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Informasjon  til grunneiere  med  hule  eiker i  Rælingen  kommune

Oslo og Akershus har det største biologiske mangfoldet i hele landet, samtidig som fylkene har
størst befolkningsvekst og utbygging. Noen områder er spesielt viktige for bevaringen av det
biologiske mangfoldet fordi de er leveområder for truete arter. Naturtypen hul eik er blant de
viktigste i denne sammenhengen og har fått status som utvalgt naturtype etter

naturmangfoldloven. Det vil si at den har fått en egen forskrift og en ekstra beskyttelse. Også
store eiker uten hulrom omfattes av forskriften.

For at de biologiske verdiene i tilknytning til eikene skal bli tatt vare på, er det avgjørende at
berørte grunneiere, borettslag m.m. har kj ennskap til trærnes biologiske verdi og hvordan de må
forvaltes. Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil med dette brevet gi eiere av hule eiker i
Rælingen, og berørte naboer, mer spesifikk informasjon om de enkelte trærne. Fylkesmannen
oppfordrer naboer til å vise stor grad av velvilje når det gjelder eventuell ulempe de aktuelle
eikene medfører i form av skygge, redusert utsikt, løvnedfall m.m.

Hul eik  -  utvalgt naturtype

Det er vedtatt en egen forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Den utvalgte

naturtypen hul eik er der definert slik:

Med hule eiker menes eiketrær som har en diameter på minst 63 cm, tilsvarende omkrets

på 200 cm, samt eiketrær som er synlig hule og med en  diameter  på minst 30 cm,

tilsvarende omkrets på minst 95 cm. Diameter og omkrets måles i brysthøyde (1,3 m) over
bakken. Synlig hule defineres til å være eiketrær med et indre hulrom som er større enn
åpningen og der åpningen er større enn 5 cm ". Unntatt er hule eiker i produktiv skog.

Mer informasjon om naturtypen hule eik og hvilken betydning regelverket har, kan du lese om i
vedlagte brosjyre.

Hul eik på/ved din eiendom
Rælingen kommune har nylig hatt en kartlegging av hule eiker i kommunen. Noen eiker er
kartlagt tidligere og finnes registrert i Naturbaseno. For disse eikene er det vedlagt et faktaark
med kart. Eikene som er kartlagt i vinter finnes på et oversiktskart. De vil bli registrert i
Naturbase.no med faktaark i løpet av året.
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For noen områder er det i faktaarket gitt anbefalinger for skjøtsel. Dette kan for eksempel være
rydding av yngre trær og busker rundt eikene, slik at de får bedre vekstvilkår. For ikke å påføre
naturverdiene skade, er det viktig at skjøtsel av eikene og eventuelle andre tiltak som kan ha

påvirkning på disse avklares med Rælingen kommune eller Fylkesmannens miljøvemavdeling på
forhånd.

Fylkesmannen får mange henvendelser fra personer som er bekymret for at store døde greiner
skal falle ned.  Å  ta ned enkelte greiner er ikke et brudd på forskiften, men det kan være lurt å

rådføre seg med en trepleier om hvordan man gjør det på best mulig måte uten å forringe treets
levevilkår. Det er ønskelig at store greiner legges på bakken ved treet eller et annet eiketre slik at
insekter, lav, sopp og mose kan spres tilbake til treet.

Om kartlegging av biologisk mangfold
Det er kommunen som har det overordnede faglige ansvaret for kartlegging og ivaretakelse av
biologisk mangfold i kommtmen. Det er gjennomført kartlegging av hvilke områder i Rælingen
som er viktige for bevaring dette mangfoldet. Områdene er kartlagt, klassifisert og gitt verdi i
henhold til nasjonale retningslinjer utarbeidet av Milj ødirektoratet (tidligere Direktoratet for
naturforvaltning). Verdisettingen forteller om områdene er svært viktige (nasjonal verdi), viktige

(regional verdi) eller lokalt viktige (lokal verdi) for det biologiske mangfoldet. Den innsamlede
informasjonen er framstilt på digitale kart og lagt inn i en egen naturdatabase. Kart og database
blir fortløpende oppdatert etter hvert som ny informasjon om biologisk viktige områder samles
inn.

For å ha et best mulig grunnlag for å ta vare på det biologiske mangfoldet, er det viktig at
opplysningene i kart og databaser er så korrekte som mulig.

Dersom det oppdages feil ved avgrensning, faktagrunnlag eller andre forhold knyttet til den
aktuelle hul eik-lokaliteten, bør dette meldes til Rælingen kommune ([3. os'1frfl;ls.I<m1n11mm.no)
eller Fylkesmannens miljøvemavdeling (fmoaposlI1'10lIz1k(a'.'+fvlkes111unnermo). Det samme gjelder
dersom det er feilaktige grunneieropplysninger eller det er andre som også burde få
informasjonen tilsendt.

Fylkesmannen ser gjeme at dette brevet blir tatt vare på og videreformidlet til eventuelle nye
eiere av berørte eiendommer.

Med hilsen

Ellen Lien

seksjonssjef Catrine Curle
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkj ent.

Kopi: Rælingen kommune
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Fakta: Naturtype

Strøm 1

Id BN00010991

Områdenavn Strøm 1

Kommuner Rælingen

Naturtype Store gamle trær

Utforming Eik

Verdi Viktig

Utvalgt naturtype Ja

Navn på utvalgt U03 - Hule eiker

naturtype

Registreringdato 31.12.2002

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet G lkke vurdert

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale O

Forvaltningsavtale

inngått

Forvaltningsavtale

utløper

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning Lokalitetskrivelse innlagt av AHE den 24.06.2002: Lokaliteten ble undersøkt av Arne

Heggland  29.05.02.  Lokaliteten består av “en halv bekkedal" (østvendt) inneklemt mellom

boligfelter og industri. Naturverdiene er i første rekke knytta til seks spesielt gamle og grove

trær som står i området (tre ask og tre eik). Den groveste aska har en brysthøydediameter

(dbh) på 130 cm, og dette er en av Rælingens aller største asketrær. Den groveste eika har

dbh  80  cm. I tillegg til de seks spesielt grove trærne, er det noen mellomstore (40-60 cm),

men tydelig mye yngre asketrær. Andre treslag som forekommer er osp, hegg, gråor, selje,

rogn. Området har vært et åpent kulturlandskap med spredte, grove trær for noen tiår siden.

I dag er det er til dels sterk gjenvoksning og "tilIøp" til et skogsjikt rundt de grove

overstanderne. Deler av biotopen samt områdene rett utenfor har preg av skrotemark og

hage. De biologiske kvalitetene er knyttet til de grove løvtrærne. De største trærne har

grovvokst bark, vid krone, ulik grad av stammeuthuling og døde greiner (påsittende og

nedfalne). Slike trær er viktige elementer for en del sjeldne og trua arter. En rødlisteart (må

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00010991 16.  jan  2017
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bekreftesl) ble funnet  på  det groveste treet.  En  del sjeldenheter blant virvelløse dyr kan

forventes  å  leve i området. Området må betrates som lokalt til regionalt sjeldent.

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal 4,7 daa

http://faktaarknaturbase.no/naturtype?id=BN00010991 16. jan 2017
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Kartgfunnlagz Kartverket, Geovekstlog kómmuner
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D Naturbase

Fakta: Naturtype

Strøm  2

Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Navn  på utvalgt

naturtype

Registreringdato

Nøyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Forvaltningsavtale

inngått

Forvaltningsavtale

utløper

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00010992

16.01.2017

BN00010992

Strøm 2

Rælingen

Store gamle trær

Eik

Viktig

Ja

U03 -  Hule eiker

31.12.2002

G  Ikke vurdert

0

Lokalitetskrivelse innlagt av AHE den 24.06.2002: Lokaliteten ble feltregistrert av Arne

Heggland  29.05.2002  og består at ett fristilt eiketre i en beiteravine som ligger  brakk.

Eiketreet har en brysthøydediameter på mellom  120  og 140  cm og er dermed et sjeldent

grovt tre i kommunen. Treet har tydeligvis vært fristilt svært lenge, for det har en meget vid

krone. Treet er nokså kortvokst og med grove greiner som stråler ut fra en kort og kraftig

basis. Treet har enkelte døde greiner samt noen døde partier på rot- og stammeområdet.

Treet er sterkt innhult. Det ble lett etter sjeldne lav- og sopparter på stammen og i

greinverket, men uten hell. Det er allikevel sannsynlig at det kan være trua og sjeldne arter

(f.eks.  av  insekter) knytta til treet. Treet har stor visuell verdi og bør bevares uten

skjøtselstiltak. Døde påsittende og nedfalne greiner bør heller ikke fjernes. imidlertid kan det

være en fordel å bevare treet i et åpent eller halvskygge-miljø. Gjenvoksning rundt treet bør

derfor forhindres.

16.jan 2017
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Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal 0,4 daa

httpz//faktaarknaturbase.no/naturtype?id=BN00010992 16. jan  2017
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Kartgrunnlag: Kartverket. Geovekst  og kommuner
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Fakta: Naturtype

Naturbase lRælingen bygdetun  2

Rælingen bygdetun 2
Id

Områdenavn

Kommuner

Naturtype

Utforming

Verdi

Utvalgt naturtype

Navn på utvalgt

naturtype

Registreringdato

Nyaktighetsklasse

Tilstand

MOB-Land prioritet

Modellert

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan

Forvaltningsavtale

Forvaltningsavtale

inngått

Forvaltningsavtale

utløper

Bruk

Påvirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

BN00011041

Rælingen bygdetun  2

Rælingen

Store gamle trær

Eik

Lokalt viktig

Ja

U03 -  Hule eiker

31.12.2002

G  lkke vurdert

0

i Naturbase

Side  1  av  3

16.01.2017

Lokalitetskrivelse innlagt av AHE den 01.09.2001: Lokalitet registrert av Arne Heggland

28.08.2001. Ved Rælingen bygdetun, øst for inngangspartiet (på plenen), står en gammel

eik. Stammediameter er mellom 80 og 100 cm. Eiketreet har stor, vid  krone, tykke greiner

og til dels grov, oppsprekt bark. Ingen spesielle arter ble funnet voksende på stammen, men

potensialet for spesielle lavarter på stammen eller sopparter på treet er til stede. Treet har

stor visuell/estetisk verdi.

http ://faktaarknaturbase.no/naturtype?id=BN00O1 1 04 1 16.jan 2017
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Mangler

Totalareal 0,1 daa

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00O1 1041 16. jan 2017
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Kangrunnlag:  Kartverket, Geovekst  og kommuner
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Fakta: Naturtype

Stalsbe rg

Id BN00010995

Omràdenavn Stalsberg

Kommuner Rælingen

Naturtype Rik edellauvskog

Utforming

Verdi Viktig

Utvalgt naturtype Ja

Navn pà utvalgt naturtype UO3  -  Hule eiker

Registreringdato 29.05.2002

Nyaktighetsklasse < 20  m

Tilstand

MOB-Land prioritet G  Ikke vurdert

Modellert Nei

Gjennomsnittsdyp

Forvaltningsplan Nei

Forvaltningsavtale O

Forvaltningsavtale inngått

Forvaltningsavtale utløper

Bruk

Pavirkningsfaktor

Verdibegrunnelse

Innledning

Beliggenhet

Naturtyper

Artsmangfold

Påvirkning

Fremmede arter

Skjøtsel

Landskap

Mangler

Totalareal

Kilder

http ://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN000  1 0995

Lokaliteten får  høy verdi på grunn av sin størrelse, mengde med død ved og grad av kontinuitet, samt artsinventar og grad

av urørthet.

Lokaliteten har blitt kartlagt av Stiftelsen Siste sjanse (nå BioFokus) i forbindelse med kartlegging av naturtyper og

verdisetting av biologisk mangfold i Rælingen kommune i  2002.  Lokaliteten ble undersøkt av Arne Heggland den

29.05.2002. Områdebeskrivelsen er laget av AHE den  30.05.2002.

Lokaliteten består av en skrent på leirjord. Det er bebyggelse både på oversiden og nedsiden av skrenten, og lokaliteten

ligger "klemt" mellom hager og vei (i nord) I sør, grenser den mot gjenvokst kulturlandskap.

Lokaliteten preges av en rekke svært gamle trær, og er en mellomting mellom park og skog. Det finnes ca.  5  grove eiker

(maks dbh=85 cm), fire grove lind, en grov lønn og en grov bjørk (de tre siste; ca  70  cm dbh), samt en grov alm (oa  50  cm

dbh). I tillegg finnes disse treslagene; kastanje, edelgran, Ierk, selje, rogn, hassel, hegg og gráor. Feltsjiktet er rikt. Skogen

har til dels et tett undersjikt. Det er lite død ved på lokaliteten.

En del av de vanligste karplantene er lagt inn i karplantebasen,

Nærheten til hager er tydelig gjennom en del søppel og hageavfall.

Edelgran.

Råd knyttet til skjøtsel og hensyn er en veiledende anbefaling om hvordan naturverdien i lokaliteten best kan tas vare pä.

videreutvikling av gamle trær og død ved krever at eventuell ønsket trefelling, særlig av de store eikene og lind, ikke

gjennomføres innenfor det avtegnede området. Edelgran forynges godt i biotopen. Denne foryngelsen bør imidlertid

fjernes før edelgran tar over som dominans i tresjiktet.

2,8 daa

Navn År Tittel Lenke Kil

Kartlegging

av

naturtyper.

Heggland, Verdisetting _ _ _ _
_  _ http://www.blofokus.no/pages/brolltt/vrew/1b44fcfcab2be637f0a04170d32cb7371227563b/ Lltl

Arne av biologisk

mangfoldi

Rælingen

kommune.

16.jan  2017
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Karlgrunniagr Karwerkei, Geoveksl og kommuner
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.Kart1egging av huieeiker,
Rælingen kommune I'
:  BioFokus, 9.1201?
I Kart 2/2

1 Tegnforklaring

Naturtypelokalitet

lii‘ .n Viktig
I Lokalt viktig
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Tegnforklaring â

Naturtypelokalitet 'i

D Svaert viktig ‘kg,

II] viktig
Lokalt viktig
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 av hule  eiker, Rælingen kommune
ul-

Tegnforklaring ~ -

Naturtypelokalitet

D Svært viktug

E Viktig
Lokalt viktig
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