Ski kommune. Lokaliteten grenser mot 
hage, fulldyrket mark og gårdsbygninger. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen omfatter to vidkronete eik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 208 og 400 cm. Trærne står bare få meter fra 
hverandre. Kronen til det største treet er svært omfangsrik. Dette treet kan ha begynnende hulhet ved basis og det har flere grove døde 

greinpartier. På det minste treet er det få døde greinpartier. Barkstrukturen hos det største treet utgjøres av opp mot 4-5 cm dyp 

sprekkebark. Barkstrukturen til det minste treet er forholdsvis glatt. Lite av stammene er dekket av mose, men noe forekommer rundt 
basis. Trærne er godt soleksponert. I følge beboer på gården, stammer det største treet opprinnelig fra Drøbak i Frogn. Det ble i sin tid 

plantet på gården. Tidligere var det et lysthus og en syrinhekk rundt dette treet. Det minste treet er sannsynligvis en avlegger fra det 

største. 
Artsmangfold: Artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Lokaliteten vurderes til å ha et forholdsvis høyt potensial for arter, spesielt 

saprofyttiske arter (spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav), men også av insekter (spesielt biller) knyttet til hulheter og 

dødved av eik. 
Bruk tilstand og påvirkning: Enkelte greiner kan være fjernet langt tilbake i tid. En fuglekasse er dessuten montert i det største treet. 

En liten kraftlinje går mellom trærne. Det største treet kan dessuten komme i konflikt med et stabbur det står ganske nær. 

Fremmede arter: Ingen registrert.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Trærne er innenfor grensen for 

inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Det største treet kan ha begynnende hulheter ved 
basis, og det har flere grove døde greinpartier. Eksponeringsgraden er god. Landskapsøkologisk befinner trærne seg dessuten i en region 

der eik er naturlig til stede i skog- og i landskapet for øvrig, selv om eikas tilstedeværelse i landskapet ser ut til å falle ganske raskt jo 



lenger østover man befinner seg fra kysten. Denne delen av Ski kommune har langt mindre eik enn i de nord-vestlige delene mot Ås. 

Lokaliteten skårer høyt på parameteren størrelse, høyt på eksponering, middels høyt på landskapsøkologi og forholdsvis høyt på 

parameteren hulhet og døde greinpartier. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved vurderes til 
forholdsvis høyt for dette treet, selv om dette potensialet trolig ville ha vært høyere hvis treet hadde stått noen kilometer lenger vest. 

Samlet sett vurderes allikevel lokaliteten til en svært viktig (A) naturtype, først og fremst på bakgrunn av størrelse, døde greinpartier og 

eksponering. 
Skjøtsel og hensyn: Trærne bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved 

på og rundt trærne må så langt det er mulig få være i fred.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

398  Audenbøl sør  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 21. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre i kant mot dyrket mark sør for Audenbøl gård sør-øst i Ski kommune. 
Lokaliteten grenser mot annen skog og fulldyrket mark. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen omfatter en vidkronet eik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 260 cm. Treet kan ha begynnende hulhet ved basis, og 
det har enkelte grove døde greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av opp mot ca. 2,5-3,5 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen er dekket 

av mose, men noe forekommer rundt basis. Treet er forholdsvis godt soleksponert, spesielt mot sør. 

Artsmangfold: Artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha potensial for arter, spesielt saprofyttiske arter 
(spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav), men også insekter, spesielt biller, knyttet til dødved og hulheter hos eik.  

Bruk tilstand og påvirkning: Enkelte greiner kan være fjernet langt tilbake i tid. Noen mindre eiketrær står rundt treet i bakkant. Rundt 

treet ligger noe død eikeved. 
Fremmede arter: Ingen registrert.   

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er godt innenfor grensen for 
inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet kan ha begynnende hulheter, og det har 

enkelte grove døde greinpartier. Eksponeringsgraden er forholdvis god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der 

eik er naturlig til stede i skog- og i landskapet for øvrig, selv om eikas tilstedeværelse i landskapet ser ut til å falle ganske raskt jo lenger 
østover man befinner seg fra kysten. Denne delen av Ski kommune har langt mindre eik enn i de nord-vestlige delene mot Ås. 

Lokaliteten skårer middels på parameteren størrelse, forholdsvis høyt på eksponering, middels høyt på landskapsøkologi, og forholdsvis 

høyt på parameteren hulhet og døde greinpartier. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes 
som forholdsvis høyt for dette treet. Samlet sett vurderes lokaliteten til en viktig (B) naturtype, først og fremst på bakgrunn av størrelse, 

døde greiner, potensial for arter og eksponering. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 
og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

399  Kverne nord  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 12. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et dødt eiketre på en liten åkerholme nord for Kverne gård i Ski kommune.  
Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen omfatter en død vidkronet eik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 300 cm. Treet har betydelige hulheter ved basis. 

Treet er forholdsvis godt soleksponert. 
Artsmangfold: En stor koloni av brun skogsmaur (Formica rufa-gruppen) finnes ved treets basis. Treet har et forholdsvis stort potensial 

spesielt for insekter knyttet til død eikeved og hulheter, men den store kolonien med maur begrenser dette potensialet noe. 

Bruk tilstand og påvirkning: Treet er helt dødt, og det har det vært i mange år. Tiden dette treet har igjen som stående er derfor 
begrenset. Spor etter øksehogg og brann ved treet basis finnes. Muligens har disse inngrepene i sin tid vært en indirekte årsak til treets 

død. 

Fremmede arter: Ingen registrert.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er godt innenfor grensen for 

inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet har betydelige hulheter. Eksponeringsgraden 
er god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til stede i skog- og i landskapet forøvrig. Treet 

skårer høyt på parameteren størrelse, hulhet, eksponering og landskapsøkologi. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til 

hulheter, og dødved vurderes til forholdsvis høyt. Kolonien med maur trekker derimot potensialet noe ned (maur spiser andre insekter). 
Treet er dessuten dødt, hvilket betyr at tiden dette treet har igjen som stående er begrenset. Derimot vil treet, også etter at det har falt, 

være viktig for diverse biologisk mangfold i mange år. Samlet sett vurderes lokaliteten til en viktig (B) naturtype, men i øvre sjikt av 

denne verdien. 
 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 

og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred. Når treet omsider faller, må det få ligge i fred. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

400  Vardåsen Ø  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble først kartlagt av siste Sjanse v/Kjell M. Olsen i 2005. Lokaliteten ble på nytt kartlagt av BioFokus v/Ole J. 

Lønnve den 12. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre lang Kværneveien i Ski kommune. Lokaliteten grenser mot vei og dyrket 

mark. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 
Avgrensningen omfatter en vidkronet sommereik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 420 cm. Treet kan ha begynnende hulheter, og 



det er enkelte grove døde greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av maks 6-7 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen er dekket av mose, 

men noe forekommer rundt basis. Treet er forholdsvis godt soleksponert. 

Artsmangfold: Ingen interessante arter er påvist, men artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha et forholdsvis 
høyt potensial for arter, spesielt biller, knyttet til hulheter og dødved hos eik, men også saprofyttiske arter (spesielt sopp) og arter knyttet 

til bark (spesielt lav). 

Bruk tilstand og påvirkning: Ingen synlige mekaniske påvirkninger registrert på dette treet. Treet står derimot inntil vei, og er av den 
grunn noe utsatt, f.eks. for brøyteskader. Noe buskas forekommer rundt treet. 

Fremmede arter: Ingen registrert.   

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 
Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er godt innenfor grensen for 

inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet har trolig begynnende hulheter, og det har 

enkelte grove døde greinpartier. Eksponeringsgraden er god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er 
naturlig til stede i skog- og i landskapet forøvrig. Treet skårer høyt på parameteren størrelse, eksponering og landskapsøkologi. Treet 

skårer middels på parameteren hulhet. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes til middels 

høyt. Samlet sett vurderes lokaliteten til en viktig (B) naturtype. 
Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 

og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred. Oppslag av buskas bør holdes under oppsikt, og ryddes hvis det gror for mye til. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

401  Kværneveien 16  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 12. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre ved Kværneveien 16 i Ski kommune. Lokaliteten grenser mot skog 
(Vardåsen) og hage. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen omfatter en vidkronet sommereik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 285 cm. Treet kan ikke påviselige hulheter, 
men det har enkelte grove døde greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av 2,5-3 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen er dekket av mose, 

men noe forekommer rundt basis. Treet er forholdsvis godt soleksponert. 

Artsmangfold: Ingen interessante arter er påvist, men artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha et visst 
potensial for arter, spesielt saprofyttiske arter (spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 

Bruk tilstand og påvirkning: Med unntak av en fuglekasse, er det ingen synlige mekaniske påvirkninger registrert på dette treet. Noe 

buskas forekommer rundt treet. 
Fremmede arter: Ingen registrert.   

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er godt innenfor grensen for 
inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet har ikke synlige hulheter, men det har enkelte 

grove døde greinpartier. Eksponeringsgraden er god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til 

stede i skog- og i landskapet forøvrig. Treet skårer middels på parameteren størrelse, eksponering og høyt på andskapsøkologi. Treet 
skårer lavt på parameteren hulhet. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes til forholdsvis lavt 

for dette treet. Samlet sett vurderes lokaliteten til en lokalt viktig (C) naturtype, men i øvre sjikt av denne verdien. 
 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 

og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred. Oppslag av buskas bør holdes under oppsikt, og ryddes hvis det gror for mye til. 
 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

402  Rullestad åkerholme  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: A   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 12. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 
Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en åkerholme med eik nord-vest for Rullestad i Ski kommune. Lokaliteten grenser 

mot åker på alle kanter. 
Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen kunne også ha vært henført under naturtypen «Lågurt-eikeskog», men verdiene til denne lokaliteten er primært knyttet til 

forekomsten av store grove eiketrær. Innenfor avgrensningen forekommer seks vidkronete sommereiker med omkretser (målt i 
brysthøyde) på ca. 245, 240, 330, 235, 210 og 315 cm. To av trærne har påviselige hulheter ved basis, og ett har trolig begynnende 

hulhet. Trærne har flere grove døde greinpartier. Barkstrukturen varierer noe fra tre til tre, men ligger i intervallet 2-5 cm dyp 

sprekkebark. Lite av stammene er dekket av mose, men noe forekommer rundt basis på trærne. Enkelte av trærne skygges noe ut av 
omkringstående trær og buskas. Ut over eik, forekommer oppslag av mye løv, spesielt kirsebær. Et par grove gamle seljer forekommer 

også innenfor avgrensningen.  

Artsmangfold: Ingen interessante arter er påvist, men artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Spesielt de hule trærne vurderes til å 
ha et forholdsvis høyt potensial for spesielt biller knyttet til død ved og hulheter i eik. Det er også et vist potensial for spesielt 

saprofyttiske arter (spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 

Bruk tilstand og påvirkning: Åkerholmen har tidligere vært mer åpen, og den har nok vært benyttet til beite. Rester etter gammel 
piggtråd finnes, bl.a. ble det registrert piggtråd grodd fast i ett av trærne. Åkerholmen har også vært benyttet til dynge. En del gammelt 

skrot ligger strødd rundt om kring på bakken. 

Fremmede arter: Ingen registrert, men sannsynligvis forekommer det fremmedarter i feltsjiktet innenfor avgrensningen. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Trærne er godt innenfor grensen for 

inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». To av trærne har synlige hulheter, og alle har grove 
døde greinpartier. Eksponeringsgraden er noe variabel. Enkelte av trærne skygges noe ut av andre trær. Landskapsøkologisk befinner 

trærne seg dessuten i en region der eik er naturlig til stede i skog- og i landskapet forøvrig. Lokaliteten skårer middels til forholdsvis 

høyt på parameteren størrelse, eksponering, hulhet og landskapsøkologi. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter 
og dødved, vurderes til forholdsvis høyt. Samlet sett vurderes lokaliteten til en svært viktig (A) naturtype, først og fremst pga. 

forekomsten av flere til dels hule grove eiker. 



Skjøtsel og hensyn: Trærne bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved 

på og rundt trærne må så langt det er mulig få være i fred. Flere av trærne bør fristilles bedre. Buskas og andre trær rundt eiketrærne bør 

ryddes og tynnes. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

403  Kværneveien 10 nord  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 12. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre ved Kværneveien 10 i Ski kommune. Lokaliteten grenser mot skog 

(Vardåsen) og hage. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 
Avgrensningen omfatter en forholdsvis vidkronet sommereik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 230 cm. Treet har ikke påviselige 

hulheter, men det har enkelte grove døde greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av maks 1 -1,5 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen er 

dekket av mose, men noe forekommer rundt basis. Treet er forholdsvis godt soleksponert, men skygges noe ut av omkringstående trær. 
Artsmangfold: Ingen interessante arter er påvist, men artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha noe potensial 

for arter, spesielt saprofyttiske arter (spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 

Bruk tilstand og påvirkning: Ingen synlige mekaniske påvirkninger registrert på dette treet. Noe buskas forekommer rundt treet. 
Fremmede arter: Ingen registrert.   

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er innenfor grensen for 
inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet har ikke synlige hulheter, men det har enkelte 

grove døde greinpartier. Eksponeringsgraden er god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til 

stede i skog- og i landskapet forøvrig. Treet skårer lavt på parameteren størrelse, middels eksponering og høyt landskapsøkologi. Treet 
skårer lavt på parameteren hulhet. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes som forholdsvis 

lavt for dette treet. Samlet sett vurderes lokaliteten til en lokalt viktig (C) naturtype. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 
og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred. Oppslag av buskas bør holdes under oppsikt, og ryddes hvis det gror for mye til. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

404  Kværneveien a  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 12. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 
Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre ved Kværneveien i Ski kommune. Lokaliteten grenser mot skog 

(Vardåsen) og hage med  mange frittstående noe mindre eiketrær. 
Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen omfatter en forholdsvis smalkronet sommereik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 225 cm. Treet kan ikke påviselige 

hulheter, men det har enkelte grove døde greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av maks 1 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen er 
dekket av mose, men noe forekommer rundt basis. Treet er forholdsvis godt soleksponert, men skygges noe ut av omkringstående trær. 

Artsmangfold: Ingen interessante arter er påvist, men artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha noe potensial 
for arter, spesielt saprofyttiske arter (spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 

Bruk tilstand og påvirkning: Noen greiner er fjernet på dette treet.  

Fremmede arter: Ingen registrert.   

Del av helhetlig landskap:  
Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er innenfor grensen for 

inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet har ikke synlige hulheter, men det har enkelte 
grove døde greinpartier. Eksponeringsgraden er god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til 

stede i skog- og i landskapet forøvrig. Treet skårer lavt på parameteren størrelse, middels på eksponering og høyt på landskapsøkologi. 

Treet skårer lavt på parameteren hulhet. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes som 
forholdsvis lavt for dette treet. Samlet sett vurderes lokaliteten til en lokalt viktig (C) naturtype. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 

og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.  
 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

405  Kværneveien b  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 12. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 
Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre ved Kværneveien i Ski kommune. Lokaliteten grenser mot skog 

(Vardåsen) og hage med mange frittstående noe mindre eiketrær. 
Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen omfatter en vidkronet sommereik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 205 cm. Treet har ikke påviselige hulheter, 

men det har enkelte døde greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av maks 1 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen er dekket av mose, men 
noe forekommer rundt basis. Treet er forholdsvis godt soleksponert, men skygges noe ut av omkringstående eiketrær. 

Artsmangfold: Ingen interessante arter er påvist, men artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha noe potensial 

for arter, spesielt saprofyttiske arter (spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 
Bruk tilstand og påvirkning: Ingen synlige mekaniske påvirkninger registrert på dette treet. 

Fremmede arter: Ingen registrert.   

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 
Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er innenfor grensen for 

inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet har ikke synlige hulheter, men det har enkelte 

grove døde greinpartier. Eksponeringsgraden er god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til 
stede i skog- og i landskapet forøvrig. Treet skårer lavt på parameteren størrelse, middels på eksponering og høyt på landskapsøkologi. 



Treet skårer lavt på parameteren hulhet. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes som 

forholdsvis lavt for dette treet. Samlet sett vurderes lokaliteten til en lokalt viktig (C) naturtype. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 
og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

406  Kværneveien c  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 12. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 
Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre ved Kværneveien i Ski kommune. Lokaliteten grenser mot skog 

(Vardåsen) og hage med mange frittstående noe mindre eiketrær. 
Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen omfatter en forholdsvis vidkronet todelt sommereik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 300 cm. Treet kan ha 

begynnende hulhet (ovenfra), og det har enkelte døde greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av maks 1 cm dyp sprekkebark. Lite av 
stammen er dekket av mose, men noe forekommer rundt basis. Treet er forholdsvis godt soleksponert, men skygges noe ut av 

omkringstående eiketrær. 

Artsmangfold: Ingen interessante arter er påvist, men artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha noe potensial 
for arter, spesielt saprofyttiske arter (spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav), men også insekter knyttet til hulheter og 

dødved. 

Bruk tilstand og påvirkning: Enkelte greiner er fjernet. 
Fremmede arter: Ingen registrert. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er godt innenfor grensen for 
inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet har ikke synlige hulheter, men det har enkelte 

grove døde greinpartier. Eksponeringsgraden er god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til 

stede i skog- og i landskapet forøvrig. Treet skårer middels på parameteren størrelse og eksponering, mens det skårer høyt på 
landskapsøkologi. Treet skårer middels på parameteren hulhet. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og 

dødved, vurderes fra forholdsvis lavt til middels for dette treet. Samlet sett vurderes lokaliteten til en lokalt viktig (C) naturtype, men i 

øvre sjikt av denne verdien. 
Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 

og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.  

 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

407  Kværneveien d  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 12. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre ved Kværneveien i Ski kommune. Lokaliteten grenser mot skog 

(Vardåsen) og hage med mange frittstående noe mindre eiketrær, samt Kværneveien. 
Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen omfatter en forholdsvis vidkronet sommereik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 200 cm. Treet er ikke hult, og det 

har få døde greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av maks 1 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen er dekket av mose, men noe 
forekommer rundt basis. Treet er forholdsvis godt soleksponert, men skygges noe ut av omkringstående eiketrær i bakkant. 

Artsmangfold: Ingen interessante arter er påvist, men artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha noe potensial 

for arter, spesielt saprofyttiske arter (spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 
Bruk tilstand og påvirkning: Ingen påviselige mekaniske inngrep er utført på dette treet. 

Fremmede arter: Ingen registrert.   

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 
Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er innenfor grensen for 

inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet har ikke synlige hulheter, og det har få døde 

greinpartier. Eksponeringsgraden er god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til stede i skog- 
og i landskapet forøvrig. Treet skårer lavt på parameteren størrelse og middels til høyt på eksponering, mens det skårer høyt på 

landskapsøkologi. Treet skårer lavt på parameteren hulhet. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, 

vurderes som lavt til for dette treet. Samlet sett vurderes lokaliteten til en lokalt viktig (C) naturtype. 
Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 

og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

408  Eikeli øst  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: A   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 14. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre øst for gården Eikeli i Ski kommune. Lokaliteten grenser mot et lite 
skogparti og fulldyrket mark. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen omfatter en vidkronet hul eik, som i følge Artskart skal være en vintereik, med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 465 
cm. Treet har flere grove døde greinpartier. Enkelte grove døde greiner fra treet ligger dessuten på bakken under. Barkstrukturen utgjøres 

av opp mot 7 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen er dekket av mose, men noe forekommer rundt basis. Treet er forholdsvis godt 

soleksponert, men skygges noe ut av omkringstående trær i bakkant. 
Artsmangfold: Artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Signalarten eikeildkjuke  (Phellinus robustus) ble registrert på en grov død 

grein. Treet vurderes til å ha et forholdsvis stort potensial for arter, spesielt saprofyttiske arter (spesielt sopp) og arter knyttet til bark 

(spesielt lav), samt arter knyttet til dødved og hulheter hos eik (spesielt biller). 
Bruk tilstand og påvirkning: Ingen påviselige mekaniske inngrep er utført på dette treet. Noe oppslag av buskas rundt treet 

forekommer. 



Fremmede arter: Ingen registrert.   

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

 
Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er godt innenfor grensen for 

inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet er hult, og det har flere døde grove 

greinpartier. Eksponeringsgraden er forholdsvis god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til 
stede i skog- og i landskapet forøvrig. Lokaliteten skårer høyt på parameteren størrelse, middels til høyt på eksponering, høyt på 

landskapsøkologi og høyt på parameteren hulhet. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes 

som høyt for dette treet. Samlet sett vurderes lokaliteten til en svært viktig (A) naturtype. 
Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 

og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred. Oppslag av buskas rundt treet må holdes under oppsikt. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

409  Eikeli nord  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 14. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre nord for gården Eikeli i Ski kommune. Lokaliteten grenser mot vei og 
boligområder samt fulldyrket mark. 

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen omfatter en vidkronet sommereik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 250 cm. Treet har flere grove døde 
greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av maks 1-2 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen er dekket av mose, men noe forekommer rundt 

basis. Treet er forholdsvis godt soleksponert, men skygges noe ut av omkringstående trær i bakkant. 

Artsmangfold: Artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha noe potensial for arter, spesielt saprofyttiske arter 
(spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 

Bruk tilstand og påvirkning: Enkelte greiner er kappet. Ellers forekommer noe oppslag av buskas rundt treet. 

Fremmede arter: Ingen registrert.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er godt innenfor grensen for 

inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet er ikke hult, men det har enkelte døde 
greinpartier. Eksponeringsgraden er forholdsvis god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til 

stede i skog- og i landskapet forøvrig. Lokaliteten skårer middels til lavt på parameteren størrelse, middels til høyt på eksponering, høyt 

på landskapsøkologi og lavt på parameteren hulhet. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes 
som forholdsvis lavt for dette treet. Samlet sett vurderes lokaliteten til en svært lokalt viktig (C) naturtype. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 

og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred. Oppslag av buskas rundt treet må holdes under oppsikt. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

410  Eikeli gård  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 14. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 
Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et tuntre på gården Eikeli i Ski kommune. Lokaliteten grenser mot hage og 

gårdsbygninger. 
Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen omfatter en vidkronet sommereik med diameter (målt i brysthøyde) på ca. 80-90 cm. Treet er ikke hult, og det har få 

døde greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av maks 2-2,5 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen er dekket av mose, men noe forekommer 
rundt basis. Treet er forholdsvis godt soleksponert 

Artsmangfold: Artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha noe potensial for arter, spesielt saprofyttiske arter 

(spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 
Bruk tilstand og påvirkning: Enkelte greiner er nylig kappet. Treet står ellers tett inntil et mindre gårdshus, og enkelte greiner strekker 

seg over taket til dette huset. Treet kan derfor komme i konflikt med huset. 

Fremmede arter: Ingen registrert.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er godt innenfor grensen for 
inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet har ikke påviselige hulheter, og det har få 

døde greinpartier. Eksponeringsgraden er forholdsvis god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig 

til stede i skog- og i landskapet forøvrig. Lokaliteten skårer middels på parameteren størrelse, middels til høyt på eksponering, høyt på 
landskapsøkologi og lavt på parameteren hulhet. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes som 

lavt til middels for dette treet. Samlet sett vurderes lokaliteten til en viktig (B) naturtype, først og fremst pga. størrelse. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 
og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

411  Nordre Halstad  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 14. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 
Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en eikelund nord for Nordre Halstad gård i Ski kommune. Lokaliteten grenser mot 

bebyggelse og fulldyrket mark. 
Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen omfatter et lite skogsparti med flere eiektrær. Fire av trærne tilfredsstiller kravene for den utvalgte naturtypen hul eik. 

Disse trærne har omkretser (målt i brysthøyde) på ca. 200, 280, 230 og 205 cm. Trærne kan karakteriseres som forholdsvis vidkronete. 
Hulheter er ikke registrert i noen av trærne. Barkstrukturen til trærne er forholdsvis glatt. Lite av stammene er dekket av mose, men noe 

forekommer rundt basis. Lokaliteten er forholdsvis godt soleleksponert, men noe østvendt. Også flere andre eietrær forekommer 



innenfor avgrensningen, men disse er noe mindre, og tilfredsstiller dermed ikke kravene for den utvalgte naturtypen hul eik. Andre 

treslag forekommer også, bl.a. selje, hegg, osp og bjørk, men disse er av mindre dimensjoner (maks diameter ved brysthøyde, dbh, ca. 

30-40 cm). Feltsjiktet kan karakteriseres som en type lågurt-utforming, men det forekommer mye ugras og fremmedarter innenfor 
avgrensningen. 

Artsmangfold: Artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Trærne vurderes til å ha noe potensial for arter, spesielt saprofyttiske arter 

(spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 
Bruk tilstand og påvirkning: Enkelte greiner på noen av trærne er kappet. Hele lokaliteten bærer derimot preg av nærhet til 

bebyggelse. Det er dumpet mye hageavfall innenfor avgrensningen. Søppel og skrot forekommer også. Et gjerde går rundt mye av 

avgrensningen. Enkelte av trærne står på utsiden av dette gjerde mot jordet. Mye oppslag av buskas forekommer også innenfor 
avgrensningen. 

Fremmede arter: Hageflykningen gravmyrt sprer seg mye utover, og dekker ikke ubetydelige arealer. Høyst sannsynlig forekommer 

også andre hageflykninger og svartelistearter i lokaliteten. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Verdien til lokaliteten er først og fremst 

knyttet opp mot forekomsten av hul eik. De biologiske verdiene utover dette vurderes som forholdsvis marginale. Trærne er innenfor 
grensen for inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften hul eik. Ingen av trærne er spesielt store, og ingen 

har påviselige hulheter. Eksponeringsgraden er forholdsvis god. Landskapsøkologisk befinner trærne seg dessuten i en region der eik er 

naturlig til stede i skog- og i landskapet for øvrig. Lokaliteten skårer lavt på parameteren størrelse, middels høyt på eksponering, høyt på 
landskapsøkologi og lavt på parameteren hulhet og. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved vurderes 

til forholdsvis lavt for denne lokaliteten. Samlet sett vurderes lokaliteten til en lokalt viktig (C) naturtype, først og fremst på bakgrunn av 

forekomst av eiketrær som tilfredsstiller kravet til den utvalgte naturtypen hul eik. Derimot er neppe de biologiske verdiene til de andre 
noe mindre eiketrærne innenfor avgrensningen vesentlig lavere enn for de fire største trærne, slik at lokaliteten som sådan må betraktes 

som en helhet med ganske mange eiketrær innenfor et relativt lite areal. Dette er positivt i forhold til biologisk mangfold og arter knyttet 

til eik spesielt. 
Skjøtsel og hensyn: Trærne bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved 

på og rundt trærne må så langt det er mulig få være i fred. Lokaliteten bør ryddes for hageavfall. Fremmedarter bør kartlegges bedre og 

bekjempes. Trærne kan fristilles noe bedre. Dette gjelder også de mindre eiketrærne innenfor avgrensningen.  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

412  Østby østre veikant  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 12. april 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre langs Tomteveien ved Østre Østby gård i Ski kommune. Treet er omgitt av 

vei, enkelte andre trær og påvirket mark. Lokaliteten befinner seg så vidt innenfor naturtypeavgrensningen Østby-Trånås-Rød 

(BN00051259). Denne lokaliteten er avgrenset som store gamle trær, for det meste ask, og gitt verdi som viktig (B). 
Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen omfatter en vidkronet sommereik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 260 cm. Treet er ikke hult og det har få døde 

greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av maks 3 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen er dekket av mose. Treet er godt soleksponert. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert, men artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha noe potensial for 

arter, spesielt saprofyttiske arter (spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 
Bruk tilstand og påvirkning: Enkelte greiner er fjernet, men dette er langt tilbake i tid. Treet står dessuten nær vei, og det kan derfor 

være  noe utsatt for påvirkninger fra denne. 

Fremmede arter: Ingen registrert.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

Verdivurdering: Treet er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er godt innenfor grensen for 

inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet er ikke hult, men det har enkelte døde 
greinpartier. Eksponeringsgraden er god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til stede i skog- 

og i landskapet forøvrig. Treet skårer lavt på parameteren størrelse og hulhet, forholdsvis høyt på eksponering og landskapsøkologi. 

Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes til forholdsvis lavt. Samlet sett vurderes lokaliteten 
til en lokalt viktig (C) naturtype. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 

og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

413  Kråkstadveien 13 I 

  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 26. mai 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 
Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør to eiketrær på eiendommen Kråkstadveien 13 i Ski kommune. Trærne er omgitt 

andre trær (bl.a. spisslønn) og bolighus.  
Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen omfatter to forholdsvis vidkronete sommereik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 185 og 255 cm. Trærne er ikke 

hule og de har få døde greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av maks 1-2 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen er dekket av mose. 
Trærne skygges noe ut av omkringstående trær og bygninger. I følge grunneier er det største treet ca. 150 år gammelt (pr. 2016). 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert, men artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Trærne vurderes til å ha noe potensial 

for arter, spesielt saprofyttiske arter (spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 
Bruk tilstand og påvirkning: Enkelte greiner er fjernet, men dette et stykke tilbake i tid.  

Fremmede arter: Ingen registrert.   

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 
Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Det ene treet er godt innenfor grensen 

for inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Trærne er ikke hule, men de har enkelte døde 

greinpartier. Eksponeringsgraden er mindre god. Landskapsøkologisk befinner trærne seg dessuten i en region der eik er naturlig til stede 
i skog- og i landskapet forøvrig. Trærne skårer lavt på parameteren størrelse og hulhet, forholdsvis lavt på eksponering men forholdsvis 



høyt landskapsøkologi. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes til forholdsvis lavt. Samlet 

sett vurderes lokaliteten til en lokalt viktig (C) naturtype. 

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved 
på og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

414  Kråkstadveien 13 II 

  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 26. mai 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre på eiendommen Kråkstradveien 13 i Ski kommune. Treet er omgitt andre 
trær.  

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 

Avgrensningen en forholdsvis smalkronet sommereik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 212 cm. Treet er ikke hult men det har 
enkelte døde greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av maks 1-1,5 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen er dekket av mose. Treet 

skygges noe ut av omkringstående trær.  

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert, men artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha noe potensial for 
arter, spesielt saprofyttiske arter (spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 

Bruk tilstand og påvirkning: Ingen åpenbar mekanisk påvirkning registrert i tilknytning til dette treet.  

Fremmede arter: Ingen registrert.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er innenfor grensen for 

inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet er ikke hult, men det har enkelte døde 
greinpartier. Eksponeringsgraden er mindre god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til stede i 

skog- og i landskapet forøvrig. Treet skårer lavt på parameteren størrelse og hulhet, forholdsvis lavt på eksponering men forholdsvis 

høyt landskapsøkologi. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes til forholdsvis lavt. Samlet 
sett vurderes lokaliteten til en lokalt viktig (C) naturtype. 

 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 
og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.  

 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

415  Kråkstadveien 19C  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 26. mai 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre på eiendommen Kråkstradveien 19C i Ski kommune. Treet er omgitt av 
andre trær buskas (bl.a. spisslønn).  

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 
Avgrensningen en forholdsvis smalkronet sommereik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 210 cm. Treet er ikke hult men det har 

enkelte døde greinpartier. Barkstrukturen utgjøres av maks 1-2 cm dyp sprekkebark. Lite av stammen er dekket av mose. 

Soleksponeringen er forholdsvis god, men treet skygges noe ut av omkringstående trær og busker.  
Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert, men artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha noe potensial for 

arter, spesielt saprofyttiske arter (spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 

Bruk tilstand og påvirkning: En el-ledning tangerer treet. Av den grunn er enkelte greiner fjernet. Disse ligger derimot på bakken 
under treet. 

Fremmede arter: Ingen registrert.   

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 
 

Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er innenfor grensen for 

inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet er ikke hult, men det har enkelte døde 
greinpartier. Eksponeringsgraden er forholdsvis god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til 

stede i skog- og i landskapet forøvrig. Treet skårer lavt på parameteren størrelse og hulhet, forholdsvis lavt på eksponering men 

forholdsvis høyt landskapsøkologi. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes til forholdsvis 
lavt. Samlet sett vurderes lokaliteten til en lokalt viktig (C) naturtype. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 

og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

416  Eikåsveien 1B  

Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av BioFokus v/Ole J. Lønnve den 26. mai 2016 i forbindelse med eikekartlegging i Ski kommune i 

Akershus.  
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør et eiketre på eiendommen Eikåsveien 1B i Ski kommune. Treet står forholdsvis fritt 

og er omgitt av plen på alle kanter. Det står derimot ganske nær et bolighus.  

Naturtyper utforminger og vegetasjonstyper: Avgrensningen gjelder naturtypen “Store gamle trær” med utforming “Eik”. 
Avgrensningen en forholdsvis vidkronet sommereik med omkrets (målt i brysthøyde) på ca. 245 cm. Treet er ikke hult og det har få døde 

greinpartier. Barkstrukturen er forholdsvis glatt. Lite av stammen er dekket av mose. Soleksponeringen er god. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert, men artsinventaret er bare overfladisk undersøkt. Treet vurderes til å ha noe potensial for 
arter, spesielt saprofyttiske arter (spesielt sopp) og arter knyttet til bark (spesielt lav). 

Bruk tilstand og påvirkning: Enkelte greiner er fjernet. 

Fremmede arter: Ingen registrert.   
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten må sees i sammenheng med forekomsten av eik i resten av regionen. 



Verdivurdering: Lokaliteten er vurdert etter nytt faktaark for store gamle trær, november 2014. Treet er innenfor grensen for 

inngangsverdi på naturtypen store gamle trær samt grensen for forskriften «hul eik». Treet er ikke hult og flere greiner er fjernet. 

Eksponeringsgraden er god. Landskapsøkologisk befinner treet seg dessuten i en region der eik er naturlig til stede i skog- og i 
landskapet forøvrig. Treet skårer lavt på parameteren størrelse og hulhet, forholdsvis lavt på eksponering men forholdsvis høyt 

landskapsøkologi. Potensialet for interessante artsforekomster knyttet til hulheter og dødved, vurderes til forholdsvis lavt. Samlet sett 

vurderes lokaliteten til en lokalt viktig (C) naturtype. 
Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates mest mulig til fri utvikling. Døde greiner må i størst mulig grad ikke fjernes. All død eikeved på 

og rundt treet må så langt det er mulig få være i fred.  

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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