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Ekstrakt 
På oppdrag fra Rælingen kommune 

har BioFokus kartlagt naturtypen 

Store gamle trær - Eik med fokus på 

den utvalgte naturtypen hule eiker.  

 

27 lokaliteter med Store gamle trær - 

Eik ble registret, samt én lokalitet 

med Store gamle trær – Ask. Alle de 

kartlagte eiketrærne omfattes av 

forskrift om hule eiker. 24 av de 28 

lokalitetene er nye. To eikelokaliteter 

ble vurdert som svært viktige (A-

verdi), 9 lokaliteter (8 eik og 1 ask) 

ble vurdert som viktige (B-verdi) og 

17 eikelokaliteter ble vurdert som 

lokalt viktige (C-verdi). Ingen 

rødlistearter ble påvist i løpet av 

feltarbeidet. 
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Bakgrunn 

Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Rælingen kommune kartlagt den utvalgte naturtypen 

hule eiker i kommunen. Oppdragsgiver ønsket å få en bedre oversikt over forekomster av den 

utvalgte naturtypen hule eiker i Rælingen kommune. Kun på fem lokaliteter i Rælingen 

kommune er den utvalgte naturtypen registrert på fra før (Rælingen bygdetun 2 (BN00011041), 

Strøm 1 (BN00010991), Strøm 2 (BN00010992), Stalsberg (BN00010995) og Hektnereika 

(BN00011033)) (Naturbase 2017). Alle de fem lokalitetene ble kartlagt i 2001 og 2002 av Arne 

Heggland (BioFokus). Hektnereika ble videre undersøkt i 2013 av Stefan Olberg og Øivind 

Gammelmo i forbindelse med kartlegging av rødlistede insekter og andre invertebrater knyttet 

til hule eiker (Olberg & Gammelmo 2015). 

 

Figur 1: Oversiktskart over undersøkelsesområdet i Rælingen kommune. Område ble heldekkende undersøkt og 

alle store eiketrær (omkrets >2m) ble registrert. 
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Metode 

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 enten 

er hule med en hullåpning og/eller er over 200 cm i omkrets, og er dermed omfattet av forskrift 

om hule eiker.  

  

Feltarbeidet ble utført av Madlaina Bichsel og Stefan Olberg i BioFokus. Kommunens plan- og 

miljørådgiver (Mari Ann Vinje) har på forhånd utarbeidet en oversikt over kjente eikelokaliteter 

med innspill fra kommunens planavdeling, avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, 

plan- og miljørådgiver, men hovedsakelig basert på registreringer av kommunens tidligere 

miljøvernrådgiver Tom Bengtson. De fem eikelokalitetene (kartlagt 2001/02) pluss potensielle 

lokaliteter ble oppsøkt i løpet av tre dager i 2016 (28. oktober., 9. og 25. november) (figur 1). 

Flyfoto og kart med eksisterende naturtypelokaliteter ble brukt under feltkartleggingen. 

Hovedfokuset i kartleggingen var å påvise lokaliteter med hule eiker som ikke var registrert fra 

før. Alle hule eiker og artsfunn ble stedfestet med håndholdt GPS.  

Prosjektets produkter  

Prosjektets produkter består av foreliggende rapport, kartavgrensninger for kartlagte og endrede 

lokaliteter i SOSI-format, egenskapsdata, inkludert bilder, bildetekster og faktaark for de 

enkelte lokalitetene. Data er systematisert i Natur2000 (Borch & Wergeland Krog 2009). 

Kartavgrensninger og egenskaper er sendt til miljøvernavdelingen ved Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus for innleggelse i Naturbase. 

  

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 

2017). 
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Resultater 

Kartlagte naturtyper  

Totalt ble 28 eiker som oppfyller kravene til «Forskriftseiker» kartlagt i 2016. Disse eikene er 

beskrevet og avgrenset i 27 naturtypelokaliteter inneholdende den utvalgte naturtypen hule 

eiker (figur 2-3). Alle lokalitetene er kartlagt som naturtypen Store gamle trær – Eik (D1207). 

24 naturtypelokaliteter er nye, 1 lokalitet er oppdatert (BN00011041) og 2 lokaliteter er trukket 

ut som egne naturtypelokaliteter fra én tidligere registret lokalitet (BN00010991). To av 

naturtypelokalitetene er vurdert som svært viktige (A-verdi), åtte som viktige (B-verdi) og 17 

som lokalt viktige (C-verdi).  

 

I tillegg til eikelokalitetene ble én lokalitet kartlagt som naturtypen Store gamle trær – Ask 

(D1209). Lokaliteten har vært kartlagt fra før (2001) og ble ved kartleggingsarbeidet 2016 

oppdatert og vurdert som viktig (B-verdi). Lokalitetsbeskrivelser for alle de kartlagte 

naturtypelokalitetene finnes gjengitt i vedlegg 1.  

 

  

Figur 2: 20 nykartlagte og 2 oppdaterte naturtypelokaliteter nord i Rælingen kommune. Alle lokaliteter er registrert som utvalgt naturtype 

«hule eiker». 
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Figur 3: Fire nykartlagte og to oppdaterte (135, 136) naturtypelokaliteter i midtøstre delen av Rælingen kommune. Fem er 

registrert som utvalgt naturtype «hule eiker» og én er kartlagt som «Store gamle trær – Ask» (136). 
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Rødlistearter  

En art som står oppført på Norsk rødliste for arter 2015 (Henriksen og Hilmo (red.) 2015) ble 

registrert i løpet av feltarbeidet: 

 Fraxinus excelsior (ask) (NT) 

 

I tillegg ble noen andre uvanlige arter registret: 

 Calicium viride (grønnsotnål) 

 Parmelina tiliacea (stor lindelav) 

 Proliferodiscus tricolor (eikehårskål) 

 

Grønnsotnål ble påvist på én lokalitet. Stor lindelav vokser på stammer av gamle løvtrær, og er 

ikke spesielt vanlig forekommende. Arten ble registrert på én av lokalitetene. Den tidligere 

rødlistede soppen eikehårskål er tilknyttet eik og ble registrert på to av de oppsøkte lokalitetene. 
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Diskusjon  

Kartleggingsstatus for hule eiker i Rælingen  

Forekomster av den utvalgte naturtypen hule eiker i Rælingen ble kartlagt innenfor avtalt 

tidsramme. Innsatsen for å påvise nye forekomster var basert på oversiktskart utarbeidet av 

kommunens plan- og miljørådgiver Mari Ann Vinje. Kartleggingen i 2016 ble utført med tanke 

på å fange opp alle hule eiker innenfor de områdene som ble undersøkt. Det er definert eksakte 

grenser for undersøkelsesområdene. Likevel må det forventes at enkelte forekomster av hule 

eiker kan ha blitt oversett innenfor de kartlagte delområdene i Rælingen. Søndre del av 

kommunen (området Tomter) bør fortsatt undersøkes, likevel beregnes potensialet for å 

oppdage flere lokaliteter av den utvalgte naturtypen hule eiker i kommunen som lav. 

 

De nykartlagte eikene i 2016 hadde en gjennomsnittsstørrelse på 277 cm i omkrets, og ti eiker 

hadde en omkrets på 300 cm eller mer, mens den største hadde en omkrets på 500 cm. I tillegg 

hadde seks av de kartlagte eikene hulheter med synlig hullåpning (én utpreget hul, fem svakt 

hule ved treets basis og to var muligens hule), et element som er svært viktig for blant annet en 

lang rekke rødlistede insektarter. Asketreet som ble kartlagt i 2016 hadde en omkrets på 425 

cm og var tydelig hul. 

 

Ingen rødlistearter tilknyttet eikelokaliteter ble påvist i Rælingen kommune. Det er allikevel 

sannsynlig at det kan være trua og sjeldne arter knytta til noen av trærne. Kartleggingsarbeidet 

og tilgjengelig kunnskap om eikeartenes utbredelse i Norge, tilsier at det finnes generelt få 

rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen. Muligens skyldes dette både en historisk og en 

nåværende fragmentarisk forekomst av hule eiker nord for Oslo. Mange av de trua eikeartene 

har en begrenset spredningsevne, og de klarer derfor ikke å kolonisere hule eiker som står spredt 

forekommende eller isolert i et landskap. Derfor er det viktig å opprettholde og fremme en 

nokså tett forekomst av gamle trær over hele kommunen, og helst i samarbeid med tilgrensende 

kommuner. Mange av de såkalte «eikeartene» lever også på andre treslag. De er derfor 

avhengige av at det er en kontinuerlig forekomst av gamle trær med strukturelementer som grov 

sprekkebark, dødvedelementer og hulheter med muld. 
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Vedlegg 1  

Faktaark for naturtypebeskrivelser 

Sortert etter lokalitetsnummer 

 



Lok. nr. 101 BViktig
022810101

Rælingen kirke NØ

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 28.10.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 28. oktober 2016 av Stefan Olberg, BioFokus i forbindelse
med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på plenareal nordøst for Rælingen kirke i
Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Eikehårskål og stor lindelav ble observert på stammen, ellers er ingen spesielle
arter registrert på lokaliteten. Potensialet for en forekomst av rødlistearter vurderes som noe under
middels.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 315 cm står på gressplen i park. Kronen er
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Lok. nr. 101  Rælingen kirke NØ forts.

vid, er noe beskåret og har noen få tynne, døde grener. Stammen har ingen skader eller ytre tegn på
hulldannelser. Stammen har litt mose, en god del lav og har begynnende grov sprekkebark (< 3 cm
dype sprekker). Treet står fint fristilt og eksponert plassert, og vurderes som vitalt.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) som følge av forekomsten av en
gammel, solbelyst eik med grov sprekkebark. Manglende synlig hulhet, få døde grener og generelt
få rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener bør legges på egnet lokalitet i nærheten.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 102 CLokalt viktig
022810102

Kvennhusvegen 4

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 28.10.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 28. oktober 2016 av Stefan Olberg, BioFokus i forbindelse
med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i skrent med ung skog nær bebyggelse ved
Kvennhusvegen 4 på Sundet i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for en forekomst av
rødlistearter vurderes som relativt lavt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 205 cm står i skogkant. Kronen er noe
smal, har ingen tegn på beskjæring og har flere døde grener. Stammen har ingen skader, men ved
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Lok. nr. 102  Kvennhusvegen 4 forts.

basis er det en utvekst med et hull på ca 5x8 cm størrelse. Hullet har oppstått etter et gammelt
grein-/stammeavbrekk, og hullet har ikke utviklet noe fin muld. Det er usikkert hvor omfangsrikt
hullet er, men antagelig er det begrenset til utveksten på stammen. Stammen har litt mose og lav,
og har begynnende sprekkebark (< 2 cm dype sprekker). Treet står skyggefullt plassert, og
vurderes som vitalt. Noen planker og et tau er festet oppe i kronen (rester etter trehytte).
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en eik
med en liten hulhet ved basis. Manglende muld i hulheten, manglende grov sprekkebark, relativt
ungt tre, skyggefull plassering samt generelt få rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen,
trekker verdien ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres. Gravearbeider bør ikke skje under kronen, og
masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene. Eventuelt nedfall
av grove grener bør få lov til å bli liggende. Oppslag av løvtrær under trekronen bør holdes noe
nede for å unngå at treet skygges ut. Spesielt bør gran som står i nærheten fjernes. Restene etter
trehytta bør fjernes.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 103 BViktig
022810103

Møllervegen 9

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 28.10.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 28. oktober 2016 av Stefan Olberg, BioFokus i forbindelse
med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i skrent tett ved Møllerveien 9 ved Lund i
Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for en forekomst av
rødlistearter vurderes som noe under middels.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 310 cm står i en skrent mellom vei og
bebyggelse. Kronen er noe smal, er en del beskåret og har få døde grener. Stammen har et stort sår
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Lok. nr. 103  Møllervegen 9 forts.

etter gammelt greinavbrekk/-avkapp, men har ellers ingen synlige skader eller ytre tegn på
hulldannelser. Stammen har noe mose, litt lav og har grov sprekkebark (< 4 cm dype sprekker).
Treet står fint fristilt og eksponert plassert, og vurderes som vitalt.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) som følge av forekomsten av en
gammel eik med litt dødved og grov sprekkebark. Litt lite dødved, manglende synlig hulhet og
generelt få rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener bør få lov til å bli liggende. Oppslag av løvtrær under trekronen
må holdes nede (slik som i dag) slik at treet ikke skygges ut.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

25.01.2017



Lok. nr. 105 CLokalt viktig
022810105

Nedre Rælingsvei 198

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 28.10.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 28. oktober 2016 av Stefan Olberg, BioFokus i forbindelse
med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kant av hage mellom to eiendommer i Nedre
Rælingsvei 198 nord for Øgården i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for en forekomst av
rødlistearter vurderes som relativt lavt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 220 cm står i kant av plen mot gårdsplass
og lav hekk. Kronen er middels vid, er en god del beskåret og har kun én kort, død gren. Stammen
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Lok. nr. 105  Nedre Rælingsvei 198 forts.

har ingen synlige skader eller ytre tegn på hulldannelser. Stammen har litt mose og lav, og har
begynnende grov sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker). Treet står greit fristilt og eksponert
plassert, og vurderes som vitalt.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en
gammel eik med noe begynnende grov sprekkebark. Manglende hulhet og dødved, ikke spesielt
gammelt tre, samt generelt få rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener bør legges på egnet lokalitet i nærheten.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 106 CLokalt viktig
022810106

Hanna Ruuds veg 4

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 28.10.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 28. oktober 2016 av Stefan Olberg, BioFokus i forbindelse
med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger på plenareal i hage i Hanna Ruuds veg 4 på
Rud i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for en forekomst av
rødlistearter vurderes som relativt lavt.
Bruk, tilstand og påvirkning: To eiker, hvorav den ene er to-stammet, har en omkrets på 270
+215 cm og 250 cm. Trærne står på gressplen i hage. Det to-stammede treet deler seg ved basis.
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Lok. nr. 106  Hanna Ruuds veg 4 forts.

Kronene er høye og er henholdsvis middels vid og smal. Kronene er mye beskåret og kun et par
tynne, døde grener ble observert. Stammene har ingen synlige skader eller ytre tegn på
hulldannelser. Stammene har litt mose og lav, og har noe grov sprekkebark (< 3 cm dype
sprekker). Trærne står fint fristilt og eksponert plassert, og vurderes som vitale.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av to
gamle eiker med noe grov sprekkebark. Manglende hulhet, mangel på dødved samt generelt få
rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien ned.
Skjøtsel og hensyn: Trærne må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronene, og masser må ikke fylles på rundt stammene, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener bør legges på egnet lokalitet i nærheten. Det bør sjekkes om de
to del-stammene på det groveste treet må sikres mot brekkasje ved hjelp av en reim.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 107 BViktig
022810107

Rudsberghaugen 33D

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 28.10.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 28. oktober 2016 av Stefan Olberg, BioFokus i forbindelse
med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i skrent tett ved bebyggelse i Rudsberghaugen
33D på Rud i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for en forekomst av
rødlistearter vurderes som noe under middels.
Bruk, tilstand og påvirkning: En to-stammet eik med omkrets på 220 + 205 cm står i skrent tett
ved terrasse og bod. Stammen deler seg ca. 1 m over bakken. Kronen er middels vid, er mye

R
ud

sb
er

gh
au

ge
n 

33
D

   
 F

ot
o:

 S
te

fa
n 

O
lb

er
g 

E
ik

 i 
sk

rå
ni

ng
 m

ed
 lø

vo
pp

sl
ag

 te
tt

ve
d 

bo
d

19.01.2017



Lok. nr. 107  Rudsberghaugen 33D forts.

beskåret og har få døde grener. Treet har en skade ved basis med en del morken dødved og en
mulig begynnende hulldannelse. Ellers har treet ingen skader eller ytre tegn på hullhet. Stammen
har litt mose og lav, og har begynnende grov sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker). Treet står i
ungt løvoppslag i liten nordvendt skråning, og er derfor noe skyggefullt plassert. Treet vurderes
som vitalt.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) som følge av forekomsten av en
gammel eik med antatt begynnende hulhet, noe grov dødved og begynnende grov sprekkebark.
Skyggefull beliggenhet og generelt få rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien
ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener må få lov til å bli liggende. Oppslag av løvtrær under trekronen
må holdes nede, ellers kan treet skygges ut. Det bør sjekkes om de to del-stammene må sikres mot
brekkasje ved hjelp av en reim.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 108 BViktig
022810108

Haugen

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 28.10.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 28. oktober 2016 av Stefan Olberg, BioFokus i forbindelse
med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i gjenngrodd skrent mellom Rudsberghaugen
83 og 85 på Haugen i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for en forekomst av
rødlistearter vurderes som godt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 400 cm står i skrent med ungt løvoppslag
og busker. Kronen er lav og vid, er noe beskåret og har noen døde grener. Stammen har flere
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Lok. nr. 108  Haugen forts.

dødvedpartier og langsgående sprekker. Minst en av dem avslører at det er en hulhet i stammen, og
litt muld kommer ut fra en sprekk. Stammen har litt mose og lav, og har grov sprekkebark (< 4 cm
dype sprekker). Treet står noe dårlig fristilt og litt skyggefullt plassert. Treet vurderes som vitalt.
Fremmede arter: Noe rødhyll vokser under trekronen.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) som følge av forekomsten av en
gammel eik med hulhet, noe dødved og grov sprekkebark. Skyggefull beliggenhet og generelt få
rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien ned, men B-verdien er meget sterk.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres. Gravearbeider bør ikke skje under kronen, og
masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene. Eventuelt nedfall
av grove grener må få lov til å bli liggende. Oppslag av løvtrær og kratt under trekronen må holdes
nede, ellers kan treet skygges ut og dø. Fjerning av kratt under kronen bør skje med noen få års
mellomrom.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 109 CLokalt viktig
023110109

Korsveien 3B

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 28.10.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 28. oktober 2016 av Madlaina Bichsel, BioFokus i
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen
kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i vegkanten, mellom vegen og plen. Nordvest
for huset ved Korsveien 3B og sør for kirkegården.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for en forekomst av
rødlistearter vurderes som lavt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 225 cm står på plen og tett inn på et gjerde.
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Lok. nr. 109  Korsveien 3B forts.

Kronen er lav og vid mot sør, er noe beskåret og har en del døde greiner. Stammen har en utpreget
barkskade, men ingen vertikale sprekker. Det er ingen synlig hulhet i stammen enda, men skade
kan antageligvis føre til det. Stammen har litt mose og lav, og har begynnende grov sprekkebark (<
2.5 cm dype sprekker). Treet står greit fristilt, bortsett fra gjerdet og en stor bjørk i sør (ca. 6m
unna). På andre sida av vegen i nord står en høyt thuja-hekke og 5 m i øst en bjørk.
Fremmede arter:  Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en
gammel eik med noe grov sprekkebark og en del dødved. Manglende hulhet samt generelt få
rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove greiner bør legges på egnet lokalitet i nærheten. Fjerning av bjørken i
sør og gjerdet kan vurderes.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 110 CLokalt viktig
022810110

Linjevegen 41

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 28.10.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 28. oktober 2016 av Madlaina Bichsel, BioFokus i
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen
kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kanten av hage mellom to eiendommer i
Linjevegen (mellom 22 og 41) i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for forekomst av
rødlistearter vurderes som relativt lavt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 240 cm står i svak skråning i kanten av
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Lok. nr. 110  Linjevegen 41 forts.

hage/ plen. Stammen deler seg i fem på ca. 2,5 m høyde (derav en stamme fjernet). Kronen er smal
og høy, er en god del beskåret og har en del døde greiner. Stammen har ingen synlige skader eller
ytre tegn på hulldannelser, men har to vertikale sprekker. Stammen har litt mose og lav, og har
begynnende grov sprekkebark (< 3 cm dype sprekker). Treet står tett ved hus i sør, sørøst og
nordvest. Nederste 30 cm av stammen er dekket av verandaen som er bygget helt inntil stammen.
En liten fuglekasse er fastet på stammen. Noen busker i 3 m avstand i nord.
Fremmede arter: Stor fremmede gran i sørvest.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en
gammel eik med noe begynnende grov sprekkebark. Manglende hulhet og lite dødved, ikke
spesielt gammelt tre, samt generelt få rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien
ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener bør legges på egnet lokalitet i nærheten. Avstand fra verandaen
til stammen burde vært større.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 111 CLokalt viktig
022810111

Nedre Rælingsveg I

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 28.10.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 28. oktober 2016 av Madlaina Bichsel, BioFokus i
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen
kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i kant av hagen, øverst av en nordøstvendt
skråning, øst for huset ved Solvegen 6 i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for forekomst av
rødlistearter vurderes som relativt lavt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 225 cm står i kant mellom hagen og en ung
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Lok. nr. 111  Nedre Rælingsveg I forts.

skog som står i en sigende skråning. Kronen er ganske lav og middels vid, er ikke beskåret og har
en del døde (ikke grove) greiner. Det finnes også noe liggende dødved (ikke grov) på bakken.
Stammen har ingen synlige skader eller ytre tegn på hulldannelser og ingen vertikal sprekk.
Stammen er dekket av en del mose (< 50%) og litt lav (< 10%), og har begynnende grov
sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker). Treet står på tidligere kulturmark med oppslag av unge alm,
ask og eik.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en
gammel eik med noe begynnende grov sprekkebark. Manglende hulhet og lite dødved, ikke
spesielt gammelt tre, samt generelt få rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien
ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener må få lov til å bli liggende på lokaliteten. Treet bør fristilles
snarest ved at ungt løvoppslaget under trekronen fjernes.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 112 CLokalt viktig
022810112

Nedre Rælingsveg II

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 28.10.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 28. oktober 2016 av Madlaina Bichsel, BioFokus i
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen
kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nederst av en nordøstvendt skråning, sør av
Nedre Rælingsveg og nordøst for huset ved Solvegen 6 i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for forekomst av
rødlistearter vurderes som lavt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En tre-stammet eik med omkrets på 210 cm (pluss to stammer <
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Lok. nr. 112  Nedre Rælingsveg II forts.

190 cm) står i kanten mellom vegen og ung skog som står i en skråning. Kronen er høy og smal, er
beskåret og har veldig få døde greiner. Stammen har ingen synlige skader eller ytre tegn på
hulldannelser og ingen vertikal sprekk. Stammen er dekket av noe mose (< 10%) og lav (< 20%),
og har begynnende grov sprekkebark (< 4 cm dype sprekker). Treet står på tidligere kulturmark
med oppslag av ung alm, ask og eik i sør og turvei mot nord.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en 3-
stammet gammel eik med grov sprekkebark. Manglende hulhet og lite dødved, ikke spesielt
gammelt tre, samt generelt få rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener må få lov til å bli liggende på lokaliteten. Treet bør fristilles noe
bedre ved at ungt løvoppslaget under trekronen fjernes.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 113 CLokalt viktig
022810113

Strømsdalen 1

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 28.10.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 28. oktober 2016 av Madlaina Bichsel, BioFokus i
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen
kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øverst av en nordøstvendt skråning, sørøst for
huset ved Solvegen 6 i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for forekomst av
rødlistearter vurderes som lavt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 200 cm står i ung skog som står i en
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Lok. nr. 113  Strømsdalen 1 forts.

sigende skråning. Kronen er lav og middels vid, er ikke beskåret og har flere døde greiner (også
noe grovere). Stammen har ingen synlige skader eller ytre tegn på hulldannelser og ingen vertikal
sprekk. Stammen er dekket mye av mose (< 75%) og nesten ikke av lav (< 1%), og har
begynnende grov sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker). Treet står på tidligere kulturmark med
oppslag av unge alm, ask og eik rundt.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en
gammel eik med begynnende grov sprekkebark og en del døde greiner. Manglende hulhet og ikke
spesielt gammelt tre, pluss skyggefull beliggenhet og samt generelt få rødlistearter knyttet til
naturtypen i regionen, trekker verdien ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener må få lov til å bli liggende på lokaliteten. Treet bør fristilles
snarest ved at ungt løvoppslaget under trekronen fjernes.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 114 CLokalt viktig
022810114

Strømsdalen 11I

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 28.10.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 28. oktober 2016 av Madlaina Bichsel, BioFokus i
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen
kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en østvendt skråning, øst for huset ved
Solvegen 14 i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for forekomst av
rødlistearter vurderes som lavt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 225 cm står i ung skog som står i en
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Lok. nr. 114  Strømsdalen 11I forts.

sigende skråning. Kronen er middels lav og vid, er ikke beskåret og har flere døde greiner (noe
grovere). Stammen har ingen synlige skader eller ytre tegn på hulldannelser og ingen vertikal
sprekk. Stammen er dekket av mose (< 50%) og lav (< 20%), og har begynnende grov sprekkebark
(< 2,5 cm dype sprekker). Treet står på tidligere kulturmark med oppslag av unge alm, ask og eik
rundt, litt åpent mot sør.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en
gammel eik med begynnende grov sprekkebark og noe døde greiner. Manglende hulhet og ikke
spesielt gammelt tre, samt generelt få rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien
ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener må få lov til å bli liggende på lokaliteten. Treet bør fristilles
snarest ved at ungt løvoppslaget under trekronen fjernes.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 115 CLokalt viktig
022810115

Strømsdalen 11II

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 28.10.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 28. oktober 2016 av Madlaina Bichsel, BioFokus i
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen
kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en østvendt skråning, nordøst for huset ved
Solvegen 14 i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for forekomst av
rødlistearter vurderes som lavt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 215 cm står i ung skog som står i en
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Lok. nr. 115  Strømsdalen 11II forts.

sigende skråning. Kronen er middels høy og middels vid, er ikke beskåret og har en del døde
greiner (ikke særlig grov). Stammen har ingen synlige skader eller ytre tegn på hulldannelser og
ingen vertikal sprekk. Stammen er dekket av noe mose (< 30%) og lite lav (< 2%), og har
begynnende sprekkebark (< 2 cm dype sprekker). Treet står på tidligere kulturmark med oppslag
av unge alm, ask og eik rundt. En stor død eik står vest for lokaliteten.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en
gammel eik med begynnende grov sprekkebark og noen døde greiner. Manglende hulhet og ikke
spesielt gammelt tre, samt generelt få rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien
ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres. Gravearbeider bør ikke skje under kronen, og
masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene. Eventuelt nedfall
av grove greiner må få lov til å bli liggende på lokaliteten. Oppslag av unge løvtrær bør holdes
nede under treets krone.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 116 CLokalt viktig
022810116

Eikelivegen 4

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 28.10.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 9. november 2016 av Madlaina Bichsel, BioFokus i
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen
kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en nordøstvendt skråning, sørvest for huset
ved Eikelivegen 4 i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for forekomst av
rødlistearter vurderes som lavt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 240 cm står i skråning i kanten til en hage.
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Lok. nr. 116  Eikelivegen 4 forts.

Kronen er ganske lav og vid, er lite beskåret og har noen døde greiner. Stammen har en
stammeskade men ellers ingen ytre tegn på hulldannelser og ingen vertikal sprekk. Stammen er
dekket av noe mose (< 20%) og lav (< 20%), og har begynnende grov sprekkebark (< 3 cm dype
sprekker). Treet har nylig blitt fristilt fra oppslag av unge trær. 10 m unna i sørøst står en stor, hul
eik.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en
gammel eik med begynnende grov sprekkebark og noe døde greiner. Manglende hulhet og ikke
spesielt gammelt tre, samt generelt få rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien
ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres. Gravearbeider bør ikke skje under kronen, og
masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene. Eventuelt nedfall
av grove grener må få lov til å bli liggende på lokaliteten. Treet bør holdes fristilt ved at ungt
løvoppslag fjernes med jevne mellomrom.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 117 ASvært viktig
022810117

Eikelivegen 22II

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 09.11.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 9. november 2016 av Madlaina Bichsel, BioFokus i
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen
kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en nordøstvendt skråning, sør for huset ved
Eikelivegen 4 og nordøst for huset ved Eikelivegen 20 i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten (eventuelt pga vanskelig tilgang og
været). Potensialet for en forekomst av rødlistearter vurderes som veldig høy.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 440 cm står i skråning. Kronen er lav og
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Lok. nr. 117  Eikelivegen 22II forts.

vid, er beskåret og har mye døde, grove greiner. Stammen har en vertikal sprekk og er hul med
åpning på NV-sida. Det finnes en god del mull og mye spor etter insekter. Noe dyr har gravd seg
inn/ under treet. Stammen er dekket av noe mose (< 20%) og en del lav (< 50%), og har grov
sprekkebark (< 6 cm dype sprekker). Treet har nylig blitt fristilt fra oppslag av unge trær, som nå
ligger på en haug inntil treet. 10 m unna i nordvest står en stor eik.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) som følge av forekomsten av en
gammel, hul eik med grov sprekkebark og mye grov dødved. Manglende funn av spesielle arter og
få rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien ned til en svak A.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres. Gravearbeider bør ikke skje under kronen, og
masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene. Eventuelt nedfall
av grove grener må få lov til å bli liggende på lokaliteten. Haugen med felte ungtrær bør fjernes
snarest. Treet må holdes fristilt slik som ved inventeringstidspunktet.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 118 BViktig
022810118

Eikelivegen 22I

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 09.11.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 9. november 2016 av Madlaina Bichsel, BioFokus i
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen
kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en nordøstvendt skråning, nordøst for huset
ved Eikelivegen 22 i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for forekomst av
rødlistearter vurderes som middels - god.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 335 cm står i skråning i oppslag av ung
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Lok. nr. 118  Eikelivegen 22I forts.

skog. Kronen er middels lav, er beskåret (lenge siden) og har en god del grove, døde greiner.
Stammen har en vertikal sprekk, ellers ingen skader, men ved basis er det et synlig hull med lite
mulldannelse. Stammen er dekket av litt mose (< 10%) og lav (< 20%), og har grov sprekkebark (<
4 cm dype sprekker). Treet står i oppslag av unge trær (lønn og bjørk) og i nærheten av flere store
eiketrær.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) som følge av forekomsten av en
gammel, eik med begynnende hulhet, grov sprekkebark og en god del grov dødved. Manglende
funn av spesielle arter og få rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres. Gravearbeider bør ikke skje under kronen, og
masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene. Eventuelt nedfall
av grove grener må få lov til å bli liggende på lokaliteten. Eiketreet bør fristilles bedre, og
fristillingene bør skje gradvis.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 119 CLokalt viktig
022810119

Sorenskrivervegen 22

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 09.11.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 9. november 2016 av Madlaina Bichsel, BioFokus i
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen
kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en nordvendt skråning, nordøst for huset ved
Eikelivegen 22 i Rælingen kommune. I samme skråning står tre andre kartlagte eiketrær.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for forekomst av
rødlistearter vurderes som lavt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 205 cm står i skråning i oppslag av ung
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Lok. nr. 119  Sorenskrivervegen 22 forts.

skog. Kronen er relativ høy og smal, er ikke beskåret og har en del døde greiner (ikke særlig
grove). Stammen har ingen synlige skader eller ytre tegn på hulldannelser og ingen vertikal sprekk.
Stammen er dekket av litt mose (< 10%) og en del lav (< 50%), og har begynnende sprekkebark (<
1,5 cm dype sprekker). Treet står i oppslag av unge trær (lønn og bjørk) og i nærheten av flere
store eiketrær.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en
gammel eik med slett bark og en del døde greiner. Manglende hulhet og ikke spesielt gammelt tre,
samt generelt få rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener må få lov til å bli liggende på lokaliteten. Eiketreet bør fristilles
noe bedre ved å fjerne løvtrær nær treet. Fristillingen bør skje gradvis.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 129 CLokalt viktig
022810129

Chr Tomters veg 11

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 09.11.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 9. november 2016 av Madlaina Bichsel, BioFokus i
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen
kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i hagen sør for huset ved Chr Tomtersveg 11 i
Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for en forekomst av
rødlistearter vurderes som lavt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 275 cm. Kronen er lav og vid, er beskåret
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Lok. nr. 129  Chr Tomters veg 11 forts.

og har en del døde greiner (få grove). Stammen har ingen synlige skader eller ytre tegn på
hulldannelser, men en vertikal sprekk. Stammen er dekket av noe mose (< 20%) og lav (< 20%),
og har begynnende grov sprekkebark (< 4 cm dype sprekker). Treet står på plen med noen ganske
lave busker i sørvest, ellers greit fristilt og soleksponert.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en
gammel eik med begynnende grov sprekkebark og noen døde greiner. Manglende hulhet og
generelt få rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener bør legges på egnet lokalitet i nærheten.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 130 BViktig
022810130

Peder Jølsensveg 4

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 09.11.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble først registrert av Arne Heggeland 29.05.2002 og så reinventert 9.
november 2016 av Madlaina Bichsel, BioFokus i forbindelse med kartlegging av den utvalgte
naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen kommune. Ved første registrering i 2002 bestod
lokaliteten av “en halv bekkedal” (østvendt) og inkluderte flere store trær (både eik og ask)
deriblant ett av kommunens groveste asketre med dbh på 130cm.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger lavt i en nordøstvendt skråning sør for huset
ved Peder Jølsensveg 4 i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for forekomst av
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Lok. nr. 130  Peder Jølsensveg 4 forts.

rødlistearter vurderes som middels.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 335 cm. Kronen er relativ høy og vid, er
beskåret og har noe døde greiner (få grove). Stammen har ingen synlige skader, men tegn av
muligens begynnende hulldannelser på to steder ved treets basis og en vertikal sprekk. Stammen er
dekket av litt mose (< 5%) og mye lav (< 75%), og har begynnende grov sprekkebark (< 4 cm
dype sprekker). Treet står på plen med noen busker (bringebær, ask og rødhyll) under kronen. I øst
står en stor gran, og treets står noe skyggefullt plassert pga den bratte skråningen. Lokaliteten er en
del av en område som har vært et åpent kulturlandskap med spredte, grove trær for noen tiår siden.
I dag er det til dels sterk gjenvoksning og “tilløp” til et skogsjikt rundt de grove overstanderne.
Deler av biotopen samt områdene rett utenfor har preg av skrotemark og hage.
Fremmede arter: Rødhyll (Sambucus racemosa) vokser tett ved treet.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en gammel
eik med begynnende grov sprekkebark, svak (begynnende) hulldannelse og noen døde greiner.
Manglende funn og generelt få rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen og manglende
mulldannelse, trekker verdien ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener bør få bli liggende på lokaliteten. Oppslag av busker under treets
krone bør holdes nede.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 131 BViktig
022810131

Knut Thorstensensveg 1B

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 28.10.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning:  Lokaliteten ble registrert 9. november 2016 av Madlaina Bichsel, BioFokus i
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen
kommune. Lokaliteten var tidligere en del av lokaliteten BN00010991 som ble først registrert av
Arne Heggeland 29.05.2002, men ble delt opp og oppdatert ved kartleggingsarbeid i 2016. Før
oppdelingen innholdet lokaliteten flere store trær (både eik og ask) deriblant ett av kommunens
groveste asketre med dbh på 130cm.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en østvendt skråning vest for huset ved Knut
Thorstensens veg 1B i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
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Lok. nr. 131  Knut Thorstensensveg 1B forts.

Artsmangfold: Det ble registret eikehårskål (Proliferodiscus tricolor) på lokaliteten. Potensialet
for forekomst av rødlistearter vurderes som relativt godt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 320 cm. Kronen er lav og vid, er beskåret
og har flere døde greiner (også grove). Stammen har ingen synlige skader eller ytre tegn på
hulldannelser, og ingen vertikale sprekker. Stammen er dekket av litt mose (< 5%) og mye lav (<
75%), og har begynnende grov sprekkebark (< 3 cm dype sprekker). Treet står på en eng i skråning
med oppslag av busker (ask og hassel). Lokaliteten er en del av en område som har vært et åpent
kulturlandskap med spredte, grove trær for noen tiår siden. I dag er det til dels sterk gjenvoksning
og “tilløp” til et skogsjikt rundt de grove overstanderne. Deler av biotopen samt områdene rett
utenfor har preg av skrotemark og hage.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en gammel
eik med begynnende grove sprekkebark og noe døde greiner.  Manglende hulhet og generelt få
rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener bør få bli liggende på lokaliteten. Oppslag av busker under
trekronen bør holdes nede for å unngå utskygging.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 132 CLokalt viktig
022810132

Nedre Rælingsveg 111

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 09.11.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 9. november 2016 av Madlaina Bichsel, BioFokus i
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen
kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en østvendt skråning nord for huset ved
Nedre Rælingsveg 111 og øst for huset ved Dammensvegen 1B i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for en forekomst av
rødlistearter vurderes som lavt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En tre-stammet eik med omkrets på 240, 170 og 255 cm. Kronene
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Lok. nr. 132  Nedre Rælingsveg 111 forts.

er egentlig lave og vide, men sterk beskjæring gir ganske høye kroner. Det finnes en del døde
greiner (ikke særlig grove). Stammene har ingen synlige skader eller ytre tegn på hulldannelser, og
ingen vertikale sprekker. Stammene er dekket av litt mose (< 10%) og lav (< 10%), og har
begynnende grov sprekkebark (< 4-4,5 cm dype sprekker). Treet står i en bratt skråning og har blitt
fristilt fra unge trær ganske nylig.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en
gammel tre-stammet eik med begynnende grove sprekkebark og noen døde greiner. Manglende
hulhet og generelt få rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener bør få bli liggende på lokaliteten. Oppslag av busker i området
bør holdes nede.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 133 CLokalt viktig
022810133

Dammensvegen 3B

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 09.11.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 9. november 2016 av Madlaina Bichsel, BioFokus i
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen
kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en sørøstvendt skråning øst for huset ved
Dammensvegen 3B og vest for vegen, i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for en forekomst av
rødlistearter vurderes som lavt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 245 cm. Kronen er lav og vid, er beskåret
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Lok. nr. 133  Dammensvegen 3B forts.

og har noe døde greiner (få grovere). Stammen har ingen synlige skader eller ytre tegn på
hulldannelser og ingen vertikal sprekk. Stammen er dekket av noe mose (< 30%) og litt lav (<
10%), og har begynnende sprekkebark (< 2,5 cm dype sprekker). Treet står i hage med en ca. 1 m
høy kompost lagt inntil treet og noen lave busker i nordvest, ellers greit fristilt.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en
gammel eik med begynnende sprekkebark og noen døde greiner. Manglende hulhet og generelt få
rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener bør legges på egnet lokalitet i nærheten. Oppslag av busker i
området skal holdes nede og komposten bør fjernes/flyttes.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 134 ASvært viktig
022810134

Strømsborg 19

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 09.11.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 9. november 2016 av Madlaina Bichsel, BioFokus i
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen
kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger eksponert, øverst på en østvendt skråning nord
for huset ved Strømsborg 19 i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for en forekomst av
rødlistearter vurderes som god.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 500 cm. Kronen er lav og vid, er beskåret
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Lok. nr. 134  Strømsborg 19 forts.

og har noe få døde greiner. Stammen har ingen synlige skader, men ifølge beboere av huset ved
Strømsborg 19, er det synlig tegn på hulldannelser fra andre etasje i huset. Stammen er dekket av
noe mose (< 20%) og lav (< 30%), og har grov sprekkebark (< 8 cm dype sprekker). Treet står på
plen, med en benk under kronen, ellers fristilt og soleksponert.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) som følge av forekomsten av en
gammel, svær eik med grov sprekkebark og synlig tegn på begynnende hulldannelser. Lite dødved
i kronen, manglende funn av spesielle arter og få rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen,
trekker verdien ned til en svak A.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener bør legges på egnet lokalitet i nærheten. Oppslag av busker i
området bør holdes nede.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 135 BViktig
022810135

Rælingen bygdetun 2

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 28.10.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble først registret av Arne Heggland 28.august 2001 og så reinventert 28.
oktober 2016 av Stefan Olberg og Madlaina Bichsel, BioFokus i forbindelse med kartlegging av
den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger nord for parkeringsplassen ved Rælingen kirke,
øst for huset ved Kirkevegen 20 i Fjerdingby, Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold:  2001 ble det ikke funnet noe spesielle arter. 2016 ble det registret grønnsotnål
(Calicium viride) og honningsopp (Armillaria sp.) på lokaliteten. Potensialet for en forekomst av
rødlistearter vurderes som middels - godt.
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Lok. nr. 135  Rælingen bygdetun 2 forts.

Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 365 cm. Kronen er lav og vid, er beskåret
og har få døde greiner. Stammen har noe barkskade, men ellers ingen synlige skader eller ytre tegn
på hulldannelser, men en vertikal sprekk. Stammen er dekket noe av mose (< 5%) og lav (< 40%),
og har begynnende grove sprekkebark (< 4,5 cm dype sprekker). Treet er frittstående på plen og
har stor visuell/estetisk verdi.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en gammel
eik med begynnende grov sprekkebark og noe døde greiner.  Manglende hulhet og generelt få
rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener bør legges på egnet lokalitet i nærheten.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017



Lok. nr. 136 BViktig
022810136

Rælingen bygdetun 1

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Ask
Mosaikk:
Feltsjekk: 28.10.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble først registrert av Arne Heggland 1. september 2001 og så reinventert
28. oktober 2016 av Stefan Olberg og Madlaina Bichsel, BioFokus i forbindelse med kartlegging
av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger øst for vegen og vest for huset ved Kirkevegen
20 i Fjerdingby, i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Ask (D1209).
Artsmangfold: 2001 ble det notert (under en knute på treet) rikelige forekomster av en krevende
skorpelav (Lavherbariet 2000). Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten i 2016. Potensialet
for forekomst av rødlistearter vurderes som godt.
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Lok. nr. 136  Rælingen bygdetun 1 forts.

Bruk, tilstand og påvirkning: En ask med omkrets på 425 cm. Treet er styvet, hult og brent inni.
Det har store dødvedpartier og flere hulåpninger, men lite mulldannelse. Stammen har grove
sprekkebark (< 4 cm dype sprekker). Treet står på gressplen, mellom hus og veg, med syrin rundt
(i avstand av ca. 1-2 m), ellers greit fristilt.
Fremmede arter: Syrin (Syringa vulgaris) vokser i nærheten.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som viktig (B-verdi) grunnet forekomsten av en gammel,
hul og styvet ask med grov sprekkebark. Å brenne treets innside reduserer muligheten for
forekomst av vedboende arter og det er lite muld i hulheten. Generelt finnes få rødlistearter knyttet
til naturtypen i regionen. Dette trekker verdien ned.
Skjøtsel og hensyn: Syrin bør fjernes. Styvingspraksisen bør opprettholdes, men må utføres
regelmessig og med forsiktighet.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten
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Lok. nr. 137 CLokalt viktig
022810137

Øvre Rælingsveg 36

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 25.11.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 25. november 2016 av Madlaina Bichsel, BioFokus i
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen
kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger oppe på bakken nord for en parkeringsplass og
øst for huset ved Øvre Rælingsveg 36, i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for forekomst av
rødlistearter vurderes som lavt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 235 cm. Kronen er lav og middels vid, er
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Lok. nr. 137  Øvre Rælingsveg 36 forts.

ikke beskåret og har få døde greiner. Bortsett fra et utskjært hjerte har stammen ingen synlige
skader eller ytre tegn på hulldannelser og ingen vertikal sprekk. Stammen har lite mose (< 5%) og
lav (< 10%), og har begynnende grov sprekkebark (< 3,5 cm dype sprekker). Treet er soleksponert
og frittstående på plen.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en
gammel eik med begynnende grov sprekkebark. Lite dødved, manglende hulhet og generelt få
rødlistearter knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien ned.
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener bør legges på egnet lokalitet i nærheten.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten
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Lok. nr. 138 CLokalt viktig
022810138

Sorenskrivervegen 3D

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 25.11.2016 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten ble registrert 25. november 2016 av Madlaina Bichsel, BioFokus i
forbindelse med kartlegging av den utvalgte naturtypen “hule eiker” på oppdrag for Rælingen
kommune.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Lokaliteten ligger i en østvendt skråning nordøst for huset ved
Sorenskrivervegen 3D, i Rælingen kommune.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Lokaliteten er kartlagt som naturtypen Store
gamle trær - Eik (D1207) og omfattes av forskrift om utvalgt naturtype Hule eiker (U03).
Artsmangfold: Ingen spesielle arter er registrert på lokaliteten. Potensialet for forekomst av
rødlistearter vurderes som lavt.
Bruk, tilstand og påvirkning: En eik med omkrets på 335 cm. Kronen er lav og middels vid, er
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Lok. nr. 138  Sorenskrivervegen 3D forts.

beskåret og har få døde greiner. Stammen har ingen synlige skader, men svake ytre tegn på
hulldannelser ved treets basis og en svak vertikal sprekk. Stammen er dekket noe av mose (< 20%)
og lav (< 10%), og har grove sprekkebark (< 5 cm dype sprekker). Treet står på tidligere hagemark
på vest sida av en bratt ravine. Ung skog kommer opp (ask, eik) og det finnes noe store ask (<
40cm diameter) i omkrets av 15 m fra eiken.
Fremmede arter: Ingen påviste.
Verdivurdering: Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) grunnet forekomsten av en
gammel eik med grov sprekkebark. Lite dødved, manglende hulhet og generelt få rødlistearter
knyttet til naturtypen i regionen, trekker verdien ned (sterk C).
Skjøtsel og hensyn: Treet må ikke beskjæres unødvendig. Gravearbeider bør ikke skje under
kronen, og masser må ikke fylles på rundt stammen, da dette kan føre til skader på røttene.
Eventuelt nedfall av grove grener bør legges på egnet lokalitet i nærheten. Oppslag av unge trær i
nærheten bør holdes nede.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten

19.01.2017
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