


 

 
Ekstrakt 
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Bærum kommune kartlagt 
den utvalgte naturtypen hule 
eiker. 57 lokaliteter med den 
utvalgte naturtypen hule 
eiker, samt 8 lokaliteter 
inneholdende gamle trær av 
andre treslag enn eik, ble 
kartlagt. Kun fire av 
lokalitetene var angitt som 
naturtyper fra før av, de 
resterende var nye. 7 av 
lokalitetene med hule eiker 
ble vurdert som svært 
viktige (A-verdi), 22 som 
viktige (B-verdi) og 28 som 
lokalt viktige (C-verdi). 
Kommunen ble ikke 
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Forord 
Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Bærum kommune kartlagt den utvalgte naturtypen 
hule eiker i Bærum kommune. Stefan Olberg har vært prosjektansvarlig og har foretatt 
kartleggingen og beskrivelsen av lokalitetene. Takk til Vanja Revold Olberg for feltassistanse 
og til Terje Blindheim (BioFokus) for forslag og tips til forekomster av naturtypen. Takk også 
til Bjørn Erik Pedersen ved Natur og idrett i Bærum kommune. 
 
 
Oslo, 31. januar 2014 
 
Stefan Olberg 
 
 
 

 
Gammel eik i hage på Kolsås i Bærum (lok. 811 - Solegladveien 2). Foto: Stefan Olberg.



Sammendrag 
BioFokus har på oppdrag fra Bærum kommune kartlagt den utvalgte naturtypen hule eiker i 
kommunen. Totalt ble 65 naturtypelokaliteter registrert, hvorav 57 inneholdt den utvalgte 
naturtypen hule eiker. Fire av lokalitetene fantes fra før av, mens de resterende var nye 
naturtypelokaliteter. Blant lokalitetene med forekomst av hule eiker, ble 7 lokaliteter 
vurdert som svært viktige (A-verdi), 22 som viktige (B-verdi) og 28 som lokalt viktige (C-
verdi). De øvrige 8 registrerte naturtypelokalitetene inneholder andre store gamle trær (2 
A-verdi, 3 B-verdi og 3 C-verdi). Grunnet begrensede ressurser har det ikke vært mulig å 
gjennomføre en total kartlegging av hule eiker i Bærum kommune. En kan med stor 
sikkerhet derfor anta at det fortsatt finnes flere uregistrerte lokaliteter med hule eiker i 
kommunen, og at disse både finnes utenfor og innenfor de befarte delene av kommunen. 
 
 

 
Eikeallé langs turvei på Vøyenenga (lok. 443 - Vøyen allé II). 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 Bærum kommune. I kommunens Natur2000-base lå det høsten 2013 23 
registreringer av naturtypen store gamle trær – eik, samt 2 registreringer av parklandskap 
– alléer med forekomster av gamle eiker. Ikke alle disse naturtypelokalitetene var 
tilgjengelig på Naturbase. Av disse ble 11 vurdert som godt nok undersøkt, mens de 
resterende burde vært oppsøkt og beskrevet på nytt. I tillegg til de registrerte 
forekomstene av gamle eiketrær i Bærum, forekommer det sannsynligvis mer enn hundre 
uregistrerte lokaliteter med den utvalgte naturtypen hule eiker. I dette oppdraget var det 
derfor et fokus på å få kartlagt flest mulig nye naturtypelokaliteter. 
 
2 Metode 

2.1 Kartleggingsmetodikk 

Metoden for kartlegging av naturtypelokaliteter 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. Den 
utvalgte naturtypen hule eiker (Direktoratet for naturforvaltning 2012) var hovedfokuset i 
kartleggingen. Denne naturtypen overlapper i høy grad med naturtypen store gamle trær – 
eik, som er beskrevet i DN-håndbok 13. Det vil si at alle eiker som ble kartlagt på 
prosjektet som store gamle trær, er hule og/eller over 200 cm i omkrets, og er dermed 
også omfattet av forskriften for hule eiker. 
 
Feltarbeidet ble utført av Stefan Olberg i BioFokus, og omfattet tre feltdager i august og 
oktober, samt enkeltregistreringer i juni og oktober 2013. Flyfoto og kart med eksisterende 
naturtyper ble brukt under feltkartleggingen, samt at tips angående potensielle lokaliteter 
og egen kunnskap om slike lokaliteter, ble brukt for å lete opp områder med gamle 
eiketrær. Noen få tidligere registrerte naturtyper inneholdende hule eiker ble kvalitetssikret, 
men hovedfokuset var å få kartlagt flest mulig nye lokaliteter. Alle funn ble stedfestet med 
håndholdt GPS. Rødlistearter, svartlistearter og enkelte andre arter kartlagt gjennom 
prosjektet er lagt inn i BioFokus sin Artsfunnbase (BAB) og er tilgjengelig i Artskart 
(Artsdatabanken & GBIF Norge 2011). 
 
2.2 Prosjektets produkter 

Prosjektets produkter består av foreliggende rapport, kartavgrensninger for kartlagte og 
endrede lokaliteter i SOSI-format, egenskapsdata, inkludert bilder og bildetekster og 
faktaark for de enkelte lokalitetene. Data er systematisert i Natur2000 (Borch & Wergeland 
Krog 2009). Kartavgrensninger og egenskaper er sendt til kommunene og 
miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus for innleggelse i Naturbase. 
 
3 Resultater 

3.1 Kartlagte naturtyper 

Totalt ble 65 naturtypelokaliteter kartlagt og avgrenset i 2013 (fig. 1). Kun fire av disse 
lokalitetene var kartlagt fra før av, mens de resterende er nye naturtypelokaliteter. 57 av 
lokalitetene inneholdt den utvalgte naturtypen hule eiker. Disse lokalitetene er kartlagt som 
store gamle trær – eik, og to av lokalitetene er i tillegg lagt inn som parklandskap i 
angivelsen av mosaikk. De resterende 8 naturtypelokalitetene inneholder andre store gamle 
edelløvtrær stående i kulturlandskapet, og er enten kartlagt som store gamle trær eller som 
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parklandskap (tabell 1). Ni av naturtypelokalitetene ble vurdert som svært viktige (A-verdi), 
25 som viktige (B-verdi) og 31 som lokalt viktige (C-verdi). Lokalitetene er i snitt svært 
små (1,1 daa). I tillegg innehar to av lokalitetene (Vøyen allé I og Bryn kirkegård) over 60 
% av det totale arealet. Lokalitetsbeskrivelser for alle oppsøkte naturtyper finnes gjengitt i 
Vedlegg 1. 
 
Tabell 1. Fordelingen av ulike naturtyper og deres antall, verdi og areal. A=svært viktig, B=viktig og 
C=lokalt viktig. 

Hovedtype Naturtype Utforming A B C Antall Samlet areal (daa)
Kulturlandskap Store gamle trær Eik 7 22 28 57 44,7 

Ask  1 2 3 1,1 
Spisslønn  1  1 0,4 

Parklandskap Alléer 2 1  3 4,4 
Kirkegårder   1 1 21,2 

Totalt   9 25 31 65 71,8
 
 

Figur 1. Kartlagte lokaliteter i Bærum. Kartavgrensningene gjenspeiler ikke reell størrelse på lokalitetene. Fargen 
på lokalitetene gjenspeiler verdien (rød=A-verdi, grønn=B-verdi og gul=C-verdi). 
 

3.2 Rødlistearter 

Svært få arter som står oppført på Nasjonal rødliste for arter 2010 (Kålås m.fl. 2010) ble 
registrert i løpet av feltarbeidet (tabell 2). Av de seks påviste artene er kun tre knyttet til 
eik. Den sårbare soppen eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) (fig. 2) ble registrert på 
anslagsvis 65 eiketrær innenfor 35 av de oppsøkte lokalitetene. Arten har vist seg å være 
vanlig på eiker over 200 cm i omkrets i Bærum og mange andre kystkommuner på Sør- og 
Østlandet. Vi har derfor valgt å ikke vektlegge funn av denne sårbare arten i nevneverdig 
grad i vår verdivurdering av trærne/lokalitetene. Av denne årsak har vi registrert lokaliteter 
som lokalt viktige (C-verdi) til tross for funn av eikehårskål, og til tross for at håndboka sier 
at lokaliteter med én sårbar art bør vurderes som viktige (B-verdi). Korallkjuke Grifola 
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frondosa (VU) (fig. 2) ble observert ved basis av en av eikene i Vøyen allé I. Dette er kun 
andre funn av arten i kommunen (funnet på Ringi på Tanum i 2008 (Blindheim & Olberg 
2009)). Arten er forholdsvis uvanlig i Norge, og de fleste forekomstene foreligger fra 
områder med en høy tetthet av gamle eiker. På en eikegren liggende på bakken ble 
fruktlegemer av hasselkjuke (NT) påvist på en lokalitet. Hasselkjuke foretrekker hassel som 
vertstre, men forekommer også regelmessig på eikegrener. I tillegg til disse funnene ble det 
på én lokalitet observert møkk som mistenkes å stamme fra eikegullbasse (Liocola 
marmorata) (VU). Eikegullbasse har sin nordgrense i Bærum, hvor den kun er påvist to 
ganger (Olberg 2013). De andre påviste rødlisteartene er ikke knyttet til eik og er alle 
vurdert som nær truet (NT). 
 
 
Tabell 1. Rødlistearter påvist i undersøkelsen. RL=rødlistekategori, NT=nær truet og VU=sårbar. 

Gruppe Norsk navn Latinsk navn RL Antall lokaliteter 
Karplanter ask Fraxinus excelsior NT 6 
Karplanter alm Ulmus glabra NT 1 
Sopp skrukkeøre Auricularia mesenterica NT 1 
Sopp bleikdoggnål Sclerophora pallida NT 2 
Sopp hasselkjuke Dichomitus campestris NT 1 
Sopp korallkjuke Grifola frondosa VU 1 
Sopp eikehårskål Proliferodiscus tricolor VU 35 

 
 

     
Figur 2. Tre sopparter registrert på eik. A) eikehårskål B) hasselkjuke C) korallkjuke. Fotos: Stefan 
Olberg. 
 
 
4 Diskusjon 

4.1 Påviste rødlistearter 

Få arter oppført på rødlisten ble påvist i kartleggingen. Årsakene til dette er sammensatt, 
men forklares delvis gjennom at eikene bare ble oppsøkt én gang og at undersøkelsen av 
hver eik ble gjort i løpet av 3-15 minutter. Tiden ble brukt til å beskrive generelle forhold 
ved treet og det omkringliggende arealet, samt lete etter spesielle arter på stammen og på 
de nederste grenene. Svært få (som oftest ingen) insekter, noen sopparter og en del lav- og 
mosearter knyttet til eik, vil bli registrert ved en slik kortvarig og overfladisk undersøkelse. 
Ettersom de fleste rødlistearter knyttet til eik tilhører insekter og sopp, er sjansen for å 
påvise slike arter i løpet av et kort feltbesøk svært liten. Forekomster av insekter og sopp er 

A B C
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sesongavhengig. Det vil si at artene lettest eller kun kan påvises visse deler av året eller 
bare enkelte år (ikke hvert år). For insektene er det best å foreta registreringer på 
sommeren (juni-august), mens de mange sopparter enklest påvises på høsten. Det er også 
slik at mange av de kartlagte eikene med lav eller middels verdi pr i dag antagelig ikke har 
noen, eller har svært få, tilknyttede arter oppført på rødlisten.  
 
For å eksemplifisere problemet med å påvise rødlistede insekter knyttet til hule eiker, kan 
det nevnes at insektmangfoldet på Tanumeika og en eik på Bjerke ble undersøkt ved hjelp 
av insektfeller og manuelt ettersøk i 2012 (Olberg m.fl. 2013). På disse to eikene ble det 
påvist henholdsvis 5 og 4 rødlistede insektarter. Med ett unntak ble alle funnene gjort i 
feller. 
 
4.2 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 i 
det omkringliggende landskapet. 3) Temperaturregime, både lokalt (sol/skygge/ 
eksponering) og regionalt (temperatur/fuktighet). I en vurdering av en hul eiks verdi er det 
derfor viktig å legge vekt på ovenstående nevnte forhold, spesielt ettersom en stor del 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. Mange hule eiker 
vil derfor kunne vurderes som viktige eller svært viktige for det biologiske mangfoldet uten 
at det nødvendigvis er påvist en eneste rødlisteart knyttet til lokaliteten. Det var også 
tilfellet i denne undersøkelsen. 
 
4.3 Kartleggingsstatus for hule eiker i Bærum 

Bærum kommune ble ikke kartlagt i detalj i 2013, men en god del av kommunens 
kulturlandskap og tettbebygde arealer ble observert fra bil på utkikk etter gamle eiketrær. 
Vestre deler av kommunen ble bedre undersøkt enn østre, i hovedsak på grunn av at det er 
flere forekomster av hule eiker i denne delen av kommunen. Det er nok flere grunner til 
denne skjevfordelingen, og en av de viktigste er nok at den vestre delen er noe mindre 
utbygd med boliger, slik at det gamle kulturlandskapet flere steder fortsatt er delvis intakt.  
 
Det er særlig to områder i Bærum som ser ut til å peke seg spesielt positivt ut med tanke 
på forekomster av mange, store gamle eiketrær og andre gamle edelløvtrær. Det er 1) 
Parker og tresatte arealer rundt Vøyen gård, inkludert alléene ned mot Vøyenenga (fig. 3), 
og 2) Deler av Tanumplatået i området rundt Tanum kirke, Ringi, Bjerke og Holo (fig. 4). 
Eiketrær innenfor disse områdene antas å ha en større mulighet for å ha tilknyttede 
rødlistearter enn eiketrær utenfor områdene. Årsaken er en fortetning av naturtypen som 
gir både korte nok avstander mellom potensielle vertstrær for rødlisteartene, og et bedre 
utvalg av viktige elementer som død ved og hulheter. 
 
Relativt godt undersøkt ble området fra Isi i nordvest, sørover langs E16 til Jong og østover 
til Kolsås, samt vestre deler av Tanum. Lommedalen, Bærums Verk, Haslum, Bekkestua, 
Helgerud, deler av Høvik og Strand, samt vestre del av Fornebu ble også forholdsvis godt 
undersøkt. Et stort antall veier, et småkupert landskap og mye bebyggelse, gjør søket etter 
gamle eiketrær lite oversiktlig. Derfor har forskriftseiker flere steder blitt oversett under 
feltarbeidet, og enkelte eiketrær innenfor de kartlagte områdene har blitt oppdaget etter at 
feltarbeidet ble avsluttet. De delene av Bærum som ble dårligst undersøkt i 2013, og hvor 
det er en sjans for at det forekommer uregistrerte hule eiker, er antagelig rundt Østerås, 
Eiksmarka, Jar, østre del av Fornebu, mellom Strand og Høvik, rundt Løkkeberg, østre del 
av Tanumplatået og muligens rundt eldre gårder rundt Stovivannet og rundt 
Øverland/Haga. I tillegg kan det finnes spredte enkeltforekomster av eiketrær rundt om i 
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kommunens tettbebygde strøk også utenom disse stedene, samt at det nok forekommer 
noen oversette eiker i det eldre kulturlandskapet i randsonene mellom tettbebygde arealer 
og skogsmark. Olberg og andre ansatte i BioFokus har vært mye rundt i Bærum både i 
forbindelse med kartlegging av natur og i andre sammenhenger de siste 10 årene, og de 
har derfor kjørt igjennom en stor del av de mindre godt eller ikke-kartlagte områdene 
tidligere, uten å ha lagt merke til noen store gamle eiketrær utenom de som ble fanget opp 
i denne undersøkelsen.  
 
Det er vanskelig å anslå antallet trær som gjenstår å kartlegges i Bærum, men at antallet 
kan komme opp i mot 100 uregistrerte forekomster (lokaliteter) er ikke usannsynlig. Det 
antas at flesteparten av de uregistrerte lokalitetene befinner seg innenfor de områdene som 
i dag anses som best kartlagt og som allerede innehar mange lokaliteter. Det antas også at 
svært få av de uregistrerte eikelokalitetene vil oppnå høyeste verdi, da de aller 
største/eldste eikene nok har blitt fanget opp i denne og tidligere kartlegginger.  
 

 
Figur 3. Naturtyper kartlagt i 2013 mellom Vøyen gård (oppe til høyre) og Vøyenenga (nede til 
venstre). 
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Figur 4. Naturtyper kartlagt i 2013 (fargede) og tidligere registrerte naturtyper (hvite) mellom Tanum 
kirke (oppe til høyre) og Holo (nede til venstre). 
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5 Vedlegg 1 

 
Naturtyper – Oversikt 
 
 
69  Vøyen allè I  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 25,56 daa Verdi: A    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Terje Blindheim og Geir Gaarder 29. oktober 1999 og reinventert av Stefan Olberg i BioFokus 15. 
oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten omfatter vestre del av parken ved Vøyen gård, en allé langs innkjøringen til gården i vest 
(Vangkroken), samt alléen langs Gamle Lommedalsvei (fra nr. 30) og turvei (fra nr. 25) vestover mot E16 ved Vøyenenga i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et par eikealléer og eiketrær stående i en park har tilsammen ca. 100 eiketrær med en omkrets 
på over 200 cm. I tillegg finnes rundt 20 eiker med en omkrets på under 200 cm, samt et par ask over 200 cm forekommer. Trærne er kartlagt 
som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207) i mosaikk med Parklandskap - Alléer (D1303), Parklandskap - Parker (D1302) og Store gamle 
trær - Ask (D1209). Eiketrær over 200 cm omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Det groveste eiketreet hadde en omkrets på 330 
cm, men de fleste trærne målte godt under 300 cm. En stor ask med omkrets på 460 cm står i parken ved parkeringen ved Vøyen gård. De fleste 
trærne står soleksponert plassert og fint fristilte. Trekronene er stort sett middels vide til noe smale, er ofte en god del beskåret og har få døde 
grener. Stammene har fra noe slett til grov sprekkebark (< 4 cm dype sprekker), og er stort sett dekket av litt til noe mose og en del lav. Et par-tre 
eiketrær hadde synlige hulheter, men noen større ansamlinger av vedmuld ble ikke observert i hulrommene og huldannelsene var ikke kommet 
veldig langt. 
Artsmangfold: Ca. 20 av 45 undersøkte eiketrær hadde forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) på stammen. Flere trær hadde stor 
lindelav (Parmelia tiliacea) på stammene. Ved basis av en eik ble korallkjuke (VU) observert, og potensialet for forekomster av flere truede arter 
tilknyttet eikene er svært bra. Svovelkjuke og eikemusling ble blant annet observert på noen av eikene. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i 
detalj og flere trær ble ikke inspisert på nært hold i det hele tatt. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne er til dels kraftig beskåret og døde grener på trærne og på bakken blir fjernet. Dette er ikke gunstig for det 
biologiske mangfoldet knyttet til død eikeved. Stedvis forekommer noe rydding av løvoppslag. 
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker og andre edelløvtrær finnes i nærområdet. Lokaliteten bør også sees i sammenheng med 
Vøyen allé II (BN00046421). 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) grunnet forekomsten av svært mange store eiker hvorav noen innehar 
elementer (død ved, hulheter, grov sprekkebark) som tilsier at flere rødlistede og truede arter høyst sannsynlig forekommer på lokaliteten. Det er 
særlig det store antallet gamle eiker som gjør at verdien settes til svært viktig. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses. Grove grener liggende på bakken eller som kuttes ned, må få lov til å bli liggende 
på lokaliteten, og helst soleksponert plassert. Trær som vokser opp under eikenes kroner bør holdes noe i sjakk, men trær som står i kant av skog 
må ikke fristilles helt. Fristillingen av trærne var bra i 2013. Bruk av plenklipper inntil stammene og spredning av gjødsel (på jordene) tett opptil 
trærne, bør unngås. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
443  Vøyen allè II  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 3,81 daa Verdi: A    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Terje Blindheim og Geir Gaarder 29. oktober 1999 og reinventert av Stefan Olberg i BioFokus 16. 
oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på begge sider av turvei (Gamle Lommedalsvei, ved nr. 2) nord for Vøyenenga i Bærum, 
mellom E16 i øst og rundkjøring i vest. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En eikeallé med 22 eiketrær med omkrets på over 200 cm, samt én eik under 200 cm og to noe 
mindre spisslønn, er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207) i mosaikk med Parklandskap - Alléer (D1303). Eiketrærne omfattes 
av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Det groveste eiketreet hadde en omkrets på 380 cm, men de aller fleste trærne målte under 300 cm. 
Eiketrærne på sørsiden av turveien står soleksponert plassert, med et plenareal som buffer mot bilvei. Trærne på nordsiden står noe mer 
skyggefullt, og en del av trærne står i kanten av skogen (en viktig naturtype), og trærne har varierende grad av løvoppslag rundt stammene. Dette 
gir et godt utvalg av levesteder for både sol- og skyggekrevende arter. Flere av eikene hadde ved befaringen synlige hulheter og råtedannelser, 
men ingen av trærne hadde velutviklede hulheter med gode forekomster av tremuld. Trekronene er stort sett middels vide, er ofte en god del 
beskåret og har få døde grener. Stammene har fra noe slett til grov sprekkebark (< 5 cm dype sprekker), og er stort sett dekket av noe mose og en 
del lav. 
Artsmangfold: Minst åtte av eikene hadde en forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) på stammen. Stor lindelav (Parmelia tiliacea), 
svovelkjuke, eikebroddsopp og eikemusling ble blant annet observert på noen av eikene. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Potensialet for forekomster av rødlistede arter knyttet til eikene, er svært bra. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne er til dels kraftig beskåret, og døde grener på trærne og på bakken blir fjernet. Dette er ikke gunstig for det 
biologiske mangfoldet knyttet til død eikeved. Stedvis forekommer noe rydding av løvoppslag. 
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker og andre edelløvtrær finnes i nærområdet. Lokaliteten må sees i sammenheng med Vøyen allé 
I (BN00046364), som innehar over 100 eiketrær. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) grunnet forekomsten av mange store eiker som innehar elementer (død ved, 
hulheter, grov sprekkebark) som tilsier at flere rødlistede og truede arter sannsynligvis forekommer på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove grener som ligger på bakken eller som kuttes 
ned, må få lov til å bli liggende på lokaliteten, og helst soleksponert plassert. Trær som vokser opp under eikenes kroner bør holdes noe i sjakk, 
men eikene på nordsiden av turveien behøver ikke å fristilles helt. Fristillingen av trærne var bra i 2013. Bruk av plenklipper tett inntil stammene 
bør ikke forekomme, da dette kan skade røttene. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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556  Kveise S  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,12 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Øystein Røsok i 2007 og reinventert av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med 
kartlegging av den utvalgte naturtypen hule eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i krysset Gamle Jarenvei, Horniveien og Kveisegata, sør for Kveise på Skui i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 280 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står greit fristilt og soleksponert plassert i veikant. Trekronen er noe vid, noe 
beskåret og har få døde grener. Stammen har noe grov sprekkebark (< 3,5 cm dype sprekker) og er dekket av litt mose og en del lav. Treet har 
store stammeskader de nederste meterne, med forekomster av store barkløse partier. Stammen har flere små åpninger inn til begynnende 
huldannelser med mye død ved, men vedmuld ble ikke observert i 2013. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, men potensialet for forekomster av slike arter er bra. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i 
detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret, og døde grener på bakken blir fjernet. Dette er ikke gunstig for det biologiske mangfoldet 
knyttet til død eikeved. Stammen har flere skader etter påkjørsler og det er mye spiker og stifter i stammen etter opphenging av plakater/skilt. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik med mye død ved og begynnende hulhet. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove grener som ligger på bakken må få lov til å bli 
liggende på lokaliteten, og helst soleksponert plassert. Trær som vokser opp under eikekronen bør fjernes med jevne mellomrom. Bruk av treet 
som oppslagstavle er ikke tilrådelig. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
709  Slependveien 23  
  Store gamle trær  –  Ask  Areal : 0,6 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Anders Gunneng i 2008. Lokaliteten ble reinventert av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i 
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs innkjøringen til Slependveien 23, nord for Jong i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En svært stor ask med omkrets på 610 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - ask 
(D1209). Treet står greit soleksponert i veikant mot åker, men er noe dårlig fristilt med noe ungt løvoppslag rundt. Trekronen er vid og treet har 
tidligere vært styvet, men praksisen er ikke opprettholdt. Noen få tynne døde grener ble observert. Stammen har noe grov sprekkebark og er 
dekket av mye mose og lite lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader og er tydelig vitalt. Det er likevel mulig at 
treet har begynnende huldannelser etter tidligere beskjæringer i kronen. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, men potensialet for forekomster av interessante arter knyttet til barken og mulige 
dødvedpartier, er bra. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet ble tidligere styvet, en praksis som har opphørt for mange tiår siden. Løvoppslag rundt treet fjernes og 
holdes delvis nede. 
Verdivurdering: Dette er antagelig Akershus største asketre. På grunn av manglende dødvedpartier og ingen synlige hulheter, vurderes 
lokaliteten som viktig (B-verdi), til tross for enorm størrelse og godt potensial for barklevende arter. 
Skjøtsel og hensyn: Treet er muligens noe topptungt, men det anbefales ikke å gjenoppta styvingspraksisen, da dette kan ta livet av treet. Treet 
bør derfor i minst mulig grad påvirkes, men løvoppslag under kronen må med jevne mellomrom fjernes for å unngå utskygging. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
809  Eika, Grini  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,28 daa Verdi: A    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg og Terje Blindheim (BioFokus) 10. juni 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte 
naturtypen hule eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en skogkledd åkerkant, vest for Nordby gård og sør for Grini i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 440 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står noe skyggefullt plassert med ung skog på sørsiden og åker på nordsiden. 
Trekronen er vid, noe beskåret og har en god del døde grener og andre dødvedpartier. Stammen har meget grov sprekkebark (< 8 cm dype 
sprekker) og er dekket av noe mose og litt lav. Treet er hult og hadde en liten hulåpning med noe synlig vedmuld. Et par eikegrener lå på bakken 
under kronen ved befaringen. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, men potensialet for forekomster av slike arter er meget bra. Kryptogamfloraen ble ikke 
undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener. Dette er ikke gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til død eikeved. 
Løvoppslag under kronen ryddes bort innimellom, noe som er viktig for å unngå at treet skygges ut. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) grunnet forekomsten av en svært stor eik med godt utviklede elementer som 
død ved, hulheter og grov sprekkebark. Dermed er sannsynligheten svært stor for at det forekommer rødlistede arter tilknyttet treet. 
Skjøtsel og hensyn: Treet må holdes delvis fristilt ved at løvoppslag under kronen fjernes med jevne mellomrom. Beskjæring av døde grener er 
ikke nødvendig og må derfor ikke forekomme. Nedfall av grener må få lov til å bli liggende på lokaliteten. Treet må få lov til å bli 
stående/liggende når det en gang dør. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
810  Rødskiferveien 1  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,12 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 6. august 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på plenareal ved Rødskiferveien 1 på Kolsås i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 335 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står noe skyggefullt plassert på plenareal mellom gangvei og vei, med en del 
yngre løvtrær rundt. Trekronen er vid, noe beskåret og har få døde grener. Stammen har noe grov sprekkebark (< 3,5 cm dype sprekker) og er 
dekket av noe mose og lite lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter, men en stor stammeskade ved basis og forekomst av brun 
tremaur (Lasius brunneus) på stammen, tyder på at stammen er hul, eller i det minste har en større råtedannelse. 
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Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen og treet har brun tremaur (Lasius brunneus). 
Potensialet for ytterligere forekomster av interessante arter er bra. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret, og døde grener på bakken blir fjernet. Dette er ikke gunstig for det biologiske mangfoldet 
knyttet til død eikeved. Røttene er noe skadet, sannsynligvis som følge av bruk av en tung motorisert gressklipper under trekronen. 
Del av helhetlig landskap: Enkelte andre store eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik med mye død ved og en sannsynlig begynnende 
huldannelse. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Døde grener som fjernes eller faller ned bør plasseres 
på egnet eksponert lokalitet i nærheten. Det må ikke kjøres med tung motorisert plenklipper nær stammen. Dette har allerede ført til skader på 
flere av røttene. Trærne sør for eiketreet bør vurderes tynnet for å gi eiketreet mer lys. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og 
beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
811  Solegladveien 2  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,28 daa Verdi: A    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 6. august 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Solegladveien 2 på Kolsås i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 370 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står soleksponert plassert på gressplen. Trekronen er meget vid, en del 
beskåret og har noen døde grener samt noe grov død ved opp på stammen. Stammen har grov sprekkebark (< 5,5 cm dype sprekker) og er dekket 
av litt mose og en del lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter, men har et stort greinavbrekk i kronen og svart tremaur ble 
observert på stammen. Dette tyder på at stammen kan være hul, eller i det minste har råtedannelse. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) og svart tremaur (Lasius fuliginosus) ble observert på stammen. 
Potensialet for forekomster av flere interessante arter er bra. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret, og døde grener på bakken blir fjernet. Dette er ikke gunstig for det biologiske mangfoldet 
knyttet til død eikeved. 
Del av helhetlig landskap: Enkelte andre store eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) grunnet forekomsten av en svært stor eik med elementer som død ved, 
begynnende hulhet og grov sprekkebark. Sannsynligheten er derfor svært stor for at det forekommer rødlistede arter tilknyttet treet. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Døde grener som fjernes eller faller ned bør plasseres 
på egnet eksponert lokalitet i nærheten. Det bør ikke kjøres med tung motorisert plenklipper nær stammen. Det er svært viktig at hule eiker ikke 
felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
812  Rødskiferveien 13  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,21 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 6. august 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Rødskiferveien 13 på Kolsås i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 240 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står fint fristilt og soleksponert på plenareal. Trekronen er vid, lite beskåret og 
har noen døde grener. Stammen har begynnende grov sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker) og er dekket av noe mose og lite lav. Treet hadde 
ved befaringen ingen synlige hulheter, men brun tremaur fantes på stammen, noe som tyder på en hulhet eller i det minste en råtedannelse i 
stammen. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen og treet har brun tremaur (Lasius brunneus). 
Potensialet for ytterligere forekomster av interessante arter er brukbart. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret, og døde grener på bakken blir fjernet. Dette er ikke gunstig for det biologiske mangfoldet 
knyttet til død eikeved. 
Del av helhetlig landskap: Enkelte andre store eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en stor, soleksponert eik med mye død ved og begynnende 
huldannelse. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses. Nedfall av grovere grener bør få lov til å bli liggende, eller legges soleksponert på 
lokalitet i nærheten. Det bør ikke kjøres med tung motorisert plenklipper nær stammen. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og 
beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
813  Brynsveien 139  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,24 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 6. august 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Brynsveien 139 på Kolsås i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 255 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står fint fristilt og soleksponert plassert i bedd mellom plen og gårdsplass. 
Trekronen er vid, en god del beskåret og har få døde grener. Stammen har begynnende grov sprekkebark (< 3,5 cm dype sprekker) og er dekket 
av litt mose og lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råtedannelser. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, og potensialet for forekomster av slike arter er noe begrenset. Kryptogamfloraen ble ikke 
undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet skjøttes parkmessig, ved at døde grener beskjæres og nedfall fjernes fra lokaliteten. Dette er ikke gunstig for 
det biologiske mangfoldet knyttet til død eikeved. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
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Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
814  Toppåsveien 25  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,31 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 6. august 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Toppåsveien 23, øst for Kolsås i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på ca. 300 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik 
(D1207). Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står soleksponert plassert mellom plen og innkjørsel, med noen lave 
busker ved stammen, samt noe lagret ved inntil basis. Trekronen er vid, lite beskåret og har noen døde grener. Stammen har begynnende grov 
sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker) og er dekket av litt mose og en del lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller 
råtedannelser. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen. Ellers ble ingen spesielle arter registrert, og 
potensialet for forekomster av slike arter er noe begrenset. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Inntil stammen ligger det noe lagret ved. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en meget stor eik med noen døde grener. Grunnet manglende 
synlig hulhet, grov død ved og grov sprekkebark, er B-verdien noe svak. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener bør begrenses til det nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør plasseres på 
egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Den lagrede veden inntil stammebasisen bør fjernes. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og 
beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
816  Lommedalsveien 180  
  Store gamle trær  –  Ask  Areal : 0,37 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 9. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Lommedalsveien 180, sør for Bærums Verk i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor ask med omkrets på 300 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - ask (D1209). 
Treet står fint fristilt og soleksponert plassert mellom gangvei og vei. Trekronen er middels vid, er en del beskåret og har noen få døde grener. 
Stammen har slett sprekkebark (< 1 cm dype sprekker) og er har litt lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råtedannelser. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, og potensialet for forekomster av slike arter er forholdsvis dårlig. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
asketrær. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en meget stor ask uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Treet bør ikke beskjæres unødvendig. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
817  Vøyen gård N  
  Parklandskap  –  Alléer  Areal : 0,79 daa Verdi: A    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 15. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved den søndre innkjøringen til Vøyen gård i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Fire gamle asketrær, med omkrets på 190, 260, 360 og 460 cm, er kartlagt som naturtypen 
Parklandskap - Alléer (D1303) med mosaikk av Store gamle trær - Ask (D1209). Trærne står greit fristilt og soleksponert langs grusvei. I det 
minste to av trærne ble for lenge siden styvet og de er mye beskåret. Alle trærne er mer eller mindre hule og de groveste har stammeskader med 
grov død ved og enkelte døde grener. De groveste trærne har grov sprekkebark (< 4 cm dype sprekker). 
Artsmangfold: De tre største trærne hadde forekomst av bleikdoggnål (Sclerophora pallida) (NT) på stammen. Potensialet for forekomster av 
flere interessante arter knyttet til bark, hulheter og død ved, er svært bra. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne er tidligere styvet, men praksisen er ikke vedlikeholdt. Trærne er beskåret og døde grener som faller ned 
fjernes. Dette er ikke gunstig for arter knyttet til død askeved. 
Del av helhetlig landskap: Mange store gamle edelløvtrær finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) grunnet forekomsten av noen store til svært store asker med en god del grov, 
død ved og fine hulheter. Meget gode forekomster av andre tilsvarende trær i nærområdet, trekker også verdien opp. 
Skjøtsel og hensyn: Trærne bør overlates til fri utvikling og må få lov til å bli stående lengst mulig når de en gang dør. Beskjæring av døde 
grener må ikke forekomme, og nedfall av grener bør få lov til å bli liggende, eller legges soleksponert i nærheten. Hulheter må ikke tettes igjen. 
Fjerning av busker og løvoppslag rundt trærne bør holdes ved like. Styvingspraksisen har ikke vært vedlikeholdt, og det er tvilsomt om de to 
eldste trærne tåler en slik behandling nå. For de to yngste trærne kan det vurderes om de bør styves, men dette anbefales ikke.  
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
818  Vøyen gård  
  Parklandskap  –  Alléer  Areal : 1,15 daa Verdi: A    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 15. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved den søndre innkjøringen til Vøyen gård i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tre gamle asketrær, med omkrets på 350, 390 og 350 cm, er kartlagt som naturtypen 
Parklandskap - Alléer (D1303) med mosaikk av Store gamle trær - Ask (D1209). Trærne står fint fristilt og soleksponert langs grusvei. Trærne 
ble for lenge siden styvet. Alle trærne er hule, har stammeskader med grov død ved og enkelte grove døde grener. Tremuld ble observert i det 
midterste treet. Trærne har grov sprekkebark (< 3,5 cm dype sprekker). 
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Artsmangfold: De to nordligste trærne hadde forekomst av bleikdoggnål (Sclerophora pallida) (NT) på stammen. Potensialet for forekomster av 
flere interessante arter knyttet til bark, hulheter og død ved, er svært bra. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne er tidligere styvet, men praksisen er ikke vedlikeholdt. Trærne er beskåret og døde grener som faller ned 
fjernes. Dette er ikke gunstig for arter knyttet til død askeved. 
Del av helhetlig landskap: Mange store gamle trær finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) grunnet forekomsten av noen svært store asker med en god del grov, død ved 
og fine hulheter. Meget gode forekomster av andre tilsvarende trær i nærområdet, trekker også verdien opp. 
Skjøtsel og hensyn: Trærne bør overlates til fri utvikling og må få lov til å bli stående lengst mulig når de en gang dør. Beskjæring av døde 
grener må ikke forekomme, og nedfall av grener bør få lov til å bli liggende, eller legges soleksponert i nærheten. Hulheter må ikke tettes igjen. 
Fjerning av busker og løvoppslag sør for trærne bør holdes ved like. Styvingspraksisen har ikke vært vedlikeholdt, og det er tvilsomt om trærne 
tåler en slik behandling nå. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
819  Vøyen gård S  
  Store gamle trær  –  Spisslønn  Areal : 0,35 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 15. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs den søndre innkjøringen til Vøyen gård i Bærum, ca. 100 m sør for gården. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: To gamle, hule lønnetrær stående langs grusvei er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - 
Spisslønn (D1212). Trærne står litt skyggefullt plassert i grøftekant, men er greit nok fristilt, med oppslag av noe alm, brennesle og bringebær 
rundt. Trekronene er høye og noe smale, er noe beskåret og ser ut til å ha vært styvet for veldig lenge siden (har antydning til kandelaber-form). 
Trærne har få døde grener. Begge stammene har en hulåpning ved basis av stammen, og det var noe muld i den ene hulheten. Det ene treet har 
også en større hulhet (20 x 140 cm) oppe på stammen.  
Artsmangfold: Lønnekjuke fantes på det ene treet. Ingen spesielle arter ble registrert, men potensialet for forekomster av slike arter knyttet til 
hulheter og død ved, er bra. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle trær finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av to store og hule lønnetrær. B-verdien er noe svak på grunn 
av manglende artsfunn og noe skyggefull plassering. 
Skjøtsel og hensyn: Trærne bør fristilles noe bedre ved fjerning av noe løvoppslag. Dette må gjøres uten at det går utover forekomster av 
liggende død ved. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
820  Bryn, allé  
  Parklandskap  –  Alléer  Areal : 2,49 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 15. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Gamle Lommedalsvei, rett sør for rundkjøringen ved Bryn kirke i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Noen gamle trær stående langs vei er kartlagt som naturtypen Parklandskap - Alléer (D1303) 
med mosaikk av Store gamle trær - Ask (D1209) og - Alm (D1208). Trærne står fint fristilt og delvis soleksponert. Trærne på østsiden av veien 
(ask) er styvet, men det er noen år siden sist. Trærne på vestsiden (1 alm og 3 ask) har også vært styvet, men det er mange tiår siden sist, og 
trærne bør ikke styves på nytt. Flere av trærne hadde stammeskader, grov død ved og huldannelser. Ingen av trærne ble undersøkt nærmere eller 
målt, men flere av trærne var godt over 200 cm i omkrets. 
Artsmangfold: Trærne ble ikke undersøkt, kun tatt bilde av. Skrukkeøre (Aricularia mesenterica) (NT) ble observert på et par av askene. 
Potensialet for flere interessante arter på bark og knyttet til grov død ved og hulheter, er svært bra. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne på østsiden av veien styves med jevne mellomrom, men det er noen år siden sist. Trærne på vestsiden av 
veien er ikke styvet på lang tid. 
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle trær finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av flere gamle og til dels hule asketrær med mye død ved. 
Skjøtsel og hensyn: Trærne på østsiden av veien bør styves med jevne mellomrom, og beskjæringen må foregå etappevis for å unngå at trærne 
dør. Trærne på vestsiden av veien bør ikke beskjæres eller styves unødvendig. Vegetasjonen rundt trærne bør holdes nede, slik det var ved 
befaringen i 2013. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
821  Økriveien 6  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,44 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 15. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Økriveien 6 ved Bryn i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 310 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står fint fristilt og meget soleksponert plassert på plen. Trekronen er meget vid 
og lav, er noe beskåret og har noen døde grener. Et par tynne eikegrener ligger på bakken. Stammen har grov sprekkebark (< 4 cm dype sprekker) 
og er dekket av en del mose og lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råtedannelser. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen. Ellers ble ingen spesielle arter registrert, men 
potensialet for forekomster av slike arter er brukbart. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en svært stor og flott eksponert eik med grov sprekkebark. 
Få død grener og manglende hulheter og grov død ved, trekker verdien ned. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det må ikke kjøres med tung motorisert plenklipper nær stammen. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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822  Bryn kirkegård  
  Parklandskap  –  Kirkegårder  Areal : 21,2 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 15. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Bryn kirke på Rykkinn i Bærum, og omfatter deler av kirkegården. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Deler av Bryn kirkegård er kartlagt som naturtypen Parklandskap - Kirkegårder (D1301) med 
mosaikk av Store gamle trær - Ask (D1209), - Spisslønn (D1212) og - Lind (D1210). Lokaliteten inkluderer noen store lindetrær (< 250 cm i 
omkrets), store spisslønn (< 330 cm i omkrets), asketrær (< 250 cm i omkrets) og hestekastanier (< 300 cm i omkrets). Totalt er det ca. 15 
edelløvtrær innenfor lokaliteten som har en omkrets på over 200 cm. Trærne står fint fristilt og soleksponert plassert på plenareal. Trekronene er 
stort sett middels vide, er en del beskåret og har få døde grener. Ingen av trærne hadde ved befaringen synlige hulheter eller råtedannelser, men 
trærne ble ikke spesielt godt undersøkt. 
Artsmangfold: Lønnekjuke fantes på en spisslønn. Ingen spesielle arter ble registrert, og potensialet for forekomster av slike arter er noe 
begrenset. Trærne ble ikke kartlagt spesielt godt og kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne er beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær. 
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle trær finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av noen store gamle trær uten godt utviklede elementer 
som død ved, hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres unødvendig hardt og hule trær må ikke felles før det er nødvendig. Døde, grove grener som 
fjernes bør plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærområdet. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
823  Gamle Rykkinnvei 26  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,37 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 15. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Gamle Rykkinnvei 26, vest for Rykkinn i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: To store eiker med omkrets på 280 og 220 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik 
(D1207). Trærne omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Trærne står fint fristilt og soleksponert plassert på grusdekt plass 
mellom bebyggelse og vei. Trekronene er middels vide, er en god del beskåret og har henholdsvis flere og noen få døde grener. Stammene har 
noe sprekkebark (< 3 cm dype sprekker) og stammene er dekket av litt mose og noe lav. Det groveste treet hadde en skade på en grov rot, hvor 
det kom ut muld fra en hulhet. Mulden hadde en god del avføring fra trelevende gullbasselarver, og det kan være eikegullbassen (VU) som har 
larver i treet. Men det kan også være fra en av de andre to gullbasseartene, selv om de normalt ikke lever i hule eiker. Det andre treet hadde ved 
befaringen ingen synlige hulheter eller råtedannelser. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på begge stammene. Gullbassemøkk er påvist i den hule 
eika, og potensialet for forekomster av interessante arter knyttet til hulheten og død ved, er bra. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne er en del beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av to store eiker, hvorav den ene har en del død ved og en 
hulhet med noe vedmuld inneholdende gullbassemøkk. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Hulheten i roten må ikke tettes igjen eller ødelegges. 
Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
824  Gamle Rykkinnvei 30 I  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,26 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 15. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Gamle Rykkinnvei 30, vest for Rykkinn i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 235 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står greit fristilt og noe eksponert plassert på plen. Trekronen er vid, er en del 
beskåret og har lite døde grener. Stammen har noe slett sprekkebark (< 2 cm dype sprekker) og er dekket av noe mose og mye lav. Treet hadde 
ved befaringen ingen synlige hulheter eller råtedannelser. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen. Ellers ble ingen spesielle arter registrert, og 
potensialet for forekomster av slike arter er noe begrenset. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
825  Brekketunet 32  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,17 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 15. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Brekketunet 32, vest for Rykkinn i Bærum. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 250 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står i en hekk og kunne vært bedre fristilt og bedre soleksponert plassert. 
Trekronen er middels vid, er noe beskåret og har få døde grener. Stammen har noe slett sprekkebark (< 1,5 cm dype sprekker) og er dekket av litt 
mose og en del lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råtedannelser. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen. Ellers ble ingen spesielle arter registrert, og 
potensialet for forekomster av slike arter er noe begrenset. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Løvoppslaget under kronen må fjernes med jevne mellomrom for å hindre utskygging. Det er 
svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
826  Gamle Rykkinnvei 30 II  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,28 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 15. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Gamle Rykkinnvei 30, vest for Rykkinn i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 355 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står fint fristilt og soleksponert plassert på plen. Trekronen er middels vid, er 
en del beskåret og har noen få døde grener. Stammen har begynnende grov sprekkebark (< 3,5 cm dype sprekker) og er dekket av litt mose og 
mye lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råtedannelser. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) og stor lindelav (Parmelia tiliacea) ble observert på stammen. Potensialet 
for ytterligere forekomster av interessante arter er brukbart. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en svært stor, soleksponert eik med noe grov sprekkebark og 
enkelte døde grener. Manglende grov død ved og synlig huldannelse trekker verdien ned. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
827  Gamle Rykkinnvei 36 I  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,11 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 15. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Gamle Rykkinnvei 36, vest for Rykkinn i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 210 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står fint fristilt og soleksponert plassert på plen. Trekronen er noe smal, er 
beskåret og har få døde grener. Stammen har slett sprekkebark (< 1 cm dype sprekker) og er dekket av litt mose og en del lav. Treet hadde ved 
befaringen ingen synlige hulheter eller råtedannelser. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen. Ellers ble ingen spesielle arter registrert, og 
potensialet for forekomster av slike arter er noe begrenset. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
828  Gamle Rykkinnvei 36 II  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,06 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 15. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Gamle Rykkinnvei 36, vest for Rykkinn i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 250 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står greit fristilt og noe soleksponert plassert ved bygninger i kant av hage. 
Trekronen er noe smal, er en god del beskåret og har flere døde grener. Stammen har noe slett sprekkebark (< 1,5 cm dype sprekker) og er dekket 
av noe mose og lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råtedannelser. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen. Potensialet for forekomster av interessante arter 
knyttet til død ved er brukbart. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er beskåret for en del døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær. Gravearbeider langs veien kan ha ført til endringer i vanntilførselen og dermed være årsaken til at treet sliter noe. 
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 



- Kartlegging av utvalgt naturtype hule eiker i Bærum 2013 - 
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Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik med en del døde grener. B-verdien er svak 
grunnet noe dårlig utviklet forekomst av grov død ved, manglede hulheter og slett bark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
829  Brekketunet 10  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,13 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 15. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i Brekketunet 10, vest for Rykkinn i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 230 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står greit fristilt, men noe skyggefullt plassert på plen. Trekronen er middels 
vid, er noe beskåret og har noen få døde grener. Stammen har begynnende grov sprekkebark (< 3 cm dype sprekker) og er dekket av litt mose og 
lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råtedannelser. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen. Ellers ble ingen spesielle arter registrert, og 
potensialet for forekomster av slike arter er noe begrenset. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og god soltilgang. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Buskene under kronen bør ikke vokse seg for høye. Det er svært viktig at hule eiker ikke 
felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
830  Emma Hjorth N  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,26 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i mellom Tokes vei og Hjorthehaven ved Emma Hjoth i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 305 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står fint fristilt og noe soleksponert plassert på nitrofil kulturmarkseng. 
Trekronen er vid, er en del beskåret og har noen døde grener. Stammen har noe slett sprekkebark (< 2 cm dype sprekker) og er dekket av lite 
mose og noe lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råtedannelser. Noen grove eikegrener ligger under trekronen. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen. Ellers ble ingen spesielle arter registrert, og 
potensialet for forekomster av slike arter er noe begrenset. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær. Marken rundt treet er preget av ungt løvoppslag, fremmedarter og nitrogenkrevende arter. En høyspentledning går tett ved treet. 
Fremmede arter: Kanadagullris vokser rundt treet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en svært stor eik med litt død ved i kronen og grov død ved 
liggende på bakken. Manglende hulheter og noe slett bark trekker verdien ned. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av grener er ikke nødvendig og må derfor ikke forekomme. Grove grener som faller ned må få lov til å bli 
liggende på lokaliteten. Løvoppslaget under kronen og sør for treet, må fjernes med jevne mellomrom for å hindre utskygging. Hvis vegetasjonen 
rundt treet skal slås (fjerne kanadagullris), må det tas hensyn til eikegrener liggende på bakken. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og 
beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
832  Vøyenenga sentrum  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 1,46 daa Verdi: A    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs sørvestsiden av Skuiveien i Vøyenenga sentrum i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En allé med åtte store eiker med omkrets på 280, 220, 230, 320, 200, 320 og 240 cm er kartlagt 
som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207), i mosaikk med Parklandskap - alléer (D1303). Syv av trærne omfattes av forskriften for utvalgt 
naturtype hule eiker. Trærne står fint fristilt mellom fortau og vei, og de fleste trærne får en god del sol. Trekronene er noe smale, er en god del 
beskåret og mangler eller har få døde grener. Stammene har slett til begynnende grov sprekkebark (< 3 cm dype sprekker) og er dekket av lite 
mose og lav. Tre av trærne hadde synlige hulheter og et par hadde stammeskader etter påkjørsler, samt at flere har begynnende råte i gamle 
beskjæringer. Det er derfor sannsynlig at flere av trærne har begynnende huldannelse. 
Artsmangfold: Eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen på syv av trærne. Potensialet for forekomst av spesielle arter 
knyttet til hulheter og død ved er bra. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne er beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær. Trærne er ellers utsatt for en del mekanisk slitasje, skader på røttene og noe luftforurensning. 
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet, og alléen må sees i sammenheng med eikealléene som går opp til Vøyen 
gård (Vøyen allé I - BN00046364 og Vøyen allé II - BN00046421). 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) grunnet forekomsten av flere store eiker som innehar elementer (død ved, 
hulheter, grov sprekkebark) som tilsier at flere rødlistede og truede arter sannsynligvis forekommer på lokaliteten. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener bør begrenses til det nødvendige. Grove grener som kuttes ned bør legges på en soleksponert 
plass i nærområdet. Graving under kronene må ikke forekomme, da dette kan skade røttene. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles og 
beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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833  Tanumveien 205  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,4 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Tanumveien 205 på Vøyenenga i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 325 cm og en stor ask med omkrets på 260 cm er kartlagt som 
naturtypen Store gamle trær - eik (D1207) i mosaikk av Store gamle trær - ask (D1209). Eiketreet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype 
hule eiker. Trærne står greit fristilt, men noe skyggefullt plassert ved hekk, andre store trær og bebyggelse. Kronene er middels vide og høye og 
går i hverandre, er noe beskåret og har få døde grener. Eikestammen har noe slett sprekkebark (< 2 cm dype sprekker) og er dekket av litt mose 
og lav. Trærne hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råtedannelser, men størrelsen tilsier at slikt kan forekomme. 
Artsmangfold: En liten forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på eikestammen. Ellers ble ingen spesielle arter 
registrert, og potensialet for forekomster av slike arter er noe begrenset. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne er beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en meget stor eik med noe dårlig utviklede elementer. 
Størrelsen tilsier at treet sannsynligvis har en begynnende hulhet, men manglende grov død ved og grov sprekkebark trekker verdien ned. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener bør begrenses til det nødvendige. Grove grener som kuttes ned bør legges på en soleksponert 
plass i nærområdet. Graving under kronene må ikke forekomme, da dette kan skade røttene. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og 
beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
834  Horniveien 95  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,29 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage ved Horniveien 95 på Skui i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 280 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står fint fristilt og soleksponert på plen. Kronen er vid, er beskåret og mangler 
døde grener. Stammen har begynnende sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker) og er dekket av noe mose og en god del lav. Treet hadde ved 
befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen. Ellers ble ingen spesielle arter registrert, og 
potensialet for forekomster av slike arter er forholdsvis dårlig. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en meget stor eik. Manglende eller lite utviklede viktige 
elementer som død ved, hulheter og grov sprekkebark, gjør at B-verdien er svak. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
835  Sandsstien 3  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,45 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage ved Sandsstien 3 på Skui i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 310 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står fint fristilt på plenareal. Kronen er vid og høy, er lite beskåret og har noen 
døde grener. Stammen har noe grov sprekkebark (< 3,5 cm dype sprekker) og er dekket av lite mose og mye lav. Treet hadde ved befaringen 
ingen synlige hulheter eller råteskader. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) og stor lindelav (Parmelia tiliacea) ble observert på stammen. Det er et 
visst potensial for forekomster av flere spesielle arter. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj.  
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er litt beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en meget stor eik med begynnende grov sprekkebark. 
Manglende eller lite utviklede viktige elementer som død ved og hulheter trekker verdien ned. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
836  Isiveien 59  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,09 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Isiveien 59 på Isi i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 200 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet har et par unge løvtrær stående under kronen, men står forholdsvis 
soleksponert på liten kolle langs vei. Kronen er middels vid, er noe beskåret og har mange døde grener. Stammen har noe slett sprekkebark (< 2 
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cm dype sprekker) og er dekket av lite mose og noe lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader, men mange døde 
grener tyder på at treet ikke er helt vitalt. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen. Ellers ble ingen spesielle arter registrert, og 
potensialet for forekomster av slike arter er noe begrenset. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som hulheter og 
grov sprekkebark. Forekomst av flere døde grener trekker verdien noe opp. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
837  Isiveien 115  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,17 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en beitemark ved Isiveien 115 på Isi i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 260 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står fint fristilt i en kubeitet beitemark. Noe ungt bjørkeoppslag står sør for 
lokaliteten, men gir foreløpig lite skygge. Kronen er vid, er lite beskåret og har noen få døde grener. Stammen har noe slett sprekkebark (< 2 cm 
dype sprekker) og er dekket av lite mose og noe lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter registrert og potensialet for forekomster av slike arter er noe begrenset. Kryptogamfloraen ble ikke 
undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Beitemarken gjødsles, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til barken på gamle eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener er unødvendig og må derfor ikke forekomme. Grove grener som faller ned bør få lov til å bli 
liggende, eller plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og andre alternativer må derfor 
vurderes. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
838  Staversletta 2  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,1 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved veikryss ved Staversletta 2 på Tanum i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 220 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står greit fristilt, men litt skyggefullt plassert i veikant, med enkelte mindre 
trær stående sørvest for lokaliteten. Kronen er middels vid, er en del beskåret og har noen døde grener. Stammen har noe slett sprekkebark (< 2 
cm dype sprekker) og er dekket av litt mose og noe lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen. Potensialet for forekomster av flere spesielle 
arter er forholdsvis dårlig. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle edelløvtrær finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør få 
lov til å bli liggende, eller plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og 
beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
839  Bjerketun parkering  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,19 daa Verdi: A    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på en parkeringsplass ved Bjerketun på Tanum i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 380 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står fint fristilt, men får litt skygge fra andre store trær i sør. Kronen er 
middels vid og høy, er noe beskåret, har få døde grener og noe grov død ved etter gamle beskjæringer. Stammen har grov sprekkebark (< 4,5 cm 
dype sprekker) og er dekket av noe mose og lav. Treet hadde ved befaringen en begynnende hulhet tre meter opp på stammen etter en beskjæring. 
Det er sannsynlig at treet er har en begynnende huldannelse. 
Artsmangfold: Svovelkjuke vokser ved begynnende hulhet oppe på stammen. Potensialet for forekomster av interessante arter er bra. 
Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker og andre edelløvtrær finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) grunnet forekomsten av en svært stor eik med elementer som død ved, hulhet 
og grov sprekkebark. Dermed er sannsynligheten svært stor for at det skal forekomme rødlistede arter tilknyttet treet. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses. Grove grener som kuttes av eller faller ned, bør legges på en soleksponert plass i 
nærområdet. Treet burde hatt noe større plass rundt seg for å unngå skader på stammen og røttene fra kjøretøy. Det er svært viktig at hule eiker 
ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
840  Sopelimkroken 14  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,22 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs grusvei i Sopelimkroken 14 på Bjerketun på Tanum i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 330 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står fint fristilt på plen, men får litt skygge fra andre store trær (ask og lønn) 
sør for treet. Kronen er noe smal, er en del beskåret og har noen døde grener, hvorav noen er grove. Stammen har noe grov sprekkebark (< 3,5 cm 
dype sprekker) og er dekket av noe mose og en god del lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter i stammen, men hadde mange 
spettehull i de grove del-stammene, samt grove, døde vedpartier oppe i kronen. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen og eikemusling vokste på død ved i kronen. 
Potensialet for forekomster av flere interessante arter er forholdsvis bra. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er en del beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker og andre edelløvtrær finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en meget stor eik med en del død ved og begynnende 
hulheter i kronen. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener er ikke nødvendig og må derfor ikke forekomme. Grove grener som faller ned bør plasseres på 
egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
841  Vestmarkveien 114  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,38 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Vestmarkveien 114 på Tanum i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 215 cm, samt en flerstammet eik (< 185 cm i omkrets) er kartlagt 
som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). Det største treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Trærne står noe dårlig 
fristilt og det flerstammede treet står skyggefullt plassert tett inntil den andre eika og med enkelte andre trær stående like ved. Kronene er noe 
smale, er en del beskåret og har noen døde grener. Stammen har noe slett sprekkebark (< 2 cm dype sprekker) og er dekket av lite mose og en del 
lav. Trærne hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på begge trærnes stammer, mens eikemusling vokser på det 
flerstammede treet. Potensialet for forekomster av flere spesielle arter er noe begrenset. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Det ene treet står noe skyggefullt plassert og begge er en del beskåret for døde grener. Dette er ikke gunstig for 
det biologiske mangfoldet knyttet til gamle eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove grener som fjernes eller faller ned bør plasseres 
på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Grantreet og noen av de unge løvtrærne som står under kronene bør fjernes. Hasselbuskene kan få stå. 
Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
842  Vestmarkveien 116  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,08 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Vestmarkveien 116 på Tanum i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 260 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står fint fristilt og greit soleksponert på et lite platå omgitt av asfalt. Kronen er 
middels vid, er lite beskåret og har noen døde grener. Stammen har begynnende grov sprekkebark (< 3 cm dype sprekker) og er dekket av noe 
mose og lite lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader men kan ha begynnende huldannelse oppe i kronen. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen og eikemusling vokste oppe i kronen. 
Potensialet for forekomster av flere spesielle arter er brukbart. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik med dårlig utviklede elementer som død 
ved, hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
843  Holo Nordre I  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,09 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Vestmarkveien, ved Holo Nordre på Tanum i Bærum. 



- Kartlegging av utvalgt naturtype hule eiker i Bærum 2013 - 
 

BioFokus-rapport 2013-33. Side 22 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 220 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står noe skyggefullt og dårlig fristilt i skogkant, med noe ungt løvoppslag 
rundt. Kronen er noe smal og høy, er beskåret og har få døde grener. Stammen har noe slett sprekkebark (< 1,5 cm dype sprekker) og er dekket av 
noe mose og lite lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen. Ellers ble ingen spesielle arter registrert, og 
potensialet for forekomster av slike arter er forholdsvis dårlig. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står noe skyggefullt plassert og er beskåret for døde grener. Dette er ikke gunstig for det biologiske 
mangfoldet knyttet til gamle eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener er unødvendig og må derfor ikke foretas. Grove, døde grener som faller ned må få lov til å bli 
liggende. Løvoppslaget under og delvis sør for treet bør med jevne mellomrom fjernes for å hindre at treet skygges ut. Det er svært viktig at hule 
eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
844  Holo Nordre II  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,1 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger langs Vestmarkveien, ved Holo Nordre på Tanum i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 210 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står noe dårlig fristilt i skogkant, med noe ungt løvoppslag rundt. Kronen er 
smal, mye beskåret og har få døde grener. Stammen har noe slett sprekkebark (< 1,5 cm dype sprekker) og er dekket av noe mose og lite lav. 
Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter, men kan ha begynnende råteskader i noen av kuttflatene på stammen. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen. Ellers ble ingen spesielle arter registrert, og 
potensialet for forekomster av slike arter er forholdsvis dårlig. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet står noe skyggefullt plassert og er beskåret for døde grener. Dette er ikke gunstig for det biologiske 
mangfoldet knyttet til gamle eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener er unødvendig og må derfor ikke foretas. Grove, døde grener som faller ned må få lov til å bli 
liggende. Løvoppslaget under og delvis sør for treet bør med jevne mellomrom fjernes for å hindre at treet skygges ut. Det er svært viktig at hule 
eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
845  Vestmarkveien 127  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,37 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Vestmarkveien 127 ved Seterbråten på Tanum i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 300 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står fint fristilt i veikant på plen mot åker. Kronen er vid, er lite beskåret og 
har få døde grener. Stammen har noe grov sprekkebark (< 3,5 cm dype sprekker) og er dekket av noe mose og lav. Treet hadde ved befaringen 
ingen synlige hulheter, men kan ha råtedannelse og hulheter et stykke opp på stammen. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen og eikemusling vokste i trekronen. Potensialet 
for forekomster av flere spesielle arter er brukbart. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er litt beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en meget stor eik med begynnende grov sprekkebark. 
Manglende eller lite utviklede viktige elementer som død ved og hulheter, trekker verdien ned. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
846  Holoveien 24 I  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,22 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Holoveien 24 ved Seterbråten på Tanum i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tre store eiker med omkrets på 210, 210 og 170 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær 
- eik (D1207). De to groveste eikene omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Trærne står fint fristilt, men litt skyggefullt plassert 
noe tett sammen på plen. Trekronene er middels vide og høye, er noe beskåret og særlig det ene treet har flere døde grener. Stammene har noe 
slett sprekkebark (< 2 cm dype sprekker) og er dekket av noe mose og en god del lav. Trærne hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller 
råteskader, men det ene treet virket ikke helt vitalt. 
Artsmangfold: Eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på alle de tre eikestammene. Ellers ble ingen spesielle arter registrert, og 
potensialet for forekomster av slike arter er noe begrenset. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 
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Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av tre store eiker uten godt utviklede elementer som død 
ved, hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Trærne står tett og det ene ser ut til å få for lite lys/næring. Det er mulig at ett av trærne bør 
fjernes for å bedre forholdene for de to andre. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
847  Holoveien 24 II  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,16 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Holoveien 24 ved Seterbråten på Tanum i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 230 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står greit fristilt og fint soleksponert i en lav hekk. Kronen er noe vid, er 
beskåret og har ingen døde grener. Stammen har begynnende grov sprekkebark (< 3 cm dype sprekker) og er dekket av litt mose og noe lav. Treet 
hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, og potensialet for forekomster av slike arter er forholdsvis dårlig. Kryptogamfloraen ble ikke 
undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener bør begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
848  Seterbråten  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,1 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på en åkerholme ved Seterbråten på Tanum i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 220 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står fint fristilt og soleksponert. Kronen er middels vid, er noe beskåret og har 
mange døde grener. Stammen har begynnende grov sprekkebark (< 3 cm dype sprekker) og er dekket av litt mose og en del lav. Treet hadde ved 
befaringen ingen synlige hulheter, men mange døde grener tyder på at treet ikke er helt vitalt, og det kan ha begynnende huldannelse. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, men potensialet for forekomster av slike arter er til stede. Kryptogamfloraen ble ikke 
undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten godt utviklede elementer som 
hulheter, grov død ved og grov sprekkebark. Flere døde grener trekker verdien noe opp. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener er unødvendige og må derfor ikke forekomme. Løvoppslag under kronen må holdes nede for å 
unngå utskygging. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
849  Holoveien 28  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,21 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Holoveien 28 ved Seterbråten på Tanum i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 290 cm er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står fint fristilt, men litt skyggefullt plassert på plen, med hus og enkelte 
mindre eiketrær stående sør for lokaliteten. Kronen er middels vid og høy, er noe beskåret og har få døde grener. Stammen har noe grov 
sprekkebark (< 4 cm dype sprekker) og er dekket av noe mose og lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader. 
Artsmangfold: En liten forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen. Ellers ble ingen spesielle arter registrert, 
og potensialet for forekomster av slike arter er noe begrenset. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik med grov sprekkebark. Manglende eller lite 
utviklede viktige elementer som død ved og hulheter, trekker verdien ned, og B-verdien er svak. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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850  Holo Nordre V  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 1,99 daa Verdi: A    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 16. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Holo Nordre på Tanum i Bærum, og omfatter en tresatt, gjengrodd kulturmark/rik 
edelløvskog. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Et lite område som innehar flere store eiker er kartlagt som naturtypen Store gamle trær - eik 
(D1207), med mosaikk av Store gamle trær - spisslønn (D1212). Seks av eikene omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker, og den 
groveste måler 355 cm i omkrets. Lokaliteten er også oppført som Gammel fattig edelløvskog - eikeskog (F0201), da lokaliteten innehar 
skogverdier i tillegg til verdier knyttet direkte til de store trærne. Området inkluderer også noen mer eller mindre styvede asketrær (D1209), som 
står mot veien i vest. Et parti med hasselkratt i øst er også inkludert. En gammel høystubbe (eik?) står innenfor lokaliteten, samt noen rester etter 
en gammel, hul eik og noen grove eikegrener som ligger innenfor området. Eikekronene er generelt noe smale, er enten ubeskåret eller noe 
beskåret, og flere trær har døde grener. Stammene på de groveste trærne har grov sprekkebark (< 4 cm dype sprekker). En av eikene har ved basis 
en stor hulhet som inneholder mye tørr muld, og det er sannsynlig at også enkelte av de andre eiketrærne har begynnende huldannelse. I mulden 
ble det observert kamskyggebillelarver (Alleculinae), en artsgruppe med flere rødlistede hultrespesialister. Det groveste lønnetreet (ca. 190 cm) 
har en hulhet, det samme gjelder for flere av askekallene langs veien. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble påvist, men potensialet for forekomster av interessante og rødlistede arter knyttet til hule edelløvtrær og 
død ved og er svært bra. Kryptogamfloraen på trærne ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Eikene står noe skyggefullt plassert, men det har de antagelig gjort i lengre tid. Noen av eikene er beskåret for 
døde grener, og minst en hul eik er felt for lang tid tilbake. 
Del av helhetlig landskap: Flere store gamle eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) grunnet forekomsten av noen meget store eiker, flere hule eiker og enkelte 
andre hule edelløvtrær, samt mye grov død eikeved, både på stående trær, som høystubber og liggende på bakken. 
Skjøtsel og hensyn: Løvoppslag utenom eik, samt hassel i nordøst, kan innimellom kuttes ned og tas ut av området. Eventuelt kan lokaliteten All 
død ved over 10 cm i diameter må få bli værende på lokaliteten. Eiketrærne og andre trær som ikke styves, må ikke beskjæres for døde grener. 
Styvingspraksisen av askekallene langs veien bør vedlikeholdes. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
851  Bjerkåsen 6 I  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,1 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i fristilt areal mellom vei og hage i Bjerkåsen 6 på Blommenholm i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 200 cm er kartlagt som naturtypen store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står greit fristilt og soleksponert i utkant av hage. Kronen er vid, er noe 
beskåret og har få døde grener. Stammen har slett sprekkebark (< 1,5 cm dype sprekker) og er dekket av noe lav og mose. Treet hadde ved 
befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader som kan føre til huldannelser i nær fremtid. 
Artsmangfold: En god forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen. Ellers ble ingen spesielle arter registrert, 
og potensialet for forekomster av slike arter er forholdsvis dårlig. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær. 
Del av helhetlig landskap: Minst fem andre forskriftseiker står i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
852  Halvorsens vei 11A  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,14 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en vestvendt skrent med ungt løvoppslag i Halvorsens vei 11A på Blommenholm i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 250 cm er kartlagt som naturtypen store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står litt dårlig fristilt og noe skyggefullt plassert i en delvis ryddet og delvis 
skogkledd skrent. Kronen er noe smal, ikke beskåret og har få døde grener. Stammen har noe begynnende grov sprekkebark (< 3 cm dype 
sprekker) og er dekket av svært lite mose og litt lav. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader som kan føre til 
huldannelser i nær fremtid. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, og potensialet for forekomster av slike arter er forholdsvis dårlig. Kryptogamfloraen ble ikke 
undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Vegetasjonen/skogen rundt treet er forholdsvis høy og gir en del skygge. Den smale trekronen kan tyde på at eika 
er vant til å stå i noe tett vegetasjon. 
Del av helhetlig landskap: Minst fem andre forskriftseiker står i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Treet står i en smal skrent med skogpreg, og treet og skogen bør derfor overlates til fri utvikling. Om vegetasjonen holdes 
nede, må treet ikke beskjæres. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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853  Bjerkåsen 6 II  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,12 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nylig ryddet skog på tidligere åpenmark/hage ved Bjerkåsen 6 på Blommenholm i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 250 cm er kartlagt som naturtypen store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står litt dårlig fristilt og noe skyggefullt plassert i nylig ryddet skogkledd 
skrent. Kronen er smal, er lite beskåret og har noen døde grener. Stammen har begynnende grov sprekkebark (< 3 cm dype sprekker) og er dekket 
av litt mose og svært lite lav. Treet har ved basis en liten hulhet som inneholder litt muld. Det ble også observert svart tremaur (Lasius 
fuliginosus) på stammen, en art som gjerne lever i hule trær. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble påvist, men potensialet for forekomster av interessante arter er brukbart. Kryptogamfloraen ble ikke 
undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Vegetasjonen/skogen rundt treet er nylig fjernet. Den smale trekronen kan tyde på at eika er vant til å stå i noe tett 
vegetasjon. 
Fremmede arter: En liten forekomst av kjempebjørnekjeks finnes rett ved treet. 
Del av helhetlig landskap: Minst fem andre forskriftseiker står i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik med en liten hulhet, noen døde grener og 
begynnende grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener er ikke nødvendig, og må derfor ikke foretas. Grove, døde grener som faller ned bør få bli 
liggende eller plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må 
vurderes som et alternativ. Det er nylig ryddet i skråningen rundt treet. Om det planlegges en utbygging i området, må det tas hensyn til eiketreet. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
854  Halvorsens vei 11B  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,17 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nylig ryddet tidligere åpenmark/hage ved Halvorsens vei 11B på Blommenholm i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 340 cm er kartlagt som naturtypen store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står litt dårlig fristilt, men greit soleksponert. Kronen er vid, er litt beskåret og 
har noen døde grener. Stammen har grov sprekkebark (< 5 cm dype sprekker) og er dekket av litt lav og mose. Treet har ingen synlige hulheter, 
men treet har noe grov død ved og eikemusling som kan tyde på en begynnende råtedannelse/hulhet i stammen. 
Artsmangfold: Eikemusling vokser på stammen, som har en bestand av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor). Potensialet for forekomster av 
flere interessante arter er forholdsvis bra. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær. Vegetasjonen rundt treet er nylig fjernet. 
Fremmede arter: En syrinbusk står rett ved treet. 
Del av helhetlig landskap: Minst fem andre forskriftseiker står i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en meget stor eik med noe død ved, en sannsynlig 
begynnende huldannelse og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som faller ned bør få bli liggende 
eller plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes 
som et alternativ. Det er nylig ryddet i skråningen nedenfor treet. Om det planlegges en utbygging i området, må det tas hensyn til eiketreet. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
855  Bjerkåsen 6 III  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,09 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i nylig ryddet ungskog/tidligere åpenmark ved Bjerkåsen 6 på Blommenholm i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor 2-stammet eik med omkrets på 240 + 220 cm er kartlagt som naturtypen store gamle 
trær - eik (D1207). Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står greit fristilt og soleksponert. Kronen er noe vid, er en 
noe beskåret og har noen døde grener. Stammen har begynnende grov sprekkebark (< 3,5 cm dype sprekker) og er dekket av lite lav og mose. 
Treet har ingen synlige hulheter, men treet har noe grov død ved og eikemusling som kan tyde på en begynnende råtedannelse/hulhet oppe i 
kronen. 
Artsmangfold: Eikemusling vokser på stammen, som også har en bestand av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor). Potensialet for forekomster 
av ytterligere interessante arter er noe begrenset. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær. Vegetasjonen rundt treet er nylig fjernet. 
Fremmede arter: En liten forekomst av kjempebjørnekjeks finnes ikke langt fra treet. 
Del av helhetlig landskap: Minst fem andre forskriftseiker står i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som hulheter og 
grov sprekkebark. Forekomsten av eikemusling og enkelte død grener, trekker verdien noe opp.  
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener er ikke nødvendig, og må derfor ikke foretas. Grove, døde grener som faller ned bør få bli 
liggende eller plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må 
vurderes som et alternativ. Det er nylig ryddet i skråningen nedenfor og rundt treet. Om det planlegges en utbygging i området, må det tas hensyn 
til eiketreet. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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856  Bjerkåsen 6 IV  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,11 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på gruslagt gårdsplass, tett ved bebyggelse i Bjerkåsen 6 på Blommenholm i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 250 cm er kartlagt som naturtypen store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står greit fristilt, står nær bygninger og er forholdsvis soleksponert. Kronen er 
noe vid, er en del beskåret og har få døde grener. Stammen har noe slett sprekkebark (< 2 cm dype sprekker) og er dekket av lite lav og mose. 
Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader som kan føre til huldannelser i nær fremtid. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, og potensialet for forekomster av slike arter er noe begrenset. Kryptogamfloraen ble ikke 
undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: Minst fem andre forskriftseiker står i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener bør begrenses til det nødvendige. Grove, døde grener som fjernes bør plasseres på egnet 
soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
857  Homans vei 17  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,14 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Homans vei 17 på Blommenholm i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 230 cm er kartlagt som naturtypen store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står i skråning med buskvegetasjon og kunne vært litt bedre fristilt, men står 
forholdsvis soleksponert. Kronen er noe vid, er en del beskåret og har noen få døde grener. Stammen har noe slett sprekkebark (< 2 cm dype 
sprekker) og er dekket av lite lav og mose. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader som kan føre til huldannelser i nær 
fremtid. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, og potensialet for forekomster av slike arter er forholdsvis dårlig. Kryptogamfloraen ble ikke 
undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. Løvoppslag under kronen må holdes nede for å unngå utskygging, men utgjør foreløpig ikke et problem. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
858  Markalléen 15  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,33 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen ved Markalléen 15 på Strand i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 270 cm er kartlagt som naturtypen store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står på gressplen og er greit fristilt, men står noe skyggefullt. Kronen er vid, er 
en del beskåret og har noen få døde grener. En avkuttet, grov gren, henger i treet. Stammen har noe sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker) og er 
dekket av noe lav og mose. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller tydelige stammeskader. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, men potensialet for forekomster av slike arter er brukbart. Kryptogamfloraen ble ikke 
undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til død 
eikeved. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik med noe grov død ved. Generelt lite død ved, 
ingen synlige hulheter og noe dårlig utviklet sprekkebark, gjør at B-verdien er svak. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
859  Michelets vei 54D I  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,3 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage ved sjøen i Michelets vei 54D, sør for Storøykilen folkehøyskole i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 395 cm er kartlagt som naturtypen store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står på gressplen og er fint fristilt. Kronen er middels vid, er en del beskåret 
og har få døde grener. Stammen har grov sprekkebark (< 5 cm dype sprekker) og er dekket av lite lav og mose. Treet har ingen synlige hulheter, 
men har noen stammeskader opp på stammen som følge av beskjæring. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, men potensialet for forekomster av slike arter er relativt bra. Kryptogamfloraen ble ikke 
undersøkt i detalj. 
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Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til død eikeved. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en svært grov og fint soleksponert eik med grov 
sprekkebark. Lite død ved og ingen synlige hulheter trekker verdien ned. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener er ikke nødvendig, og må derfor ikke forekomme. Grove, døde grener som faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det må ikke kjøres med tung motorisert plenklipper nær stammen. Det er svært viktig at hule 
eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
860  Michelets vei 54D II  
  Store gamle trær  –  Ask  Areal : 0,14 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hage ved sjøen i Michelets vei 54D, sør for Storøykilen folkehøyskole i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 290 cm er kartlagt som naturtypen store gamle trær - ask (D1209). 
Treet står på gressplen og er fint fristilt. Kronen er smal, treet er tidligere styvet og har få døde grener. Stammen har begynnende huldannelse/råte 
etter en eldre beskjæring av en grov gren. Ellers var det ingen synlige hulheter eller stammeskader på treet. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, og potensialet for forekomster av slike arter er noe begrenset. Kryptogamfloraen ble ikke 
undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet ble for mange år siden styvet. Praksisen er ikke videreført. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor ask uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Det er uvisst om treet tåler at styvingspraksisen 
gjenopptas. Dette anbefales derfor ikke. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
861  Michelets vei 76  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,19 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest i parken ved Oksenøyveien 78 (Oksenøya Bruk) på Oksenøya i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 250 cm er kartlagt som naturtypen store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står på gressplen og er fint fristilt. Kronen er middels vid, er en del beskåret 
og har få døde grener. Stammen har begynnende grov sprekkebark (< 3,5 cm dype sprekker) og er dekket av noe lav og lite mose. Treet hadde 
ved befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader som kan føre til huldannelser i nær fremtid. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, og potensialet for forekomster av slike arter er noe begrenset. Kryptogamfloraen ble ikke 
undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten godt utviklede elementer som død ved 
og hulheter. Begynnende grov sprekkebark og soleksponert plassering trekker verdien noe opp. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener er ikke nødvendig, og må derfor ikke forekomme. Grove, døde grener som faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
862  Oksenøyveien 39  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,16 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i enden av Oksenøyveien 39 på Oksenøya i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 230 cm er kartlagt som naturtypen store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for utvalgt naturtype hule eiker. Treet står i utkanten av en åpen kalkfuruskog, ned mot båtopplagring og et skur. 
Kronen er middels vid, er en del beskåret og har noen døde grener. Stammen har slett sprekkebark (< 1 cm dype sprekker) og er dekket av svært 
lite lav og mose. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader som kan føre til huldannelser i nær fremtid. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, og potensialet for forekomster av slike arter er forholdsvis dårlig. Kryptogamfloraen ble ikke 
undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær. Treet er noe dårlig fristilt, men får en del sol. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Løvoppslag under kronen kan holdes noe nede, men en mer fri utvikling er også et godt alternativ. Beskjæring av døde 
grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned må få lov til å bli liggende på lokaliteten. Det er 
svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
863  Oksenøyveien 70  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,24 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på asfaltert plass foran innkjøringen til Oksenøyveien 70 (Oksenøya Bruk) på Oksenøya i 
Bærum. 
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor flerstammet eik med omkrets på 170, 175, 190, 195 og 220 cm er kartlagt som 
naturtypen store gamle trær - eik (D1207). Treet omfattes av forskriften for den utvalgte naturtypen hule eiker. De fem stammene står i en tett 
ring og er sannsynligvis ett individ. Treet står på asfalt og er fint fristilt. Kronen er høy og middels vid, er mye beskåret og har svært få døde 
grener. Stammene har slett til noe slett sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker) og er dekket av lite lav og noe mose. Treet hadde ved befaringen 
ingen synlige hulheter eller råteskader som kan føre til huldannelser i nær fremtid. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, og potensialet for forekomster av slike arter er forholdsvis dårlig. Kryptogamfloraen ble ikke 
undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær. En spisslønn står 1,5 m nord for treet og et par frukttrær står sør for treet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
864  Oksenøyveien 78 I  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,13 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest i parken ved Oksenøyveien 78 (Oksenøya Bruk) på Oksenøya i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 240 cm er kartlagt som naturtypen store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for den utvalgte naturtypen hule eiker. Treet står på gressplen og er greit fristilt, men står noe skyggefullt på grunn 
av en del yngre trær sør for lokaliteten. Kronen er middels vid, er en del beskåret og har noen døde grener. Stammen har noe slett sprekkebark (< 
2 cm dype sprekker) og er dekket av noe lav og lite mose. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader som kan føre til 
huldannelser i nær fremtid. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på stammen. Ellers ble ingen spesielle arter registrert, og 
potensialet for forekomster av slike arter er forholdsvis dårlig. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: En annen forskriftseik står rett ved lokaliteten. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
865  Oksenøyveien 78 II  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,2 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger vest i parken ved Oksenøyveien 78 (Oksenøya Bruk) på Oksenøya i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 250 cm er kartlagt som naturtypen store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for den utvalgte naturtypen hule eiker. Treet står på gressplen og er fint fristilt. Kronen er middels vid, er en del 
beskåret og har få døde grener. Stammen har begynnende grov sprekkebark (< 3,5 cm dype sprekker) og er dekket av noe lav og lite mose. Treet 
hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader som kan føre til huldannelser i nær fremtid. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, og potensialet for forekomster av slike arter er noe begrenset. Kryptogamfloraen ble ikke 
undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær.  
Del av helhetlig landskap: En annen forskriftseik står rett ved lokaliteten. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved og 
hulheter. Grov sprekkebark trekker verdien noe opp. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
866  Oksenøyveien 84  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,17 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på en gammel parkeringsplass ved Oksenøyveien 84 på Oksenøya i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 240 cm er kartlagt som naturtypen store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for den utvalgte naturtypen hule eiker. Treet står omgitt av asfalt og er greit fristilt. Kronen er middels vid, er noe 
beskåret og har noen døde grener. Stammen har litt begynnende sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker) og er dekket av litt lav, men mangler 
mose. Treet har ingen synlige hulheter, men har en stammeskade ved basis som kan føre til en begynnende huldannelse. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, og potensialet for forekomster av slike arter er noe begrenset. Kryptogamfloraen ble ikke 
undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær. Plasseringen på asfalt er ikke optimal. 
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Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som hulheter og 
grov sprekkebark. Noe grov død ved på stammen trekker verdien noe opp, men mengden død ved er litt liten og tilstanden er for dårlig utviklet 
for å få en B-verdi. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
867  Oksenøyveien, eik  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,14 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i et lite skogholt/gjengrodd areal sørøst for marinaen, langs Oksenøyveien på Oksenøya i 
Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 300 cm er kartlagt som naturtypen store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for den utvalgte naturtypen hule eiker. Treet står skyggefullt plassert i et gjengrodd ungskogareal med ung 
spisslønn, ask og eik. Kronen er lav og vid, er lite beskåret og har mange døde grener, også enkelte grove. Et par grove grener ligger på bakken 
under kronen. Stammen har grov sprekkebark (< 4,5 cm dype sprekker), har lite lav og mangler mose. Treet har en liten hulhet nede ved basis, 
men hulheten er foreløpig uten vedmuld. Også mengden døde grener og greinavbrekk kan tyde på begynnende huldannelser lengre opp på 
stammen. 
Artsmangfold: hasselkjuke (NT) ble funnet på en grov gren liggende på bakken. Potensialet for ytterligere rødlistearter av sopp og insekter er 
bra. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en meget stor eik med mye død ved, begynnende hulhet og 
grov sprekkebark. Skyggefull plassering trekker verdien noe ned. 
Skjøtsel og hensyn: En forsiktig, delvis fristilling av treet kan være fordelaktig, men dette må gjøres med omhu og med tanke på treets 
biologiske verdier, ikke med tanke på estetikk. Det må tas hensyn til at død eikeved på bakken ikke skal fjernes eller ødelegges. Beskjæring av 
grener er ikke nødvendige og må derfor ikke forekomme. Grove grener som faller ned må få lov til å bli liggende. Det er svært viktig at hule eiker 
ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
868  Oksenøyveien 59  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,17 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen til Oksenøyveien 59 på Oksenøya i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 210 cm er kartlagt som naturtypen store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes av forskriften for den utvalgte naturtypen hule eiker. Treet står i en noe gjengroende hage og er greit fristilt, men får noe skygge 
fra trær i sør. Kronen er noe smal, er lite beskåret og har få døde grener. Stammen har slett sprekkebark (< 1,5 cm dype sprekker) og er dekket av 
noe lav og litt mose. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader som kan føre til huldannelser i nær fremtid. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, og potensialet for forekomster av slike arter er forholdsvis dårlig. Kryptogamfloraen ble ikke 
undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er noe beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør 
plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et 
alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
870  Bruksveien  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 1,33 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på begge sider av Bruksveien, mellom nr. 4 og 6, på Snarøya i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Fire store eiker med omkrets på 240, 260, 270 og 315 cm er kartlagt som naturtypen store gamle 
trær - eik (D1207). Trærne omfattes av forskriften for den utvalgte naturtypen hule eiker. Trærne står i hager tett opp til vei. Kronene er middels 
vide, en del beskåret og mangler eller har noen få døde grener. Stammen på det minste treet har noe slett sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker), 
mens det største har noe grov sprekkebark (< 4 cm dype sprekker), og alle er dekket av en god del lav og lite mose. Ingen av trærne har synlige 
hulheter. Ett av trærne har en skade på stammen etter påkjørsel, men ingen råtedannelse ble observert. I tillegg til de fire forskriftseikene 
inkluderes en eik rett under 200 cm og et par yngre trær tilhørende andre treslag. 
Artsmangfold: Eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) ble observert på to av trærne. Ellers ble ingen spesielle arter registrert, men potensialet for 
slike arter er forholdsvis bra på enkelte trær. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne er beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av tre store og en meget stor eik med litt død ved og 
begynnende grov sprekkebark. Liten forekomst av død ved og manglende synlige hulheter trekker verdien ned. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det nødvendige. Grove, døde grener som fjernes bør plasseres på egnet 
soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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871  Solegladveien 1  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,11 daa Verdi: C    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 18. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger ved Solegladveien 1 ved Kolsås T-banestasjon i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 230 cm er kartlagt som naturtypen store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes også av forskriften for den utvalgte naturtypen hule eiker. Treet står i en skråning nedenfor en hage, ned mot et utbyggingsområde. 
Kronen er vid, en del beskåret og med noen få døde grener. Stammen har noe slett sprekkebark (< 2 cm dype sprekker) og er dekket av lite lav og 
mose. Treet hadde ved befaringen ingen synlige hulheter eller råteskader som kan føre til huldannelser i nær fremtid. 
Artsmangfold: Ingen spesielle arter ble registrert, og potensialet for forekomster av slike arter er forholdsvis dårlig. Kryptogamfloraen ble ikke 
undersøkt i detalj. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær. 
Del av helhetlig landskap: Enkelte andre store eiker finnes i nærområdet. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en stor eik uten viktige elementer som død ved, 
hulheter og grov sprekkebark. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det absolutt nødvendige. Grove, døde grener som fjernes eller faller ned bør få 
lov til å bli liggende, eller plasseres på egnet soleksponert lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og 
beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
872  Gamle Drammensvei 15  
  Store gamle trær  –  Eik  Areal : 0,37 daa Verdi: B    
 
Innledning: Lokaliteten ble kartlagt av Stefan Olberg i BioFokus 31. oktober 2013 i forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen hule 
eiker i kommunen. 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger tett ved Gamle Drammensvei, mellom nr. 15 og 17 ved Stabekk videregående skole i Bærum. 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: En stor eik med omkrets på 360 cm er kartlagt som naturtypen store gamle trær - eik (D1207). 
Treet omfattes også av forskriften for den utvalgte naturtypen hule eiker. Treet står dels i veikant og dels på fortau. Kronen er vid, en del beskåret 
og med få døde grener. Stammen har grov sprekkebark (< 4 cm dype sprekker) og er dekket av litt lav og mose. Treet hadde ved befaringen ingen 
synlige hulheter eller stammeskader som tyder på en begynnende huldannelse. Treet er greit fristilt og soleksponert, men enkelte trær (bl.a. en 
stor ask) står i nærheten og gir noe skygge. 
Artsmangfold: En forekomst av eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) finnes på stammen. Kryptogamfloraen ble ikke undersøkt i detalj. 
Potensialet for forekomster av flere interessante arter er brukbart. 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er beskåret for døde grener, noe som ikke er gunstig for det biologiske mangfoldet knyttet til gamle 
eiketrær. Plasseringen på fortau ved trafikkert vei og ved skole, gjør at treet er mer utsatt for luftforurensning og fysisk slitasje. 
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en meget stor eik med noe grov sprekkebark. Lite død ved 
og manglende synlige hulheter trekker verdien ned. 
Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av døde grener må begrenses til det nødvendige. Grove grener som fjernes bør plasseres på egnet soleksponert 
lokalitet i nærheten. Det er svært viktig at hule eiker ikke felles, og beskjæring/toppkapping må vurderes som et alternativ. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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