
 



 

 
Ekstrakt 
BioFokus har på oppdrag for 

Asker kommune kartlagt den 

utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 45 

lokaliteter med den utvalgte 

naturtypen hule eiker ble 

kartlagt, samt 6 andre 

naturtyper (store gamle trær 

og parklandskap). To av de 

hule eikene ble vurdert som 

A-verdi, 33 som B-verdi og 

16 som C-verdi. Kun deler av 

kommunen ble inventert. 

Områder på begge sider av 

E18, fra Asker sentrum i 

sørvest, til Nesøya i 

nordvest, ble forholdsvis 

godt kartlagt. Det er 

sannsynligvis fortsatt mange 

uregistrerte lokaliteter med 

hule eiker igjen i kommunen. 
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Forord 
Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Asker kommune, ved Ingeborg Fønstelien, kartlagt 

den utvalgte naturtypen hule eiker. Stefan Olberg har vært prosjektansvarlig hos 

oppdragstaker og har foretatt kartleggingen og beskrivelsen av lokalitetene. Kim Abel og 

Terje Blindheim hos BioFokus har bidratt med lokalkunnskap om hvilke deler av kommunen 

som skulle prioriteres undersøkt. De har også hjulpet til med kartarbeidet. Takk til Ingeborg 

Fønstelien hos kommunen for godt samarbeid. 

 

 

Oslo, 20. juni 2013 

 

Stefan Olberg 

 

 

 

 
Gammel eik på åkerholme nedenfor Hønsveien (Lok. 856). Foto: Stefan Olberg.



Sammendrag 
BioFokus har på oppdrag for Asker kommune kartlagt den utvalgte naturtypen hule eiker. 

Totalt ble 51 lokaliteter registrert. Av disse var 45 lokaliteter nye, de resterende 6 

oppdateringer av eksisterende naturtyper. Blant de registrerte naturtypene inneholdt 45 

lokaliteter den utvalgte naturtypen hule eiker. En av disse er avgrenset som hagemark – 

eikehage, resten som store gamle trær – eik. De resterende 6 naturtypene utgjorde 2 store 

gamle trær – ask, 1 stort gammelt tre - alm og 3 parklandskap - alléer. To lokaliteter ble 

vurdert som svært viktige (A-verdi), 33 som viktige (B-verdi) og 16 som lokalt viktige (C-

verdi) for det biologiske mangfoldet. Grunnet begrensede ressurser har det ikke vært mulig 

å gjennomføre en total kartlegging av kommunen. En kan derfor med stor sikkerhet si at 

det fortsatt finnes mange uregistrerte lokaliteter med hule eiker i Asker kommune. 

 

 

 
Hul eik på gressplen ved Løkenes i Asker. Foto: Stefan Olberg.
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Oppdragsgiver ønsket å få en bedre oversikt over forekomster av den utvalgte naturtypen 

«hule eiker» i Asker kommune. Hule eiker er i denne sammenheng definert som «alle eiker i 

kulturlandskapet med en omkrets i brysthøyde på over 200 cm, samt alle eiker i 

kulturlandskapet med en synlig hulhet og med omkrets på over 95 cm». Den utvalgte 

naturtypen hule eiker vil i stor grad overlappe med forekomster av naturtypen «store gamle 

trær – eik». I tillegg forekommer den utvalgte naturtypen hule eiker innenfor andre 

kartlagte naturtyper i kommunen, som for eksempel i hagemarker, parklandskap, 

naturbeitemarker og småbiotoper.  

 

Det er fra før av foretatt flere registreringer av hule eiker/store gamle trær i kommunen 

(Blindheim og Abel 2001, Blindheim m.fl. 2005, Abel 2006). I Naturbase ligger det ca. 100 

registrerte naturtypelokaliteter inneholdende eik, de fleste avgrenset som store gamle trær. 

I de eldre kartleggingene foretatt i Asker, har kartleggerne i hovedsak konsentrert seg om å 

registrere ekstra store eiketrær, mens eiker mellom 200 og 300 cm i omkrets ofte har 

forblitt uregistrerte. Det er forholdsvis store geografiske variasjoner i muligheten for å treffe 

på hule eiker i Asker kommune, der enkelte deler av kommunen tilsynelatende har meget 

gode forekomster, mens naturtypen virker å være mer eller mindre fraværende i andre 

deler. Det er også, med tanke på hule eiker, en del variasjon i hvor godt kartlagt 

kommunen er. 

 

 

2 Metode 

2.1 Kartleggingsmetodikk 

Metoden for kartlegging av naturtypen store gamle trær (D12) - eik (D1207), følger DN-

håndbok 13, revidert utgave (Direktoratet for Naturforvaltning 2007). Det henvises til 

denne, og da spesielt kapitlene 2-6, for en nærmere redegjørelse av kriterier for utvelgelse 

av naturtyper og verdisetting. Denne naturtypen overlapper i høy grad med den utvalgte 

naturtypen hule eiker (Direktoratet for naturforvaltning 2012), som var hovedfokuset i 

denne kartleggingen. Det vil si at alle eiker kartlagt som store gamle trær, var over 200 cm 

i omkrets, og omfattes dermed av forskriften for hule eiker. Enkelte andre naturtyper, som 

parklandskap og hagemark, med forekomst av hule eiker, ble ettersøkt og kartlagt, samt at 

enkelte forekomster av store gamle trær utenom eik, ble registrert. 

Feltarbeidet omfattet 3 feltdager, og ble utført i mai og juni 2013 med påfølgende 

rapportering. Alt feltarbeid knyttet til dette prosjektet er blitt utført av Stefan Olberg, delvis 

med assistanse av Vanja Revold Olberg. Flyfoto og kart ble brukt underveis i 

feltkartleggingen, og funn ble stedfestet med håndholdt GPS. 

 

2.2 Prosjektets produkter 

Prosjektets produkter består av foreliggende rapport, kartavgrensninger for kartlagte og 

endrede lokaliteter i SOSI-format og egenskapsdata, inkludert bilder, bildetekster og 

faktaark for de enkelte lokalitetene. Data er systematisert i Natur2000 (Borch & Wergeland 

Krog 2009). Rapporten med oversiktskart og lokalitetsbeskrivelser (kartavgrensninger og 

egenskaper) er sendt både til kommunen og til miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus for innleggelse i Naturbase i samarbeid med DN. 
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3 Resultater 

3.1 Kartlagte naturtyper 

Totalt ble 51 lokaliteter kartlagt (figur 1), hvorav 45 lokaliteter inneholdt den utvalgte 

naturtypen hule eiker. En av disse er avgrenset som hagemark – eikehage, resten som 

store gamle trær – eik. De resterende 6 naturtypene utgjorde 2 store gamle trær – ask, 1 

stort gammelt tre - alm og 3 parklandskap - alléer. To av de hule eikene ble vurdert som 

svært viktige (A-verdi), 33 som viktige (B-verdi) og 16 som lokalt viktige (C-verdi). Av de 

totalt 51 kartlagte lokalitetene var 6 revisjoner av allerede registrerte naturtyper. De 

resterende 45 er nykartlagte lokaliteter. De tidligere registrerte lokalitetene med store 

gamle trær - eik i Asker som ble oppsøkt på nytt, fikk oppdatert beskrivelsen og noen av 

dem fikk en endret verdivurdering. Lokalitetsbeskrivelser for alle oppsøkte naturtyper finnes 

gjengitt i Vedlegg 1. Ettersom det ikke var mulig å rekke over hele kommunen, ble 

kartleggingsinnsatsen konsentrert til visse områder. Dermed er det ved en eventuell senere 

kartlegging mulig å konsentrere undersøkelsene innenfor de gjenstående delene. Det 

undersøkte område strekker seg på begge sider av E18, fra Asker sentrum i sørvest til og 

med Nesøya i nordvest. I tillegg ble to eiker ved Drengsrud skole inkludert. 

 

 
Figur 1. Kartlagte naturtyper i Asker. Lokalitetenes størrelse og form er tilpasset kartets oppløsning.  

 

 

3.2 Rødlistearter 

Svært få arter oppført på Nasjonal rødliste for arter 2010 (Kålås m.fl. 2010) ble registrert i 

løpet av feltarbeidet (tabell 1). En art ble likevel registrert på hele 38 eiketrær. Det var den 

sårbare soppen eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) (fig. 2). Arten har vist seg å være 

vanlig forekommende i Asker og mange andre kommuner. Arten finnes på grove eiker med 

en noe skyggefull til eksponert plassering i kulturlandskapet (se f.eks. Olberg 2012, Olberg 

& Lønnve 2012). Arten har også blitt registrert på eiker under 200 cm i omkrets. Ved 
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verdivurderingen av trærne/lokalitetene er funn av eikehårskål derfor ikke vektlagt slik en 

sårbar art normalt ville vært vektlagt. Av denne årsak er enkelte lokaliteter med forekomst 

av eikehårskål registrert som lokalt viktige (C-verdi), til tross for at håndboka sier at 

lokaliteter med én sårbar art bør vurderes som viktige (B-verdi). De andre påviste 

rødlisteartene gjort på prosjektet er ikke tilknyttet eik (tabell 1). Den for regionen svært 

uvanlige arten eikeildkjuke ble påvist på én lokalitet. Dette er i følge Artskart det andre 

funnet i Asker kommune av denne arten (Artsdatabanken og GBIF-Norge 2013). 

 
Tabell 1. Rødlistearter og andre interessante arter påvist i undersøkelsen. 

Gruppe Norsk navn Latinsk navn RL Antall funn 

Karplanter ask Fraxinus excelsior NT 4 

Karplanter alm Ulmus glabra NT 1 

Sopp skrukkeøre Auricularia mesenterica NT 4 

Sopp bleikdoggnål Sclerophora pallida NT 2 

Sopp eikeildkjuke Phellinus robustus LC 1 

Sopp eikehårskål Proliferodiscus tricolor VU 38 

 

     
Figur 2. Noen arter registrert på eik. a) eikehårskål b) stor lindelav c) eikeildkjuke. Foto: Stefan 

Olberg. 

 

 

4 Diskusjon 

4.1 Hule eiker og viktige elementer for rødlistearter 

Den kunnskapen vi har i dag tilsier at de viktigste forutsetningene for å finne et mangfold 

av interessante og rødlistede arter tilknyttet hule eiker er: 1) Tilstanden til trærne (alder og 

forekomst av viktige elementer som hulheter med muld, forekomst av død ved på stammen 

og i kronen, samt grov sprekkebark). 2) Mengden hule eiker, både i umiddelbar nærhet og 

på en større skala. 3) Temperaturregime, både lokalt (eksponeringsgrad) og regionalt. I en 

vurdering av en hul eiks verdi er det derfor viktig å legge vekt på ovenstående forhold, 

spesielt ettersom en stor andel av de rødlistede artene (særlig insektene) vanskelig lar seg 

registrere ved tradisjonell naturtypekartlegging (se f.eks. Sverdrup-Thygeson m.fl. 2011 og 

Olberg m.fl. 2013). Derfor må trærnes potensial for å huse slike arter vurderes i hvert 

enkelt tilfelle, og det gjøres best på bakgrunn av kriteriene nevnt ovenfor. Derfor vil mange 

hule eiker kunne vurderes som viktige eller svært viktige for det biologiske mangfoldet, 

uten at det nødvendigvis er påvist en eneste rødlisteart. 

 

A B C 
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4.2 Kartleggingsstatus for hule eiker i Asker kommune 

Kartleggingen i 2013 inkluderte Nesøya, Nesbru/Landøya-området øst for E18, fra Vakås og 

Reistad sørvestover langs E18 til Asker sentrum, samt et lite område ved Drengsrud skole. 

Søndre del av kommunen, fra Vollen sørover til Bjerkås og Heggedal, ble ikke prioritert 

kartlagt, og er heller ikke tidligere kartlagt med tanke på hule eiker. Dette er derfor en del 

av kommunen som bør prioriteres ved en eventuell senere anledning. Det gjenstår 

sannsynligvis svært mange, kanskje flere hundre, uregistrerte lokaliteter med hule eiker i 

Asker, og lokalitetene er antagelig spredd over store deler av kommunen. Det må også 

forventes at det innenfor det kartlagte området i denne undersøkelsen fortsatt forekommer 

enkelte store eiketrær som oppfyller kravene for å registreres som hule eiker, men som av 

ulike grunner ble oversett. Basert på tidligere kartlegginger i kommunen og denne 

undersøkelsen, kan det se ut som at de aller viktigste forekomstene av hule eiker (A-

lokaliteter) i stor grad allerede er fanget opp av tidligere kartlegginger. Dette baseres delvis 

på at kun to svært viktige lokaliteter ble registrert i denne undersøkelsen og at flere store 

eiker med A-verdi kartlagt på et tidligere tidspunkt finnes spredt i kommunen. Asker har 

utvilsomt mange forekomster av hule eiker. Det finnes også mange andre store gamle trær 

i kulturlandskapet. Sammen utgjør disse store gamle edelløvtrærne svært viktige levesteder 

for en rekke insekter, sopp og lav, samt for enkeltarter innenfor andre artsgrupper. Det er 

mulig at verdien på en del av de kartlagte trærne i fremtiden bør høynes som følge av 

denne tette konsentrasjonen av store gamle trær, i kombinasjon med den klimatisk sett, 

gunstige beliggenheten. Dette gjør at temperatur- og habitatkrevende arter knyttet til store 

gamle edelløvtrær har gode muligheter for å ha etablerte, levedyktige populasjoner i Asker 

kommune. Foreløpig er vår kunnskap om mange av disse artsgruppenes forekomst og 

utbredelse i kommunen svært mangelfull. 
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Naturtyper – Oversikt 

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

 

556  Leangveien 46  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal : ,313 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 17.09.2010 av Kim Abel og reinventert av Stefan Olberg 23. april 2013 (begge BioFokus). Lokaliteten 
ble oppsøkt som et ledd i kartlegging av den utvalgte naturtypen hule eiker. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Høystammet eik i Leangveien 46 på Undelstad. Treet er en sommereik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er store gamle trær (D12), utforming eik (D1207). Eika står på gress i kant av en 
hage/oppkjørsel. Stammeomkretsen er 280 cm i brysthøyde og treet har god vitalitet, men bærer noen tegn på skader i barken. Øvrige data er: 

Treform 2 (mellomting), barktype 2 (1,5 cm dype barksprekker), mosedekning 1 (mindre enn 25 %), med en god del lav på stammen. Vitalitet 1 

(friskt), kulturspor 2 (grener kuttet i nyere tid). Treet har ingen tegn til ytre åpninger, men kan være hul. Kun et par døde grener i kronen. 
Artsmangfold: Stammen har en god forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter registrert. 

Bruk, tilstand og påvirkning:Treet står lysåpent og fritt til i en hage. Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall 

fjernes. Dette er ikke gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 
Del av helhetlig landskap: Rett vest for eika (ca. 50 meter) er det en annen stor eik, samt en ca. 200 meter lenger nord. Noen mindre eiker finnes 

i området. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av en grov, frittstående, noe beskåret eik uten synlige hulheter og med få 
døde grener. B-verdien ansees som svak. 

Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Døde partier på treet bør få være i fred og nedfall av grener bør flyttes til egnet, solfylt 

lokalitet i nærheten. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

557  Leangveien 50  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal : ,313 daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 17.09.2010 av Kim Abel og reinventert av Stefan Olberg 23. april 2013 (begge BioFokus). Lokaliteten 
ble oppsøkt som et ledd i kartlegging av den utvalgte naturtypen hule eiker. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Sparebankeik i Leangveien 50 på Undelstad, på sørvestsiden av et bolighus. Treet er en sommereik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er store gamle trær (D12), utforming eik (D1207). Eika står i en hage. Treet står 
lysåpent til i en hage og har oppnådd typiske trekk for trær som har stått fritt til i store deler av treets levetid. Lav grensetting og vid krone. 

Stammeomkretsen er ca. 250 cm i brysthøyde og treet har god vitalitet. Mot sør er det en rekke med trær som skygger noe. Øvrige data er: 

Treform 1 (lav og vid krone), barktype 2 (< 3 cm sprekkebark), mosedekning 2 (25-50 %), vitalitet 1 (friskt), kulturspor 2 (grener kuttet i nyere 
tid). Noen større trær står syd for eika og skygger noe, men lystilgangen er generelt god. Treet har ingen tegn til hulheter. Noe lav vokser på 

stammen. Trepleieren mener treet er like over 300 år gammelt. 

Artsmangfold: Stammen har en god forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter registrert. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Ifølge huseier blir treet skjøttet av trepleier ca. hvert femte til sjette år. Da blir alle døde grener fjernet. Dette er 

ikke gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til død ved (insekter og sopp). 
Del av helhetlig landskap: Det er få store og gamle/hule eiker i området, men ca. 80 meter lenger sydøst står det noen eiketrær i en kantsone mot 

dyrket mark og 50 m øst står det en grov eik. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av en litt grov, frittstående, noe beskåret eik uten synlige hulheter og 
med få døde grener. 

Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Døde partier på treet må få være i fred og nedfall av grener bør flyttes til egnet, solfylt 

lokalitet i nærheten. Fjerning av døde grener er uheldig for det biologiske mangfoldet da livsgrunnlaget for mange av artene som er knyttet til eik 
forsvinner. Fortsett å holde nærstående busker og trær nede, så de ikke skygger for eika. 

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

 

850  Breivika  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 23. april 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs sti, noen få meter fra vannkanten, på vestsiden av Breivika på Nesbru i Asker. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på ca. 250 cm i brysthøyde står eksponert og fint fristilt ved sjøkanten. 

Kronen er middels vid, har vært en del beskåret og har enkelte døde grener. Barken har opp mot 3 cm dype sprekker. Stammen har lite mose og 

veldig lite lav. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble påvist ved befaringen. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av en noe grov, frittstående eik med noen få døde grener, men uten synlige 

hulheter og med sparsomt utviklede elementer som er viktige for det biologiske mangfoldet. B-verdien er derfor svak. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør overlates til fri utvikling. Døde partier på treet må ikke beskjæres og grener liggende på bakken må få lov til å bli 
liggende på stedet. 

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

 

851  Askerveien  

  Parklandskap  –  Alléer   Verdi: B   Areal :  daa 

 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 23. april 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Askergårdene langs Askerveien, ved nr. 14, rett nord for Asker Rådhus i Asker sentrum. 
Askealléen fortsetter lengre sørover, men består her av yngre trær som derfor ikke er inkludert i avgrensingen.  
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten inkluderer fire gamle styvede asker stående i en allé mellom vei og hekk. Alle 
trærne har velutviklede hulheter og blir jevnlig styvet. De to groveste trærne har vært brent inni hulheten, noe som ikke er positivt for det 

biologiske mangfoldet knyttet til hulheter i gamle trær. De groveste stammene har en omkrets på over 270 cm. Trærne er i live. 

Artsmangfold: Ask (NT), skrukkeøre (NT) og bleikdoggnål (NT) ble påvist ved befaringen, og flere av trærne har hatt angrep av stor 
askebarkbille (Hylesinus crenatus). Trærne og deres hulheter ble ikke grundig undersøkt. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne ser ut til å være i god hevd (styves jevnlig). Mulig at trærne får litt for lite sol på grunn av hekken de står 

plassert i. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten er en forlengelse av den fredete og nasjonalt viktige askealléen lengre nord i Askerveien og Kirkeveien. 

Verdiene knyttet til lokaliteten er derfor noe høyere enn om lokaliteten hadde vært mer isolert fra tilsvarende naturtyper. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av grove styvede og hule asker med forekomst av rødlistede arter. 
Skjøtsel og hensyn: Trærne må få stå så lenge som mulig, selv etter at de er døde. Mange truede arter er avhengig av grov, død askeved. Hekken 

i bakkant bør ikke bli for høy. Da kan askene skygges ut og dø fortere enn nødvendig. 

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

852  Hønsveien 127  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 23. april 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Hønsveien 127, nordøst for Asker sentrum. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 275 cm i brysthøyde står eksponert og fint fristilt i hage. Kronen er 

middels vid, har vært en del beskåret, men har mye døde grener. Treet ser ut til å være døende. Stammen har en større skade ved basis, men ingen 
synlige hulheter ble observert. Stammen er dekket av litt mose og lite lav. Barken er noe slett (< 1,5 cm dype sprekker).  

Artsmangfold: Stammen har en forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. Potensial for forekomst av enkelte 

interessante insekter og sopparter knyttet til død ved. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret og det kan se ut som det har vært fylt på masse rundt stammen ved anlegningen av hagen. 

Dette kan være årsaken til at treet skranter og muligens vil dø i nær fremtid. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten bør sees i sammenheng med de andre eikene i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av en noe grov, frittstående eik uten synlige hulheter, men med mange døde 

grener og død ved på stammen. Død ved er et meget viktig element for det biologiske mangfoldet og de aller fleste rødlistede sopp- og insektarter 

knyttet til eik er avhengig av død ved. 
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Døde partier på treet bør få være i fred og nedfall av grener flyttes til egnet, solfylt 

lokalitet i nærheten. 

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

853  Askerveien 2C  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 23. april 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kant av hagen ved Askerveien 2C, nordøst for Asker sentrum. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på ca. 330 cm i brysthøyde står i utkant av hage. Kronen er smal, har vært 

en del beskåret, men har noen døde grener. Stammen er tydelig hul, med flere, store, åpninger. Det er noe muld i bunnen av hulheten. Stammen 
har begynnende sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker) og er dekket av noe lav og litt mose. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble påvist ved befaringen. Mulden i hulheten ble ikke nøye undersøkt. Treet har et bra potensial for 

forekomster av interessante insekter og sopp knyttet til hulheten og dødvedpartier. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. En kompost og noe søppel ligger ved stammen. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten bør sees i sammenheng med de andre eikene i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av en noe grov og hul eik, med noen døde grener og død ved på stammen. 

Død ved og hulhet med muld er meget viktige elementer for det biologiske mangfoldet, og de aller fleste rødlistede sopp- og insektarter knyttet til 

eik er avhengig av død ved. Gjengroing rundt treet trekker verdien noe ned. 
Skjøtsel og hensyn: Det bør ryddes for oppslag av unge løvtrær rundt treet, slik at eika ikke skygges ut og dør. Treet må ikke beskjæres 

unødvendig. Døde partier på treet bør få være i fred og nedfall av grener bør få bli liggende eller flyttes til egnet, solfylt lokalitet i nærheten. 
Treets hulheter må ikke tettes igjen. 

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

 

854  Hønsveien 129C  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 23. april 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Hønsveien 129C, nordøst for Asker sentrum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 315 cm i brysthøyde står på gressplen i hage. Kronen er noe vid, har 

vært en del beskåret, og har få døde grener. Stammen har ingen synlige hulheter. Stammen har noe slett sprekkebark (< 1,5 cm dype sprekker) og 

er dekket av en del lav og noe mose. 
Artsmangfold: Stammen har en liten forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten bør sees i sammenheng med de andre eikene i nærområdet. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av en grov, frittstående eik uten synlige hulheter og med sparsomt utviklede 

elementer som er viktige for det biologiske mangfoldet. 
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Døde partier på treet bør få være i fred og nedfall av grener flyttes til egnet, solfylt 

lokalitet i nærheten. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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855  Hønsveien 129A  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 23. april 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Hønsveien 129A, nordøst for Asker sentrum. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 340 cm i brysthøyde står fint eksponert og fristilt på gressplen. Kronen 
er smal som følge av sterk beskjæring og ingen døde grener ble observert. Stammen har ingen synlige hulheter. Barken er stedvis litt grov (< 3 

cm dype sprekker). Stammen har litt mose og noe lav.  

Artsmangfold: Stammen har en forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten bør sees i sammenheng med de andre eikene i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes under tvil som viktig (B-verdi) på grunn av en grov, frittstående, men kraftig beskåret eik uten døde 

grener eller synlige hulheter. Manglende dødvedpartier gjør at verdien ikke blir høyere. Forekomsten av eikehårskål vurderes ikke som en god 

nok grunn til å heve verdien. 
Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. Vurderes treet som farlig, bør det toppkappes i stedet for å fjernes helt. 

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

 

856  Hønsveien sør  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: A   Areal :  daa 

 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 23. april 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på en liten åkerholme ute på et jorde sør for Hønsveien, nordøst for Asker sentrum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 350 cm i brysthøyde står fint eksponert og fristilt på en liten åkerholme. 

Kronen er lav og vid, og har enkelte døde grener. Stammen har ingen synlige hulheter. Stammen har grov sprekkebark (< 4 cm dype sprekker). 

Stammen har litt mose og en del lav, deriblant bristlav og pulverdogglav. Noen grener ligger på bakken under kronen, og eikelærsopp fantes på 
en gren. 

Artsmangfold: Stammen har en liten forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. Potensial for forekomst av enkelte 

interessante insekter og sopparter knyttet til døde grener. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er lite påvirket, men kan bli noe negativt påvirket av gjødselspredning nær stammen. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) på grunn av en meget grov, frittstående eik uten synlige hulheter, men med 

grov sprekkebark, noen døde grener i kronen og noen grener liggende på bakken. Død ved er et meget viktig element for det biologiske 
mangfoldet og de aller fleste rødlistede sopp- og insektarter knyttet til eik er avhengig av død ved. 

Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres. Døde partier på treet må få være i fred og nedfall av grener må få lov til å bli liggende. Området 

rundt eika som ikke dyrkes opp burde utvides slik at hele treets krone kommer over åkerholmen. Spredning av gjødsel nær stammen bør 
begrenses. 

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

 

857  Hønsveien 107  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 23. april 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i mellom hage og dyrket mark ved Hønsveien 107, nordøst for Asker sentrum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 310 cm i brysthøyde står i hagekant. Kronen er vid, har vært noe 

beskåret, men har enkelte døde grener. Stammen har ingen synlige hulheter. Stammen har begynnende sprekkebark (< 3 cm dype sprekker) og er 

dekket av en god del lav og noe mose. 
Artsmangfold: Stammen har en liten forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes noe parkmessig ved at døde grener beskjæres og nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av en grov, frittstående, noe beskåret eik med noen døde grener og 

begynnende grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Døde partier på treet bør få være i fred og nedfall av grener bør enten få lov til å bli 

liggende eller flyttes til egnet, solfylt lokalitet i nærheten. 

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

858  Hønsveien 95  

  Parklandskap  –  Alléer   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 23. april 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på begge sider av grusvei/innkjørsel til Hønsveien 95, nordøst for Asker sentrum. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten inkluderer fem store og tre noe mindre, gamle styvede asker stående i en allé. Alle 

trærne har sannsynligvis hulheter, og noen har velutviklede hulheter med store åpninger. Hulhetene på noen av trærne ser ut til å være i optimal 
tilstand for insekter som lever i hulheter. Trærne blir jevnlig styvet. De groveste stammene har en omkrets på mer enn 300 cm. Trærne er i live. 

Artsmangfold: Ask (NT) og skrukkeøre (NT) ble registrert ved befaringen. Trærne ble bare overfladisk undersøkt, og det er sannsynlig at det 

forekommer ytterligere interessante arter knyttet til hulhetene eller døde stammepartier. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne styves med jevne mellomrom. Byggearbeider foregår på nordsiden av lokaliteten.  

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomst av flere grove, styvede og hule asker. B-verdien er sterk og kan 

etter en nøyere undersøkelse av trærne føre til at lokaliteten får en A-verdi. 
Skjøtsel og hensyn: Fortsett styvingspraksisen. Ellers bør dødvedpartier ikke beskjæres og eventuelle døende/døde stammer må få stå lengst 

mulig. Brenning av hulhetene må ikke forekomme. Gravearbeider må ikke skje i nærheten av trærne. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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859  Hønsveien 103  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 23. april 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i mellom hage og dyrket mark ved Hønsveien 103, nordøst for Asker sentrum. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 270 cm i brysthøyde står i hagekant mot dyrket mark. Kronen er vid og 
lav, har vært lite beskåret og har flere døde grener. Stammen har ingen synlige hulheter. Stammen har begynnende sprekkebark (< 2,5 cm dype 

sprekker) og er dekket av noe mose og lav. 

Artsmangfold: Stammen har en forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er lite påvirket, med et par eldre beskjæringer. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av en noe grov, frittstående, lite beskåret eik med noen døde grener og 

begynnende grov sprekkebark. God forekomst av eikehårskål trekker verdien litt opp. 
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Døde partier på treet bør få være i fred og nedfall av grener bør enten få lov til å bli 

liggende eller flyttes til egnet, solfylt lokalitet i nærheten. 

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

860  Asker terrasse 11 sør  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 23. april 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nedenfor hagen sør for Asker terrasse 11, øst for Asker sentrum. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: To eiker med omkrets på 310 og 250 cm i brysthøyde står i utkant av hage, med en del oppgravd 

masse/fyllmasse som nylig er lagt opp rundt stammene. Kronene er henholdsvis middels vid og noe smal, og begge har vært en god del beskåret 
og har få døde grener. Stammen på det groveste treet deler seg i to ca. 4 m opp. Trestammene har ingen synlige hulheter, og det groveste treet har 

begynnende sprekkebark (< 3 cm dype sprekker), mens det smaleste har noe glatt bark (< 1,5 cm dype sprekker). Stammene er dekket av litt 

mose og lav. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble påvist og potensialet for slike er forholdsvis dårlig. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Fyllmasse ligger inntil stammene og anleggsmaskiner kjører nær stammene. Dette vil på sikt kunne føre til at 

trærne dør som følge av skader på røttene. Trærne skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for 
det biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 

Del av helhetlig landskap: Lokaliteten bør sees i sammenheng med de nærliggende forekomstene av store eiketrær. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av to fristilte og grove eiketrær uten spesielt viktige elementer. 
B-verdien er svak, blant annet som følge av at trærne er en god del negativt påvirket. 

Skjøtsel og hensyn: Fyllmassen rundt stammene må fjernes og tunge kjøretøyer bør ikke brukes under trærnes kroner. Det må tas hensyn til 

trærne ved anleggsarbeid i området. Trærne må ikke beskjæres unødvendig. Døde partier på treet bør få være i fred og nedfalne grener bør enten 
få lov til å bli liggende eller flyttes til egnet, solfylt lokalitet i nærheten. 

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

 

861  Asker terrasse 15  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 23. april 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på et nylig ryddet areal nedenfor Asker terrasse 15, øst for Asker sentrum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ti eiker står i det som engang var mer åpen kulturmark og som inntil nylig trolig var ung 

skog/kratt. Trærne har en omkrets på mellom 150 og 230 cm i brysthøyde. Trærne har forholdsvis smale kroner og flere har vært noe beskåret. 

Noen av trærne har døde grener. Ett av trærne ser ut til å være dødt og minst ett til er noe skrantende. Trestammene har ingen synlige hulheter, og 
et par av trærne har begynnende sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker), mens de fleste har noe glatt bark. Stammene er dekket av litt mose og lav. 

Artsmangfold: Ett av trærne hadde en forekomst av eikehårskål (VU) og ett hadde et fruktlegeme av eikeildkjuke. Eikeildkjuke er i følge 

Artskart bare registrert en gang tidligere i Asker kommune. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Området er nylig fristilt, med rydding av ung skog og løvoppslag rundt eikene. Eikene ser ut til å være preget av å 

ha stått noe skyggefullt i skog, og som følge av dette er ett tre dødt og et par er noe skrantende. Flere av trærne har vært noe beskåret og død ved 
er fjernet fra bakken. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av flere noe grove eiker med døde grener, ett dødt tre og forekomsten av 

eikeildkjuke. 
Skjøtsel og hensyn: Trærne må ikke beskjæres. Døde trær og døde partier på trærne må få være i fred, og nedfall av grener bør få lov til å bli 

liggende. 

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

 

862  Asker terrasse 11  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 23. april 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Asker terrasse 11, øst for Asker sentrum. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 245 cm i brysthøyde står på gressplen. Kronen er noe smal, kraftig 

beskåret og er uten døde grener. Stammen har ingen synlige hulheter. Stammen har noe begynnende sprekkebark (< 2 cm dype sprekker) og er 
dekket av litt mose. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble påvist og potensialet for forekomst av slike er forholdsvis dårlig. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 
biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av en litt grov, frittstående kraftig beskåret eik uten synlige hulheter 

og med få døde grener. 
Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. Vurderes treet som farlig, bør det toppkappes i stedet for å fjernes helt. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

863  Eikeveien 52  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 23. april 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Eikeveien 52, nordøst for Asker sentrum. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 310 cm i brysthøyde står på gressplen. Kronen er vid, lite beskåret og 

har noen døde grener. Stammen har ingen synlige hulheter. Stammen har begynnende sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker) og er dekket av mye 
lav (særlig bristlav) og litt mose. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble påvist, men potensialet for forekomst av slike er til stede. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret og nedfall av grener blir fjernet. Ellers lite påvirket. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) på grunn av en grov, frittstående eik uten synlige hulheter, men med noen døde 

grener og begynnende sprekkebark. 

Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Døde partier på treet bør få være i fred og nedfall av grener bør flyttes til egnet, solfylt 
lokalitet i nærheten. 

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

 

864  Båstadveien 70  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: A   Areal :  daa 

 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 23. april 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Båstadveien 70 på Øvre Båstad, sørøst for Asker sentrum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 370 cm i brysthøyde står i hage. Kronen er lav og meget vid, lite 

beskåret og har noen døde grener. Stammen har ingen synlige hulheter, men det er mulig at det er hulheter noe opp i de grove grenene. Stammen 

har begynnende sprekkebark (< 3 cm dype sprekker) og er dekket av en del lav (særlig bristlav) og mose. 
Artsmangfold: To spettmeis ble sett i treet. Stammen har en forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist.  

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes noe parkmessig ved at enkelte døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for 

det biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) på grunn av en meget grov, frittstående eik uten synlige hulheter, men med 

noen døde grener og begynnende grov sprekkebark og antatt hulhet i stammen. A-verdien er svak. 

Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Døde partier på treet bør få være i fred og nedfall av grener bør få bli liggende eller 
flyttes til egnet, solfylt lokalitet i nærheten. 

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

 

865  Øvre Båstad  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 23. april 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Båstadveien 70 på Øvre Båstad, sørøst for Asker sentrum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En to-stammet eik med omkrets på ca. 300 cm ved basis (stammene måler 160 + 200 cm) står i 

kant mellom skråning og asfaltert vei. Kronen er noe vid, en del beskåret og har noen få tynne døde grener. Stammen har ingen synlige hulheter, 

har slett bark (< 1 cm dype sprekker) og er dekket av litt lav og noe mose. 
Artsmangfold: Stammen har en forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) på grunn av en litt grov, frittstående, beskåret eik uten synlige hulheter og med 

få døde grener. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. Vurderes treet som farlig, bør det toppkappes i stedet for å fjernes helt. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

866  Nesbruveien 74 I  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger mellom vei og gangvei ved Nesbruveien 74 på Nesbru i Asker, og utgjør en stor eik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 325 cm i brysthøyde står på plen ved asfaltert vei. Kronen er vid, en del 

beskåret og har noen få døde grener. Stammen har ingen synlige hulheter, men har en gammel skade som har grodd igjen ved basis. Stammen har 

grov sprekkebark (< 3,5 cm dype sprekker) og er dekket av litt lav og mose. 
Artsmangfold: Stammen har en liten forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en grov eik med grov sprekkebark. Mangel på andre viktige 

elementer som hulheter og mye død ved, trekker verdien noe ned. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert 
lokalitet i nærheten. 

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

 

867  Nesbruveien 74 II  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 
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Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Nesbruveien 74 på Nesbru i Asker, og utgjør en stor eik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 210 cm i brysthøyde står på gressplen. Treet er fint fristilt og greit 
soleksponert. Kronen er vid, mye beskåret (også ferske beskjæringer) og har ingen døde grener. Stammen har ingen synlige hulheter eller 

stammeskader. Stammen har noe sprekkebark (< 2 cm dype sprekker) og er dekket av en del lav (mye pulverdogglav) og noe mose. 

Artsmangfold: Stammen har en stor forekomst av eikehårskål (VU) og flere rosetter med stor lindelav. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en noe grov eik. Litt liten størrelse og mangel på 
viktige elementer (hulheter, død ved, sprekkebark) trekker verdien ned. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert 

lokalitet i nærheten. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

868  Granveien S  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt 4. november 2010 av Anders Thylén og reinventert av Stefan Olberg 10. mai 2013 (begge BioFokus) i 
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Granveien 63 på Nesbru i Asker, og utgjør en stor eik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 250 cm i brysthøyde står mellom vei og skrent. Treet står noe 
skyggefullt. Kronen er smal, mye beskåret og har noen få døde grener. Stammen har ingen synlige hulheter, men har en tydelig stammeskade 

med blottet ved ved basis. Stammen har noe sprekkebark (< 2 cm dype sprekker) og er dekket av lite mose og lav. 

Artsmangfold: Stammen har en liten forekomst av eikehårskål (VU). Ask, lind, lønn og hassel vokser inntil eika. Blåveis og brunrot vokser på 
bakken. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en noe grov eik med dødvedpartier. Litt liten størrelse, 

kraftig beskjæring og mangel på andre viktige elementer (hulheter, sprekkebark) trekker verdien noe ned. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert 
lokalitet i nærheten. Noe oppslag sør for eika kan holdes nede for å unngå utskygging. 

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

 

869  Neslia V  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Anders Thylén 4. november 2010 og reinventert av Stefan Olberg 10. mai 2013 (begge BioFokus) i 

forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Neslia 19 på Nesbru i Asker, og utgjør to store eiker. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: To eiker med omkrets på 225 og 255 cm i brysthøyde står på gressplen i hage. Kronene er noe 

vide, en del beskåret og har en del døde grener. Stammene har ingen synlige hulheter eller stammeskader, har noe begynnende sprekkebark (< 2,5 

cm dype sprekker) og er dekket av en del lav (mye bristlav) og mose. 
Artsmangfold: Stammene har gode forekomster av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av to noe grove eiker. Mangel på viktige elementer 

(hulheter, død ved, sprekkebark) trekker verdien ned. 

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres unødvendig. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert 
lokalitet i nærheten. 

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

 

870  Neslia 22  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Neslia 22 på Nesbru i Asker, og utgjør to store eiker. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: To eiker med omkrets på 230 og 200 cm i brysthøyde står på gressplen ved vei. Kronene er 

middels vide, en god del beskåret og har få/noen døde grener. Trærne er greit fristilt og eksponert. Stammene har ingen synlige hulheter eller 

stammeskader, men det vokser eikemusling et godt stykke opp på det tynneste treet, noe som indikerer en stammeskade/grovere død ved. 

Stammene har slett/noe slett bark (< 1,5 cm dype sprekker) og er dekket av lite mose og lav. 

Artsmangfold: Stammen på det tynneste treet har en liten forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av to noe grove eiker. Mangel på viktige elementer 
(hulheter, død ved, sprekkebark) trekker verdien ned. 

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres unødvendig. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert 

lokalitet i nærheten. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

871  Furukollveien 5  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Furukollveien 5 på Nesbru i Asker, og utgjør en stor eik. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 240 cm i brysthøyde står mellom vei og skrent. Treet står fint fristilt og 

soleksponert. Kronen er noe vid, kraftig beskåret og mangler døde grener. Stammen har ingen synlige hulheter eller stammeskader. Stammen har 

begynnende grov sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker) og er dekket av lite mose og lav. 
Artsmangfold: Stammen har en liten forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en noe grov eik med begynnende grov sprekkebark. 

Litt liten størrelse og mangel på andre viktige elementer som hulheter og død ved, trekker verdien ned. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør få bli liggende eller plasseres på 
egnet eksponert lokalitet i nærheten. 

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

 

872  Landøystranda 4  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i veikanten ved Landøystranda 4 på Landøya i Asker, og utgjør en stor eik. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 210 cm i brysthøyde står mellom vei og bebyggelse/hekk. Treet står noe 

skyggefullt plassert. Kronen er middels vid, noe beskåret og har noen døde grener. Stammen har ingen synlige hulheter eller stammeskader. 

Stammen har begynnende grov sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker) og er dekket av lite mose og noe lav (særlig bristlav). 
Artsmangfold: Stammen har en liten forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en noe grov eik med begynnende grov sprekkebark. 

Litt liten størrelse og mangel på andre viktige elementer som hulheter og død ved, trekker verdien ned. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert 
lokalitet i nærheten. 

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

 

873  Landøyveien 132  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 
Innledning: Lokaliteten ble først registrert av Terje Blindheim 29. juni 2004 og reinventert av Anders Thylén 4. november 2010 og av Stefan 

Olberg 10. mai 2013 (alle BioFokus) i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Landøyveien 132 på Landøya i Asker, og utgjør en stor eik. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 340 cm i brysthøyde står på gressplen. Treet står fint fristilt og eksponert 

plassert. Kronen er svært vid, en del beskåret og har få døde grener. Stammen har ingen synlige hulheter eller stammeskader. Stammen har noe 

sprekkebark (< 2 cm dype sprekker) og er dekket av noe mose og en del lav (særlig bristlav). 

Artsmangfold: Stammen har en liten forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en grov eik med begynnende sprekkebark. Mangel på 

viktige elementer som hulheter og død ved, trekker verdien noe ned. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert 
lokalitet i nærheten. 

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

 

874  Fusal, Bleikerveien 18  

  Store gamle trær  –  Alm   Verdi: B   Areal :  daa 

 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hekk mellom hage og fellesareal ved Bleikerveien 18 på Fusal i Asker. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En alm med omkrets på 360 cm i brysthøyde står på gressplen. Treet står noe skyggefullt i hekk. 

Kronen er vid med en del døde grener og en del beskjæringer. Stammen har ingen synlige hulheter eller stammeskader. Stammen har noe 
sprekkebark (< 2 cm dype sprekker) og er dekket av noe mose og lite lav. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert ved befaringen. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes delvis parkmessig ved beskjæring og fjerning av nedfall. Dette er ikke gunstig for det biologiske 

mangfoldet knyttet til død ved. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en grov alm med en del grov død ved. Mangel på andre 

viktige elementer trekker verdien noe ned. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener bør ikke forekomme og nedfall av grener må få lov til å bli liggende, eller legges soleksponert på 

lokalitet i nærheten. Hekken bør ikke få vokse deg for høy. Det kan føre til at treet skygges ut og dør. 

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

875  Bleikerhaugen 12  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i skråning mellom bebyggelse ved Bleikerhaugen 12 på Bleiker i Asker, og utgjør en stor eik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 260 cm i brysthøyde står i krattskog. Treet står noe skyggefullt plassert 

med unge løvtrær rundt. Kronen er middels vid, en del beskåret og har en del døde grener. Stammen har ingen synlige hulheter, men har en 
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stammeskade ved basis og nedover en grov rot. På denne døde veden vokser det flatkjuke. Stammen har noe slett bark (< 1,5 cm dype sprekker) 
og er dekket av noe mose og litt lav. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert ved befaringen. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes delvis parkmessig ved at døde grener beskjæres og nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 
biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en noe grov eik med en god del død ved. Mangel på andre 

viktige elementer trekker verdien ned, og B-verdien er derfor svak. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må ikke forekomme og nedfall av grener må få lov til å bli liggende eller legges soleksponert på 

lokalitet i nærheten. Treet kan fristilles noe bedre, men kan også få bli stående som det er. Viktig at ikke hassel fjernes. 

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

876  Bleikerhaugen 10  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i skråning ved oppkjørsel til Bleikerhaugen 10 på Bleiker i Asker, og utgjør en stor eik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 210 cm i brysthøyde står i ungt hasselkratt. Treet står greit fristilt og 

eksponert, med unge løvtrær og andre eiker rundt. Kronen er noe smal, noe beskåret og har få døde grener. Stammen har ingen synlige hulheter, 
men har en stammeskade ved basis og nedover en grov rot. På denne døde veden vokser det flatkjuke. Stammen har begynnende sprekkebark (< 

2,5 cm dype sprekker) og er dekket av noe mose og litt lav. 

Artsmangfold: Stammen har en forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i 
detalj. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en noe grov eik med begynnende grov sprekkebark. 

Litt liten størrelse og mangel på andre viktige elementer som hulheter og død ved, trekker verdien ned. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør få bli liggende eller plasseres på 
egnet eksponert lokalitet i nærheten. 

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

 

877  Bleikerhaugen 8  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på gårdsplassen ved Bleikerhaugen 8 på Bleiker i Asker, og utgjør en stor eik. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 330 cm i brysthøyde står på gressplen/skrent mot gårdsplass. Treet står 

fint fristilt og eksponert. Kronen er noe smal, er en del beskåret og har få døde grener. Stammen har ingen synlige hulheter eller stammeskader. 

Stammen har noe grov sprekkebark (< 3 cm dype sprekker) og er dekket av noe mose og litt lav. 

Artsmangfold: Stammen har en forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i 

detalj. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 
biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en grov eik med noe grov sprekkebark. Mangel på andre 

viktige elementer som hulheter og mye død ved, trekker verdien noe ned. 
Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. Døde grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert lokalitet i 

nærheten. Hasselkrattet i skråningen må få stå. 

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

878  Bleikerhaugen 17  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på gårdsplassen ved Bleikerhaugen 17 på Bleiker i Asker, og utgjør en stor eik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 340 cm i brysthøyde står i et lite bed på gårdsplass. Treet står meget fint 
fristilt og eksponert. Kronen er vid, er en del beskåret og har få døde grener. Stammen har ingen synlige hulheter eller stammeskader. Oppe i 

kronen vokser det eikemusling, som tyder på forekomster av grovere død ved. Stammen har noe grov sprekkebark (< 3 cm dype sprekker) og er 

dekket av noe mose og mye lav (særlig bristlav). 

Artsmangfold: Stammen har en god forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt 

i detalj. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 
biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en grov eik med noe grov sprekkebark. Mangel på andre 

viktige elementer som hulheter og mye død ved, trekker verdien noe ned. 
Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. Døde grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert lokalitet i 

nærheten. 

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

879  Bleikerhaugen 15  

  Hagemark  –  Eikehage   Verdi: C   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger rundt eiendommen ved Bleikerhaugen 15 på Bleiker i Asker, og utgjør en eikehage. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Ca. ti eiker, hvorav de fleste har en omkrets på under 200 cm i brysthøyde, står dels på plen og 
dels i gjengroende kulturmark. En av de antatt groveste trærne ble målt til 240 cm i omkrets. Trærne er stort sett fint fristilte og eksponerte. 

Kronene er på de fleste trærne svært mye beskåret, og trærne har kun noen få gjenværende grener. De fleste trærne er uten døde grener. 

Stammene har ingen synlige hulheter eller stammeskader. Stammene har slett/noe slett bark opp mot begynnende sprekkebark (< 1 - 2,5 cm dype 
sprekker) og er dekket av noe mose og lav. 

Artsmangfold: Det undersøkte treet har en forekomst av eikehårskål (VU). De andre trærne ble ikke undersøkt. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne skjøttes parkmessig ved kraftig beskjæring og ved at alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 
biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 

Fremmede arter: Flere eksemplarer av vinbergsnegl ble observert på lokaliteten, men arten utgjør ingen trussel for området. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av flere halvstore til noe grove eiker. Liten størrelse og 
mangel på viktige elementer som hulheter og død ved, trekker verdien ned. 

Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres unødvendig. Døde grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert lokalitet i 

nærheten. Hassel stående i kant av hagen innenfor lokaliteten, bør overlates til fri utvikling. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

880  Fusal, Bleikerveien 20  

  Store gamle trær  –  Ask   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i veikant ved Bleikerveien 20 på Fusal i Asker, og utgjør en styvet ask. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En styvet ask med omkrets på 340 cm står på plen ved vei. Treet er fint fristilt og eksponert. 
Stammen er ca. 2,5 m høy og har flere åpninger inn til den hule stammen i øvre del. Stammen har en stor skade med mye blottet ved. Det er noen 

år siden forrige styving. 

Artsmangfold: Stammen har forekomst av bleikdoggnål (NT) og skrukkeøre (NT), og det er et bra potensial for forekomster av interessante 
insekter knyttet til hulheten. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet styves. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en grov, styvet ask med stor hulhet og forekomst av to 
rødlistearter. 

Skjøtsel og hensyn: Det er viktig at styvingspraksisen opprettholdes, hvis ikke vil treet bli topptungt og kunne falle overende. Nedfall av død ved 

bør få bli liggende på lokaliteten og hulheter må ikke tettes igjen. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

881  Båstadryggen 6  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Båstadryggen 6 på Båstad i Asker, og utgjør en stor eik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 330 cm i brysthøyde står på gressplen. Treet er fint fristilt og eksponert. 

Kronen er vid, en del beskåret og har noen døde grener. Stammen har ingen synlige hulheter. Oppe i kronen vokser det eikemusling, som tyder på 

forekomster av grovere død ved. Stammen har begynnende sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker) og er dekket av noe mose og lav. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert ved befaringen. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en grov eik med noe død ved og begynnende sprekkebark. 
Mangel på andre viktige elementer trekker verdien noe ned. 

Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Døde, grove grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert 

lokalitet i nærheten. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

882  Gamle Leangvei 4  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Gamle Leangvei 4 på Haga i Asker, og utgjør en stor eik. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 315 cm i brysthøyde står på gressplen. Treet er fint fristilt og eksponert. 

Kronen er meget vid, noe beskåret og har noen døde grener. Treet har ingen synlige hulheter eller stammeskader. Stammen har noe grov 

sprekkebark (< 3 cm dype sprekker) og er dekket av noe mose og en del lav. 

Artsmangfold: En bestand av eikehårskål (VU) ble observert på stammen, ellers ble ingen spesielle arter registrert. Kryptogamfloraen ble ikke 

undersøkt i detalj. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 
biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en grov eik med noen døde grener og grov sprekkebark. 

Mangel på andre viktige elementer trekker verdien noe ned. 
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Døde, grove grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert 

lokalitet i nærheten. 

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

883  Reistadjordet 53  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Reistadjordet 53 på Haga i Asker, og utgjør en stor eik. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 295 cm i brysthøyde står på gressplen. Treet er greit fristilt og noe 
eksponert. Kronen er forholdsvis smal, er mye beskåret og har få døde grener. Treet har ingen synlige hulheter eller stammeskader. Stammen har 

begynnende sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker) og er dekket av en del mose og noe lav. 

Artsmangfold: Stammen har en forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i 
detalj. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes under tvil som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en grov eik med begynnende grov sprekkebark. 

Mangel på andre viktige elementer trekker verdien noe ned, og B-verdien er svak. 

Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Døde, grove grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert 
lokalitet i nærheten. 

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

 

884  Reistadjordet 65  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Reistadjordet 65 på Haga i Asker, og utgjør en stor eik. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 280 cm i brysthøyde står på gressplen. Treet er fint fristilt og eksponert. 

Kronen er vid, er en del beskåret og har noen døde grener. Treet har ingen synlige hulheter eller stammeskader. Stammen har begynnende 

sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker) og er dekket av en del lav og lite mose. 
Artsmangfold: Stammen har en forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i 

detalj. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 
biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en grov eik med noen døde grener og begynnende 

sprekkebark. Mangel på andre viktige elementer trekker verdien noe ned. 
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Døde, grove grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert 

lokalitet i nærheten. 

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

885  Hestehagen 4  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten er kartlagt den 17.09.2010 av Kim Abel og reinventert av Stefan Olberg (begge BioFokus) 10. mai 2013 i forbindelse 

med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Hestehagen 4 på Haga i Asker, og utgjør en stor eik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 260 cm i brysthøyde står på gressplen. Treet står lysåpent og fritt til i en 

hage, men den høye stammen og fravær av grener i nedre deler (6-7meter) tyder på at treet tidligere har stått i kratt/skog. Dette bekreftes også av 

huseier som selv har ryddet  mye trær rundt eika for mange år siden og de to siste årene er eike blitt enda mer fristilt. Kronen er forholdsvis vid, 

er lite beskåret og har noen døde grener. Treet har ingen synlige hulheter eller stammeskader. Stammen har begynnende grov sprekkebark (< 3 

cm dype sprekker) og er dekket av litt lav og mose. 
Artsmangfold: Stammen har en forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i 

detalj. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 
biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes under tvil som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en grov eik med noen døde grener og begynnende 

sprekkebark. Mangel på andre viktige elementer trekker verdien noe ned, og B-verdien er svak. 
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Døde, grove grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert 

lokalitet i nærheten. Fortsette med å holde treet fristilt. 

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

886  Reistadjordet 66  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Reistadjordet 66 på Reistad i Asker, og utgjør en stor eik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 340 cm i brysthøyde står på gressplen. Treet er fint fristilt og eksponert. 

Kronen er forholdsvis vid, er mye beskåret og mangler døde grener. Stammen deler seg i to et par meter over bakken. Treet har ingen synlige 

hulheter eller stammeskader. Stammen har begynnende grov sprekkebark (< 3 cm dype sprekker) og er dekket av noe lav og litt mose. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert ved befaringen. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 

Fremmede arter: Flere eksemplarer av vinbergsnegl ble observert på lokaliteten, men arten utgjør ingen trussel for området. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en grov eik med begynnende sprekkebark. Mangel på andre 

viktige elementer trekker verdien ned, og B-verdien er svak. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. Døde, grove grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert 
lokalitet i nærheten. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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887  Reistadjordet 10  

  Store gamle trær  –  Ask   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i langs vei ved Reistadjordet 10 på Reistad i Asker, og utgjør to styvede asker. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: To styvede asker med omkrets på 290 og 260 cm står langs vei. Trærne er i ferd med å skygges 
ut av løvkratt. Stammene er ca. 2,5 m høye og har flere åpninger inn til de hule stammene i øvre deler. Stammene har noe blottet ved.  

Artsmangfold: Den ene stammen har en forekomst av skrukkeøre (NT), og det er et potensial for forekomster av interessante insekter knyttet til 

hulheten. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne styves, men det er en god del år siden forrige gang. Tett ungt kratt er i ferd med å skygge ut trærne. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av to noe grove og styvede asker med hulheter. For å unngå en 

reduksjon av verdivurderingen, må trærne fristilles bedre. 
Skjøtsel og hensyn: Trærne må fristilles snarest for å unngå at de skygges helt ut og dør. Styvingspraksisen må gjenopptas snarest. Trærne må få 

lov til å bli stående selv etter at de dør. 

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

888  Reistadhagen 5  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Reistadhagen 5 på Reistad i Asker, og utgjør en stor eik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 265 cm i brysthøyde står på gressplen. Treet er fint fristilt og noe 

eksponert. Kronen er forholdsvis smal, er en del beskåret og mangler døde grener. Treet har ingen synlige hulheter eller stammeskader. Stammen 
har noe slett bark (< 1,5 cm dype sprekker) og er dekket av litt lav og noe mose. 

Artsmangfold: Stammen har en forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i 

detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en noe grov eik. Litt liten størrelse og mangel på 
viktige elementer, trekker verdien ned. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. Døde, grove grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert 

lokalitet i nærheten. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

889  Reistadlia 18  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i krysset nord for Reistadlia 18 på Reistad i Asker, og utgjør en stor eik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 280 cm i brysthøyde står på gressareal i veikryss. Treet er fint fristilt og 
eksponert. Kronen er vid, er noe beskåret og mangler døde grener. Treet har ingen synlige hulheter, men har en stammeskade ved basis og brun 

tremaur holder til i treet. Stammen har begynnende grov sprekkebark (< 3 cm dype sprekker) og er dekket av litt lav og mose. 

Artsmangfold: Stammen har en liten forekomst av eikehårskål (VU), og brun tremaur (Lasius brunneus) ble observert på stammen. Dette betyr 
at også andre interessante insektarter kan forekomme i treet. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en grov eik med begynnende grov sprekkebark og død ved 

på stammen. Mangel på andre viktige elementer trekker verdien noe ned. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. Døde, grove grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert 
lokalitet i nærheten. 

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

890  Hofstadgata 23  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Hofstadgata 23 på Hofstad i Asker, og utgjør en stor eik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 280 cm i brysthøyde står på gressplen langs vei. Treet er fint fristilt og 

eksponert. Kronen er middels vid, er en del beskåret og har noen få døde grener. Treet har ingen synlige hulheter eller stammeskader. Stammen 
har begynnende grov sprekkebark (< 3 cm dype sprekker) og er dekket av litt lav og noe mose. 

Artsmangfold: Stammen har en forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i 

detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en grov eik med begynnende grov sprekkebark og død ved 
på stammen. Mangel på andre viktige elementer trekker verdien noe ned. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. Døde, grove grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert 

lokalitet i nærheten. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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891  Nye Vakåsvei 44  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage ved Nye Vakåsvei 44, nord for Vakås i Asker, og utgjør en stor eik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 240 cm i brysthøyde står på gressplen. Treet er fint fristilt og eksponert. 
Kronen er middels vid, er en del beskåret og har noen få døde grener. Treet har en liten sprekk (hulhet) 0,5 m over bakken og en stammeskade 

nedenfor med noe død ved. Stammen har noe slett bark (< 1,5 cm dype sprekker) og er dekket av litt lav og noe mose. 

Artsmangfold: Stammen har en forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i 
detalj. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en noe grov eik med begynnende hulhet og død ved på 

stammen. Mangel på andre viktige elementer trekker verdien noe ned. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. Døde, grove grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert 
lokalitet i nærheten. Hulheten må ikke tettes igjen. 

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

 

892  Nye Vakåsvei 38  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i mellom hage og gårdsplass ved Nye Vakåsvei 38, nord for Vakås i Asker, og utgjør en stor 
eik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på ca. 300 cm i brysthøyde står på gressplen midt i et gjerde. Treet er fint 

fristilt og eksponert. Kronen er middels vid, er en god del beskåret og mangler døde grener. Treet har ingen synlige hulheter eller stammeskader. 
Stammen har begynnende grov sprekkebark (< 3 cm dype sprekker) og er dekket av litt lav og mose. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert ved befaringen. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 
biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en grov eik med begynnende grov sprekkebark. Mangel på 

andre viktige elementer trekker verdien ned. 
Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. Døde, grove grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert 

lokalitet i nærheten. 

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

893  Nye Vakåsvei 40  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på gårdsplass ved garasje ved Nye Vakåsvei 40, nord for Vakås i Asker, og utgjør en stor eik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 220 cm i brysthøyde står på gress. Treet er fint fristilt og noe eksponert. 

Kronen er forholdsvis smal, er mye beskåret og har få døde grener. Treet har ingen synlige hulheter eller stammeskader. Stammen har noe slett 
bark (< 1,5 cm dype sprekker) og er dekket av litt lav og noe mose. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert ved befaringen. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 
biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en noe grov eik. Litt liten størrelse og mangel på 

viktige elementer, trekker verdien ned. 
Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. 

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

894  Nye Vakåsvei 46  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage ved Nye Vakåsvei 46, nord for Vakås i Asker, og utgjør en stor eik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 225 cm i brysthøyde står på gress. Treet er greit fristilt, med noe ungt 

løvopplag ved basis, og noe eksponert plassert. Kronen er middels vid, er litt beskåret og har noen døde grener. Treet har ingen synlige hulheter 
eller stammeskader. Stammen har noe slett bark (< 1,5 cm dype sprekker) og er dekket av litt lav og mose. 

Artsmangfold: Stammen har en forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i 

detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en noe grov eik. Litt liten størrelse og mangel på 
viktige elementer, trekker verdien ned. 

Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Døde, grove grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på egnet eksponert 

lokalitet i nærheten. Treet må holdes fristilt slik at løvoppslag under og rundt kronen ikke vokser opp i kronen og skygger ut treet. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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895  Nye Vakåsvei 48  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: C   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage ved Nye Vakåsvei 48, nord for Vakås i Asker, og utgjør en stor eik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 230 cm i brysthøyde står i en platting/opparbeidet areal ved hus. Treet er 
fint fristilt og noe eksponert plassert. Kronen er middels vid, er en del beskåret og har noen få døde grener. Treet har ingen synlige hulheter eller 

stammeskader. Stammen har begynnende sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker) og er dekket av litt lav og en del mose. 

Artsmangfold: Stammen har en forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i 
detalj. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig ved at døde grener beskjæres og alt nedfall fjernes. Dette er ikke gunstig for det 

biologiske mangfoldet knyttet til død ved. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en noe grov eik. Litt liten størrelse og mangel på 

viktige elementer, trekker verdien ned. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 

896  Fusal, Bleikerveien 14  

  Parklandskap  –  Alléer   Verdi: C   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. mai 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten utgjør en hekk med styvede asker beliggende mellom hage og fellesareal ved Bleikerveien 14 på 

Fusal i Asker. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En rekke med 7-8 styvede asker samt enkelte andre løvtrær utgjør en hekk, og står på gressplen. 

Noen av askene er hule og har forekomster av død ved. Trærne er fint fristilte og eksponerte. 

Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert ved befaringen. Trærne ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne ble styvet ved befaringstidspunktet. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av flere styvede, dels hule asketrær. Ingen av trærne er 

spesielt grove, men har elementer som gjør at interessante og rødlistede arter kan forekomme på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: Styvingspraksisen må vedlikeholdes. Eventuelle døde stammepartier/trær bør ikke fjernes. 

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

 

897  Brendsvollveien  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. juni 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i veikant rett ved bebyggelse i enden av Brendsvollveien, ved Brendsvoll i Asker, og utgjør 

en stor eik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En to-stammet eik med omkrets på 390 cm i brysthøyde står på et smalt plenareal. Treet er noe 

skyggefullt plassert. Stammen deler seg 2 m over bakken og hver av stammene har en diameter på ca. 60 -70 cm. Kronen er middels vid, er en litt 
beskåret og har mange døde grener, også av grovere dimensjoner. Treet har ingen synlige hulheter eller stammeskader. Stammen har noe grov 

sprekkebark (<3 cm dype sprekker) og er dekket av mye lav og noe mose. 

Artsmangfold: Stammen har en liten forekomst av eikehårskål (VU) og noen fruktlegemer av eikemusling vokser på en død gren/stamme ved 
basis. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 

Bruk, tilstand og påvirkning: Nærliggende hus og noe løvoppslag av lønn gir noe skygge. Treet er ellers lite påvirket til tross for beliggenheten 

i boligfelt. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik med noe grov sprekkebark og mye død ved i 

kronen. Mangel på andre viktige elementer trekker verdien noe ned. 

Skjøtsel og hensyn: Treet bør fristilles noe bedre ved at lønnetrærne under kronen fjernes. Treet bør ikke beskjæres unødvendig. Døde, grove 
grener som fjernes eller faller ned bør få bli liggende eller plasseres på egnet eksponert lokalitet i nærheten. 

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

898  Brendsvollveien 11  

  Store gamle trær  –  Eik   Verdi: B   Areal :  daa 

 

Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 10. juni 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 

eiker i kommunen. 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i utkant av barnehage ved Brendsvollveien 11, ved Brendsvoll i Asker, og utgjør en stor eik. 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eik med omkrets på 230 cm i brysthøyde står i en platting/opparbeidet areal ved hus.  Treet 

er noe skyggefullt plassert. Kronen er smal, er litt beskåret og har mange døde grener. Treet har ingen synlige hulheter eller stammeskader. 
Stammen har stedvis grov sprekkebark (< 3,5 cm dype sprekker) og er dekket av litt lav og noe mose. 

Artsmangfold: Stammen har en forekomst av eikehårskål (VU), ellers ble ingen spesielle arter påvist. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i 

detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har nok stått noe mer skyggefullt tidligere, og står fortsatt ikke helt eksponert. Smal krone tilsier at treet 

heller ikke er vant til å stå åpent, og bør derfor ikke fristilles totalt. Noen flere løvtrær sør for eika kan likevel fjernes for å slippe inn noe mer lys. 

Treet har noen få beskjæringer. 
Fremmede arter: Bakken under trekronen er dekket av skvallerkål. 

Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik med grov sprekkebark og mye død ved i kronen. 

Mangel på andre viktige elementer trekker verdien noe ned. 
Skjøtsel og hensyn: Treet bør fristilles noe bedre ved at noen flere løvtrær sør for treet fjernes. Treet må ikke beskjæres unødvendig. Døde, 

grove grener som fjernes eller faller ned bør få bli liggende på lokaliteten eller plasseres på egnet eksponert lokalitet i nærheten. 

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