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Ekstrakt 
BioFokus har på oppdrag fra 
Fylkesmannen i Buskerud 
kartlagt den utvalgte 
naturtypen hule eiker på to 
lokaliteter i Hurum og én 
lokalitet i Kongsberg. To av 
lokalitetene er kartlagt som 
følge av påtenkte tiltak. Fire 
naturtypelokaliteter ble 
avgrenset og beskrevet som 
store gamle trær – eik, og 
alle omfattes av den utvalgte 
naturtypen hule eiker. Ett 
eiketre ved Hvåla i 
Kongsberg ble vurdert som 
svært viktig (A-verdi). To 
lokaliteter med til sammen 
tre eiketrær ved Bispeveien i 
Tofte ble vurdert som viktige 
(B-verdi) og ett eiketre på 
Åsskogen nord for Holmsbu 
ble vurdert som lokalt viktig 
(C-verdi). Det er gitt råd om 
skjøtsel og hensyn med 
tanke på eiketrærnes 
fremtidige overlevelse og for 
det biologiske mangfoldet 
knyttet til trærne. 
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Bakgrunn 
BioFokus v/ Stefan Olberg har på oppdrag fra Fylkesmannen i Buskerud v/ Åsmund Tysse 
befart og kartlagt den utvalgte naturtypen hule eiker på tre lokaliteter i Buskerud: 1) En gammel 
eik stående på inngjerdet beitemark på Hvåla, sørøst for Skollenborg i Kongsberg kommune. 
2) En eik stående i en hage i et hyttefelt på Åsskogen, nord for Holmsbu i Hurum kommune. 
3) Tre eiketrær stående langs Bispeveien (nr. 8-10) ved Tofte i Hurum kommune. Eiketreet på 
Hvåla ble kartlagt som følge av at treet ble innmeldt til Fylkesmannen. Eiketreet på Åsskogen 
er søkt felt av beboer på eiendommen, mens eikene langs Bispeveien ble kartlagt som følge 
av at eiketrærne kan bli negativt påvirket av ny trasé for vann- og avløpsrør. Ingen av 
eiketrærne innenfor de tre områdene er naturtypekartlagt fra før av. 

Metode 
Undersøkelsen har omfattet kartlegging av:  

 Utvalgte naturtyper iht. naturmangfoldloven og forskrift om utvalgte naturtyper (Lovdata 
2018).  

 Forekomster av rødlistearter (Henriksen & Hilmo 2015) og svartelistearter (Gjederaas 
m.fl. 2012). 

Naturbase og Artskart er gjennomgått for å samle inn eksisterende kunnskap om naturverdier 
i områdene. 

Denne rapporten skal gi et godt innblikk i hvilke naturkvaliteter som finnes i tilknytning til 
eiketrærne, men undersøkelsene er langt fra fullstendige med tanke på artsmangfold. 

Konsekvensvurderinger inngår ikke som en del av oppdraget, men det er gitt noen anbefalinger 
der det er kjent at det planlegges tiltak som negativt kan påvirke en naturtype. Dette er for å 
sikre en fornuftig ivaretakelse av eventuelle påviste naturverdier. 

Grunneiere oppfordres til å kontakte Landbruks og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i 
Buskerud hvis de har spørsmål omkring kartleggingen eller spørsmål angående påtenkte tiltak 
nær noen av de kartlagte eiketrærne. 
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Figur 1. Flybilde som viser beliggenheten til eiketreet på Hvåla ved Skollenborg (rødt). 

Hvåla, Skollenborg i Kongsberg 
Et svært gammelt eiketre står i et inngjerdet 
hjortebeite ved gården Hvåla i Åsveien 10 (fig. 
1 og 2). Treet ble undersøkt 15. mai 2018 og 
kartlagt som den utvalgte naturtypen hule eiker 
(Lovdata 2018). Det kartlagte eiketreet ble noe 
overfladisk undersøkt for interessante arter, 
men den sårbare lavarten breinål (Calicium 
adspersum) ble påvist voksende på bark. 
Tidspunktet for registrering og kartlegging av 
biologisk mangfold er akseptabel, men langt de 
fleste rødlistearter knyttet til hule eiker lar seg 
vanskelig påvise i løpet av en kort befaring. 
Potensialet for ytterligere rødlistearter vurderes 
som svært godt, som følge av at eiketreet er 
svært gammel med en velutviklet hulhet, svært 
gode forekomster av solbelyst og grov død ved, 
samt svært grov sprekkebark. Eiketreet ble 
vurdert som en svært viktig naturtypelokalitet 
(A-verdi). For en fullstendig beskrivelse av 
lokaliteten henvises det til vedlegg bakerst i 
rapporten.  Figur 2. Eiketreet på Hvåla. Foto: Stefan Olberg. 
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Nedreskogvei 3, Åsskogen i Hurum 
En eik som står på gressplen tett ved et bygg i et 
hyttefelt på Åsskogen (fig. 3 og 4) ble undersøkt 
15. mai 2018, og kartlagt som den utvalgte 
naturtypen hule eiker (Lovdata 2018). 
Tidspunktet for registrering og kartlegging av 
biologisk mangfold er akseptabel. Det kartlagte 
eiketreet ble undersøkt for interessante arter, og 
det ble vurdert at potensialet for rødlistearter pr i 
dag er lavt. Årsaken er at treet ikke er spesielt 
gammelt og mangler elementer som hulhet, død 
ved og grov sprekkebark. Uten forekomst av 
disse elementene vil ikke kravstore og rødlistede 
arter kunne leve på treet. 

Eiketreet vurderes derfor som en lokalt viktig 
naturtypelokalitet (C-verdi). For en fullstendig 
beskrivelse av lokaliteten henvises det til 
vedlegget bakerst i rapporten. 

 

 
Figur 4. Flybilde som viser beliggenheten til eiketreet på Åsskogen ved Holmsbu (gult). 

Figur 3. Eiketreet på Åsskogen. Foto: Stefan 
Olberg. 
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Eiketreet i Nedreskogvei 3 kan utgjøre en risiko mot den 
nærliggende bebyggelsen. En tydelig og lang sprekk går 
fra der stammen deler seg og nesten ned til basis av treet 
(fig. 5). Dette er et tegn på at det kan oppstå en brekkasje, 
der den ene av de to stammene kan brekke av. En 
nærmere vurdering av risikoen for brekkasje bør foretas 
av kompetent personell, men sannsynligvis vil det være 
hensiktsmessig å sikre de to stammene ved hjelp av en 
rem som holder de to stammene sammen. Beboer på 
eiendommen vil felle treet, men treet bør ikke felles kun 
som følge av problemer med nedfall av blader eller for å 
bedre utsikten. Hvis en arborist derimot mener at treet 
ikke er forsvarlig og at en sikring av treet enten ikke er 
mulig eller blir uforholdsmessig dyrt, så ansees det som 
rimelig at treet kan felles. 

Bispeveien 8, Tofte i Hurum 
To eiker som står langs Bispeveien ble 
undersøkt 15. mai 2018 (fig. 6 og 7), og 
kartlagt som den utvalgte naturtypen 
hule eiker (Lovdata 2018). Trærne har 
overlappende trekroner og kartlegges 
derfor sammen som én 
naturtypelokalitet. De kartlagte 
eiketrærne ble undersøkt for 
interessante arter, og det ble vurdert at 
potensialet for rødlistearter er relativt 
godt. Ingen rødlistearter ble påvist, men 
langt de fleste rødlistearter knyttet til 
hule eiker lar seg vanskelig påvise i 
løpet av en kort befaring. De to trærne 
har en god del død ved i form av tynne 
og til dels tykke grener, samt at det ene 
treet sannsynligvis har en begynnende 
hulhet eller i det minste en råteskade. I 
tillegg begynner barken å danne litt 
grove sprekker. Samlet fører dette til at 
en del av det krevende biologiske 
mangfoldet knyttet til hule eiker kan 
finnes på lokaliteten. Eiketrærne 
vurderes derfor som en viktig 
naturtypelokalitet (B-verdi). For en 
fullstendig beskrivelse av lokaliteten 
henvises det til vedlegget bakerst i 
rapporten. 

Figur 5. En sprekk går ned fra de to 
delstammene. Foto: Stefan Olberg. 

Figur 6. Det nordre eiketreet i Bispeveien 8. Foto: Stefan 
Olberg. 
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Figur 7: Flyfoto som viser plasseringen av de to naturtypelokalitetene langs Bispeveien (grønne figurer). 

    
Figur 8. Plantegning Bispeveien med ny trasé for spillvann- og overvannsledning vist i rødt. Det ble kun sett to 
trær i nord, ikke 3 som angitt på tegningen. PS er plassering av pumpestasjon. 
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I følge plantegningene (fig. 8) og anvisninger av ansvarlig utbygger i felt, er det planlagt en ny 
trasé for spillvann- og overvannsledninger som skal gå midt mellom de to kartlagte eikene. Det 
vil si at det vil bli inngrep i naturtypelokaliteten. Det skal fra utbyggers side vises forsiktighet 
når det graves mellom trærne. Før graving igangsettes skal de viktigste røttene som ligger i 
traseen påvises, og det skal brukes en «minigraver» for å unngå å ødelegge eventuelle røtter 
som ligger i traseen. Videre må utbygger påse at det ikke kjøres med tunge kjøretøyer under 
trekronene, da dette kan ødelegge viktige røtter, som igjen kan føre til ustabile trær eller et 
forkortet liv for trærne. Det er også et stort behov for at de to trærne fristilles bedre. Det betyr 
at unge og enkelte eldre løvtrær som står innenfor naturtypen, samt litt sør for eiketrærne, 
kuttes ned og tas ut av området. Nedkuttede trær og busker må ikke flises opp på stedet. 
Fristillingen gjøres for å sikre at eiketrærne får nok lys og ikke får for stor konkurranse om 
næring og vann. En slik fristilling må gjentas med en del års mellomrom. 

Bispeveien 10, Tofte i Hurum    
En eik som står langs Bispeveien 10 ble 
undersøkt 15. mai 2018 (fig. 7 og 9), og kartlagt 
som den utvalgte naturtypen hule eiker (Lovdata 
2018). Det kartlagte eiketreet ble undersøkt for 
interessante arter, og det ble vurdert at 
potensialet for rødlistearter pr i dag er relativt 
godt. Ingen rødlistearter ble påvist, men langt de 
fleste rødlistearter knyttet til hule eiker lar seg 
vanskelig påvise i løpet av en kort befaring. Treet 
har en god del død ved i form av tynne og til dels 
tykke grener, samt at det er en stor stammeskade 
ved basis av stammen. Det er sannsynlig at treet 
er hult, da noe muld kommer ut i kanten av 
stammeskaden. I tillegg begynner barken å få litt 
dype sprekker. Disse forholdene gjør at en del av 
det krevende biologiske mangfoldet knyttet til hule 
eiker kan finnes på treet. Eiketreet vurderes 
derfor som en viktig naturtypelokalitet (B-verdi). 
For en fullstendig beskrivelse av lokaliteten 
henvises det til vedlegget bakerst i rapporten. 

Dette eiketreet burde ikke komme i konflikt verken med foreviste planer om ny trasé for 
spillvann- og overvannsledning, eller den planlagte pumpestasjonen som skal ligge i nærheten 
av treet (fig. 8). Det er også for dette treet et visst behov for fristilling, men fristillingen må 
gjøres forsiktig og ikke være fullstendig, da treet står sammen med andre gamle trær i det som 
kan betegnes som skog. Det rekker med at det lages en liten korridor inn fra sør (en slik er 
delvis eksisterende i dag) og at noe av det unge løvoppslaget under trekronen fjernes. 
 
 
 
 

Figur 9. Eiketreet i Bispeveien 10. Foto: Stefan 
Olberg. 
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Vedlegg – beskrivelse av naturtypelokalitetene 
Nedenfor følger en fullstendig beskrivelse av de tre kartlagte naturtypelokalitetene.  



Lok. nr. 321 ASvært viktig
060410321

Åsveien 10

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 15.05.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus i 2018 i forbindelse med
kartlegging av hule eiker på oppdrag for Fylkesmannen i Buskerud.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i et hjortebeitet, inngjerdet areal ved gården
Hvåla, litt sør for Skollenborg i Kongsberg kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som Store gamle trær -
Eik (D1207) og omfattes av den utvalgte naturtypen Hule eiker.
Artsmangfold: En forekomst av breinål (VU) ble registrert på stammen. Artsmangfoldet ble ikke
undersøkt i detalj, men det er opplaget et svært godt potensial for forekomst av flere rødlistede lav,
sopp og insekter knyttet til hulheten, grov dødved og grov sprekkebark på treet. Treet burde vært
bedre undersøkt for interessante arter.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eiketreet måler ca. 650 cm i omkrets i brysthøyde. Treet er hult og
det kommer noe muld ut fra flere små åpninger i stammen. Noe rødmuld ble ikke observert, og
hulheten ved basis har ikke muld i den synlige delen av hulheten, som ikke ble veldig godt
undersøkt. Stammen har flere store dødvedpartier, og ett av disse partiene strekker seg fra

Å
sv

ei
en

 1
0 

   
Fo

to
: S

te
fa

n 
O

lb
er

g 
S

væ
rt 

ga
m

m
el

t e
ik

et
re

 p
å 

be
ite

m
ar

k

22.05.2018



Lok. nr. 321  Åsveien 10 forts.

stammebasis helt opp til toppen. Dødveden er hvit og hard, men også mykere, brunfarget dødved
finnes. Trekronen er vid og er ikke beskåret i nyere tid, og kronen har mange grove, døde grener.
Treet har også fortsatt mange friske grener. Barken er svært grov, med opp mot 15 cm dype
sprekker. Treet står flott eksponert og sørvendt plassert, og får mye sol. Et ungt løvtre står tett ved
hullåpningen ved basis. Det er noe tråkkslitasje og gjødslingseffekt fra beitedyrene rundt stammen,
men dette ser ikke ut til å være spesielt negativt for treet.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Del av helhetlig landskap: Det er relativt fåtallig med hule eiker i nærområdet.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) som følge av et svært gammelt,
solbelyst og hult eiketre med mye grov, død ved og svært grov sprekkebark. En påvist sårbar art
og et stort potensial for ytterligere rødlistearter, trekker også verdien opp. Det eneste som er litt
negativt er at treet står i et område med få andre gamle løvtrær i kulturlandskapet. Eiketreet
oppfyller kravene til utvalgt naturtype Hule eiker, jf. forskrift om utvalgte naturtyper etter
naturmangfoldloven.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres og tiltak i rotsonen bør unngås. Eventuelt nedfall av
grener bør få bli liggende på lokaliteten. Løvtreet som står tett ved hullåpningen bør fjernes, ellers
bør treet i størst mulig grad få stå i fred. Hvis tråkkslitasjen fra hjort rundt basis av treet blir større
enn hva som er tilfelle i dag, bør det vurderes om treet bør gjerdes inn i perioder.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten
Totalt 1 art(er) påvist: breinål (VU).

22.05.2018



Lok. nr. 322 CLokalt viktig
062810322

Nedreskogvei 3

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 15.05.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus i 2018 i forbindelse med
kartlegging av hule eiker på oppdrag for Fylkesmannen i Buskerud.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en hage i et hyttefelt på Åsskogen nord for
Holmsbu i Hurum kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som Store gamle trær -
Eik (D1207) og omfattes av den utvalgte naturtypen Hule eiker.
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er påvist og potensialet for rødlistearter ansees som lavt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En to-stammet eik med omkrets på 230 cm på det smaleste under
brysthøyde står på plenareal. Stammen deler seg ca. 1,5 m over bakken, og de to stammene er ca.
40-45 cm i diameter på det tykkeste. Stammen har ingen ytre tegn på hulldannelse og har, foruten
et par små ferske barkskader, ingen dødvedpartier. En av røttene har skader etter
plenklipper/kjøring. Stammen har slett bark (< 1 cm dype sprekker) og er dekket av mye lav
(vanlige arter) og lite mose. Trekronen er middels vid, er en god del beskåret og mangler døde
grener.
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Lok. nr. 322  Nedreskogvei 3 forts.

Fremmede arter: Ingen påviste.
Del av helhetlig landskap: Det er en del forekomster av hule eiker i nærområdet, og lokaliteten
bør sees i sammenheng med disse andre forekomstene.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en
eldre eik uten viktige strukturer som hulhet, død ved eller grov sprekkebark. Potensialet for
rødlistearter vurderes som lavt. Eiketreet oppfyller kravene til utvalgt naturtype Hule eiker, jf.
forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven.
Skjøtsel og hensyn: En tydelig og ganske lang sprekk går ned fra delingspunktet, og det er
antagelig en reell fare for brekkasje. De to stammene bør sikres med en rem for å hindre at en av
dem brekker av. Treet bør ikke beskjæres unødvendig, og tiltak i rotsonen bør unngås. Eventuelt
nedfall av grener bør legges på egnet lokalitet i nærområdet. Sikringstiltak må vurderes før det
eventuelt tas beslutninger om inngrep i lokaliteten.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

22.05.2018



Lok. nr. 323 BViktig
062810323

Bispeveien 8

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 15.05.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus i 2018 i forbindelse med
kartlegging av hule eiker på oppdrag for Fylkesmannen i Buskerud.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Bispeveien, nord for Tofte
cellulosefabrikk i Hurum kommune, og består av to gamle eiketrær.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som Store gamle trær -
Eik (D1207) og omfattes av den utvalgte naturtypen Hule eiker.
Artsmangfold: Brun tremaur (Lasius brunneus) holder til på det nordre treet, ellers ble ingen
spesielle arter påvist. Potensialet for rødlistearter vurderes derimot som godt.
Bruk, tilstand og påvirkning: To eiketrær med omkrets på 315 og 265 cm i brysthøyde står i
løvkratt mellom vei og brakk eng/hage. Trærne har relativt vide kroner som er litt beskåret og har
mange døde grener, dels også noen grove. Ingen av trærne har noen synlige hulheter og ingen
større stammeskader ble sett. Forekomsten av brun tremaur tyder derimot på at i alle fall det
nordre treet kan ha en begynnende hulldannelse, eller i alle fall partier med råte. Stammene har
henholdsvis grov og begynnende grov sprekkebark (< 4,5 og 3 cm dype sprekker), og er dekket av
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Lok. nr. 323  Bispeveien 8 forts.

lite lav og mose. Trærne står noe skyggefullt plassert i løvkratt (lønn, morell, og osp) med enkelte
middels gamle løvtrær (lønn, bjørk og morell) delvis innenfor naturtypens omfang og sør for
trærne.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Del av helhetlig landskap: Det er en god del forekomster av hule eiker i nærområdet (flere som
ikke er kartlagt), og lokaliteten bør sees i sammenheng med disse andre forekomstene.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) som følge av forekomsten av to gamle
eiketrær med mye døde grener, til dels grov sprekkebark og antatt råte/hulldannelse i ett av trærne.
Noe skyggefull plassering trekker verdien litt ned, men B-verdien vurderes uansett som sterk.
Skjøtsel og hensyn: Det er et behov for en bedre fristilling av trærne, der løvtrær som kommer
opp i kronen må prioriteres fjernet, samt at noen av de litt eldre trærne sør for eiketrærne bør
vurderes tatt bort for å øke lystilgangen. Fristillingen bør skje noe gradvis og bør gjentas med ca. 5
års mellomrom. Trærne bør ikke beskjæres unødvendig og tiltak i rotsonen bør unngås. En
eventuell beskjæring bør gjennomføres i samråd med trepleier med kunnskap om biologisk
mangfold knyttet til eiketrær. Nedfall av grener må få bli liggende på lokaliteten. Sikringstiltak må
vurderes før det eventuelt tas beslutninger om inngrep i lokaliteten.
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Lok. nr. 324 BViktig
062810324

Bispeveien 10

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 15.05.2018 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten er kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus i 2018 i forbindelse med
kartlegging av hule eiker på oppdrag for Fylkesmannen i Buskerud.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Bispeveien, nord for Tofte
cellulosefabrikk i Hurum kommune, og består av et gammelt eiketre i en smal, skogdekt korridor.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som Store gamle trær -
Eik (D1207) og omfattes av den utvalgte naturtypen Hule eiker.
Artsmangfold: Noe eikebroddsopp vokser på dødveden, men ingen spesielle arter er påvist.
Potensialet for rødlistearter knyttet til død eikeved vurderes som relativt godt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Eiketreet måler 270 cm i omkrets i brysthøyde. Stammen har en
stor skade ved basis, og litt muld kommer ut i kant av skaden og tyder på at treet har en
hulldannelse. Kronen er noe vid og har mange døde grener, også noen grove. Det ligger et par
relativt grove grener på bakken under treet. Barken har noe begynnende grov sprekkebark (< 2,5
cm dype sprekker) og er dekket av svært lite lav og mangler mose. Treet står skyggefullt plassert.
Fremmede arter: Ingen påviste.
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Lok. nr. 324  Bispeveien 10 forts.

Del av helhetlig landskap: Det er en del forekomster av hule eiker i nærområdet, og lokaliteten
bør sees i sammenheng med disse andre forekomstene.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) som følge av forekomsten av en
gammel eik med grov dødeved, mange døde grener og en sannsynlig hulldannelse. Potensialet for
rødlistearter vurderes som relativt godt. Skyggefull plassering trekker verdien litt ned, men B-
verdien vurderes uansett som sterk.
Skjøtsel og hensyn: Det er et behov for en bedre fristilling av treet, der løvtrær som kommer opp i
kronen bør prioriteres fjernet. Fristillingen må ikke gå ut over andre kvaliteter som forekomster av
dødved og andre gamle trær rundt treet. Treet bør ikke beskjæres og tiltak i rotsonen bør unngås.
Nedfall av grener må få bli liggende på lokaliteten. Sikringstiltak må vurderes før det eventuelt tas
beslutninger om inngrep i lokaliteten.
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