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FORORD 

 

 
På oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland har Rådgivende Biologer AS utført en kartlegging av hule 

eiker i et område langs nordsiden av Hardangerfjorden i Kvam i Hordaland. Hensikten med 

undersøkelsen er å få en bedre oversikt over hule eiker i fylket og kryptogamfloraen knyttet til disse. 
Hul eik i kulturlandskapet har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Fylkesmannen i Hordaland, ved Olav Overvoll, for oppdraget. Takk 

også til dr. scient. Olav Aas for kontrollbestemmelse av noen sopparter. 
 

Bergen 22. august 2012 
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SAMMENDRAG 

 
Ihlen, P. G. & T. Bjelland 2012.  

Kartlegging av hule eiker i Kvam herad, Hordaland. Rådgivende Biologer AS, rapport 1584, 50 sider, 
ISBN 978-82-7658-928-3. 

 

På oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland har Rådgivende Biologer AS utført kartlegging av hule 

eiker langs nordsiden av Hardangerfjorden, nord for Tørvikbygd og sør for Øystese i Kvam herad i 
Hordaland. Feltarbeidet ble utført den 28. mars og den 19. april 2012. Alle eiketrærne (31 individer) er 

beskrevet etter malen og metodikken gitt i notatet ”Registrering av eik og andre store trær”, utgitt av 

Direktoratet for naturforvaltning, datert juni 2011. Verdivurderingen gitt i denne malen er benyttet for 
hvert eiketre.  

 

Berggrunnen i området består av grønnstein og amfibolitt, og løsmassene av forvitringsmateriale, samt 

noe tykt morenedekke. De fleste undersøkte eikene ligger i områder med dyrka jord eller med 
innmarksbeite. Hele området ligger innenfor boreonemoral vegetasjonssone og den klart oseaniske 

seksjon, en seksjon med relativt mye nedbør (3000 til 4000 mm pr. år), milde vintrer og fuktige og 

varme somrer. Middeltemperaturen for året ligger på 6 til 8 ºC.  
 

Det ble undersøkt totalt 31 eiketrær, av disse er 17 med utforming stor eik og 14 med utformingen hul 

eik. Med to unntak er alle de 14 styva eiketrærne hule. Av de 17 eiketrærne som ikke er styvet er bare 
et tre hult. Av trærne med utforming hul eik har ni individer relativt lite vedmold (< 10 liter) i bunnen 

av hulrommet. Tre trær har ca. 100 liter tremold og to har omtrent 500 liter tremold. Gjennomsnittlig 

diameter i brysthøyde ble målt til 309 cm. Maksimum diameter ble målt til 760 cm og minimum 

diameter er 175 cm.  
 

Få negative påvirkninger ble observert på eiketrærne: En bålplass, stiger, hulrommet fylt opp med bl.a. 

jernskrap, fuglekasser og nærhet til veier. Noen av greinene er døde og noen har redusert vitalitet. 
Greinene på mange av eikene er så store at det bør vurderes å støtte dem opp, bl.a. av 

sikkerhetshensyn. Der det er tidlig gjengroing av ungskog rundt trestammene, anbefales det å holde 

dette borte.  
 

Av epifytter ble det registrert mange vanlige arter i ”kvitstlav-samfunnet”.  Av arter som opptrer mer 

sporadisk kan nevnes hvitringnål (Calicium glaucellum), rødhodenål (Calicium salicinum), 

eikebroddsopp (Hymenochaete rubiginosa), gulband (Metzgeria furcata), stor lindelav (Parmelia 
tiliacea), vanlig rosettlav (Physcia aipolia) og ragglærsopp (Stereum hirsutum). På enkelte trær 

opptrer arter i ”lungeneversamfunnet” som for eksempel stiftglye (Collema subflaccidum), vanlig 

blåfiltlav (Degelia plumbea), lungenever (Lobaria pulmonaria), grynvrenge (Nephroma parile), 
kystvrenge (Nephroma laevigatum) og muslinglav (Normandina pulchella). Av moser som ofte ble 

observert med disse lavene kan nevnes ryemose (Antitrichia curtipendula), krypsilkemose 

(Homalothecium sericeum), ekornmose (Leucodon sciuroides) og kveilmose (Pterogonium gracile). 

 
Totalt sett ble det bare registrert tre rødlistearter: Olivenfiltlav (Fuscopannaria mediterranea, NT) på 

eik nr. 1 og 2, furuskjell (Cladonia parasitica, NT) på eik nr. 2 og eikegreinkjuke (Pachykytospora 

tuberculosa, NT) på eik nr. 13.   
 

Alle de 17 store eiketrærne er vurdert som lokalt viktige (C-verdi). Av de 14 hule eiketrærne er to 

vurdert som svært viktige (A-verdi), mest på grunn av høy alder og høyt artsmangfold av epifytter 
med gode forekomster av rødlistearter. Av de resterende undersøkte hule eiketrærne er fem vurdert 

som viktige (B-verdi) og syv er vurdert som lokalt viktige (C-verdi).  
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INNLEDNING 

 
Sommereik (Quercus robur) og vintereik (Q. petraea) er utbredt fra riksgrensen til Sverige og et bredt 

belte langs kysten til henholdsvis Smøla og Sula i Møre og Romsdal (Lid & Lid 2005). Eiketrær kan 

bli svært gamle og i Skandinavia blir de fleste mellom 300 og 500 år (Ranius mfl. 2009). Trolig kan 

alderen i enkelte tilfeller komme opp i 1000 år (Sverdrup-Thygeson mfl. 2010). Gamle eiketrær blir 
ofte hule og alderen kan derfor i slike tilfeller være vanskelig å anslå.  

 

Når eiketrærne blir gamle oppstår det mange viktige substrater (levesteder) for ulike 
organismegrupper. Eksempler er grov og oppsprukken bark på eldre deler av stammen, mens unge 

grener kan ha glatt bark. Døde grener og partier av stammen er viktige substrater for vedboende arter. 

Ulike eksponeringer er også viktig (Hultengren mfl. 1997). Vedmolden som dannes inne i hulrommet 
på hule eiker er et svært næringsrikt substrat og et viktig levested for mange invertebrater (Hultengren 

mfl. 1997). Denne store variasjonen i substrater gjør at hule eiketrær inneholder et stort artsmangfold 

av spesielt lav, sopp og insekter. Sammenstillinger av registrerte arter på eiker er gitt av for eksempel 

Hultengren (1995) Hultengren mfl. (1997) og Sverdrup-Thygeson mfl. (2010).  
 

I Norge er det utarbeidet et faglig grunnlag for handlingsplan for hule eiker (Sverdrup-Thygeson mfl. 

2010). I forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet har fått status som utvalgt naturtype etter 
naturmangfoldloven, ønsket Fylkesmannen i Hordaland å få en bedre oversikt over denne naturtypen i 

fylket. På bakgrunn av dette, har Rådgivende Biologer AS utført kartlegging av hule eiker sør og øst 

for Norheimsund i Kvam herad i Hordaland.  

 
Vi har valgt å dele rapporten inn i en generell del og en del der hver eik er presentert hver for seg.  

 

 

DATAGRUNNLAG OG METODE 

 
Kartleggingen følger metodikken gitt i notatet ”Registrering av eik og andre store trær”, utgitt av 

Direktoratet for naturforvaltning, datert juni 2011. Verdivurderingen gitt i denne malen er benyttet for 
hvert eiketre.  

 

Undersøkelsesområdet 

Det undersøkte området ligger langs nordsiden av Hardangerfjorden, nord for Tørvikbygd og sør for 

Øystese i Kvam herad i Hordaland. Utvalget av lokalitetene ble gjort i samarbeid med Fylkesmannen i 
Hordaland. En oversikt over de kartlagte lokalitetene er gitt i figur 1. 

 

Feltarbeid 

Området mellom Aksneset og Norheimsund ble undersøkt av Per G. Ihlen og Olav Overvoll den 28. 
mars 2012, og området mellom Norheimsund og Bøvre ble undersøkt av Torbjørg Bjelland og Olav 

Overvoll den 19. april 2012. På tidspunktene for befaringene var det stort sett sol og fint vær og 

forholdene var gunstige for registreringene av de aktuelle organismegruppene som skulle undersøkes 
(moser, lav og sopp). Befaringsrutene er vist i sporloggene i Vedlegg 1 og 2. 

 

Tidligere undersøkelser 

Naturtypekartlegging etter DN-håndbok 13 ble utført for Kvam herad av Holtan (2009), og 

registreringene fra denne undersøkelsen er tilgjengelige i Naturbasen til Direktoratet for 
naturforvaltning (http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/). Ingen av de tidligere kartlagte naturtypene 

ligger innenfor det undersøkte området.  
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Figur 1. Beliggenheten til de undersøkte lokalitetene i Kvam herad i Hordaland.  
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NATURGRUNNLAG 

 

Topografisk variasjon  

De undersøkte trærne ligger mellom høydekotene 17 m og 130 m. Eiketrærne ligger stort sett i et 

småkupert terreng. Enkelte steder er det også et flatt terreng og andre steder er topografien 

kjennetegnet av middels store åser.  

 

Geologi og løsmasser 

Berggrunnen i området består av grønnstein og amfibolitt (http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/). 

Dette er baserike bergarter som forvitrer lett og avgir en del plantenæringsstoffer. Det meste av 
området består av forvitringsmateriale, men på Bøvre er det et område med tykt morenedekke. Siden 

vi i dette prosjektet har fokusert på hule eiker i kulturlandskapet, ligger de fleste undersøkte eikene i 

områder med dyrka jord eller med innmarksbeite (figur 1). Detaljer om dette er gitt i omtalen av hver 
naturtype. 

 

Klima 

Hele området ligger innenfor den klart oseaniske seksjon (O2 i Moen 1998), en seksjon med relativt 

mye nedbør (3000 til 4000 mm pr. år), milde vintrer og fuktige og relativt varme somrer. 
Middeltemperaturen for året ligger på 6 til 8 ºC (www.senorge.no). Området ligger innenfor 

boreonemoral vegetasjonssone (Moen 1998). I den boreonemorale sonen er det en del edellauvskoger 

med innslag av varmekrevende arter i solvente lier med godt jordsmonn. Det er også bjørk-, gråor- og 

barskoger i denne sonen. På grunn av klimaet og berggrunnen har nordsiden av Hardangerfjorden de 
beste vekstvilkårene for edelløvskog i Norge (Helland-Hansen 2005). Kvam er også spesielt kjent for 

forekomsten av store eiketrær.  

 
 

RESULTATER 

 

Eikene 

De kartlagte eikene er vist i figur 1 og lokalitetsnavnene til disse er gitt i tabell 1. Eikene står for det 
meste på områder med åpne enger og i områder med beite, men noen står også på blåbærskskogsmark 

og i enkelte tilfeller også på lågurtmark (Fremstad 1997). Områder med skogsmark er for det meste 

seine gjengroingsstadier på kulturmark.   
 

Det ble undersøkt totalt 31 eiketrær, av disse er 17 med utforming stor eik og 14 med utformingen hul 

eik. Med to unntak er alle de 14 styva eiketrærne hule. Av de 17 eiketrærne som ikke er styvet er bare 

et tre hult. Av trærne med utforming hul eik har ni individer relativt lite vedmold (< 10 liter) i bunnen 
av hulrommet. Tre trær har ca. 100 liter tremold og eika på Hægrehaugen på Vikøy og den på 

Neshagen (eik 1) har omtrent 500 liter tremold hver. 

 
Diameteren i brysthøyde varierer en del for de undersøkte eiketrærne. Eika med størst diameter er den 

på Hægrehaugen ved Vikøy på hele 760 cm. Den laveste observerte diameteren er 175 cm (Børve, eik 

4).  Den er altså under minstemålet for stor eik, men er tatt med siden den hører naturlig sammen med 
de andre eikene den står med. Gjennomsnittlig diameter i brysthøyde ble målt til 309 cm. 

 

Påvirkning og skjøtsel 

Få negative påvirkninger ble observert på eiketrærne. Ved eik nr. 1 er det en bålplass og hulrommet i 

eik nr. 2 er delvis fylt opp med bl.a. jernskrap. På enkelte trær ble det også observert fuglekasser. Flere 
eiker ligger også nær inntil veier. Noen av greinene er døde greiner og noen har redusert vitalitet. I eik 

nr. 1 er det også festet en stige for klatring i treet. Slitasjen på treet ville trolig blitt vel så stor om 

stigen ble fjernet, slik at en må klatre opp til hullet. På enkelte trær ble det også registrert fastspikrede 

http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/
http://www.senorge.no/
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klatretrinn. Greinene på mange av eikene er så store at det bør vurderes å støtte dem opp, bl.a. av 

sikkerhetshensyn. Dette vil også kunne forlenge treets levetid noe. Der det er tidlig gjengroing av 
ungskog rundt trestammene, anbefales det å holde dette borte.  

 

Tabell 1. Registrerte naturtyper, lokalitetsnavn, UTM-koordinat (WGS84), utforming og verdi. 

Nr Lokalitetsnavn Utforming Verdi 

1 Vikøy, Hægrehaugen Eik (D1207), utforming hul eik A 

2 Vikøy Eik (D1207), utforming hul eik A 

3 Aksnes, Kjerringahaug nedre, eik 1 Eik (D1207), utforming hul eik B 

4 Aksnes, Kjerringahaug nedre, eik 2 Eik (D1207), utforming hul eik C 

5 Aksnes, øvre Brennegjel, eik 1 Eik (D1207), utforming hul eik C 

6 Aksnes, øvre Brennegjel, eik 2 Eik (D1207), utforming hul eik C 

7 Aksnes, øvre Brennegjel, eik 3 Eik (D1207), utforming stor eik C 

8 Aksnes, øvre, eik 1 Eik (D1207), utforming stor eik C 

9 Aksnes, øvre, eik 2 Eik (D1207), utforming stor eik C 

10 Fonneland, eik 1 Eik (D1207), utforming stor eik C 

11 Fonneland, eik 2 Eik (D1207), utforming stor eik C 

12 Lundaneset, tun 42/21 Eik (D1207), utforming hul eik B 

13 Lundaneset, haug, eik 1 Eik (D1207), utforming hul eik C 

14 Lundaneset, haug, eik 2 Eik (D1207), utforming stor eik C 

15 Lundaneset, haug, eik 3 Eik (D1207), utforming hul eik C 

16 Lundaneset, haug, eik 4 Eik (D1207), utforming stor eik C 

17 Bøvre, eik 1 Eik (D1207), utforming hul eik B 

18 Bøvre, eik 2 Eik (D1207), utforming hul eik B 

19 Bøvre, eik 3 Eik (D1207), utforming hul eik C 

20 Bøvre, eik 4 Eik (D1207), utforming stor eik C 

21 Bøvre vest, eik 1 Eik (D1207), utforming hul eik C 

22 Bøvre vest, eik 2 Eik (D1207), utforming stor eik C 

23 Bøvre vest, eik 3 Eik (D1207), utforming stor eik C 

24 Bøvre vest, eik 4 Eik (D1207), utforming stor eik C 

25 Bøvre vest, eik 5 Eik (D1207), utforming stor eik C 

26 Bøvre vest, bruk 35/9, eik 1 Eik (D1207), utforming stor eik C 

27 Neshagen, eik 1 Eik (D1207), utforming hul eik B 

28 Bøvre vest, bruk 35/9, eik 2 Eik (D1207), utforming stor eik C 

29 Bøvre vest, bruk 35/9, eik 3 Eik (D1207), utforming stor eik C 

30 Bøvre vest, bruk 35/9, eik 4 Eik (D1207), utforming stor eik C 

31 Bøvre vest, bruk 35/9, eik 5 Eik (D1207), utforming stor eik C 

 

 

Artsmangfold  

Artsmangfoldet er beskrevet mer detaljert under beskrivelsen av de enkelte trærne og gjengis bare i 

korte trekk her. Mange av epifyttene som ble registrert på stammene forekommer på de fleste 
eiketrærne, som for eksempel vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), vortekantlav (Lecanora 

chlarotera), vanlig smaragdlav (Lecidella elaeochroma), mellaver (Lepraria spp.), stiftbrunlav 

(Melanelia fuligionosa), grynkorkje (Ochrolechia androgyna), grå fargelav (Parmelia saxatilis) og 
Pertusaria albescens. Stor lindelav (Parmelia tiliacea) og vanlig rosettlav (Physcia aipolia) ble ofte 

registrert på greinene på trærne. Av moser som ofte ble registrert kan nevnes grannflette (Hypnum 

andoi), matteflette (Hypnum cupressiforme), hjelmblæremose (Frullania dilatata), matteblæremose 

(Frullania tamarisci), gulband (Metzgeria furcata) og kystbustehette (Orthotrichum lyellii).  
 

På enkelte trær var den epifyttiske lavfloraen rikere med innslag av arter fra lungeneversamfunnet 

(Lobarion), som for eksempel artene stiftglye (Collema subflaccidum), vanlig blåfiltlav (Degelia 
plumbea), lungenever (Lobaria pulmonaria), grynvrenge (Nephroma parile), kystvrenge (Nephroma 

laevigatum), muslinglav (Normandina pulchella), stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla). Av moser som 

ofte vokste sammen med disse kan nevnes ryemose (Antitrichia curtipendula), krypsilkemose 
(Homalothecium sericeum), ekornmose (Leucodon sciuroides) og kveilmose (Pterogonium gracile). 
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I hulrommet til eikene, eller på trær hvor nedbrytningen av stammen hadde begynt, ble 

knappenålslavene hvitringnål (Calicium glaucellum) og rødhodenål (Calicium salicinum) registrert. 
Eikebroddsopp (Hymenochaete rubiginosa) og ragglærsopp (Stereum hirsutum) ble også registrert på 

nedbrutt bark. 

 
Totalt sett ble det registrert få rødlistearter (Kålås mfl. 2010). Olivenfiltlav (Fuscopannaria 

mediterranea, NT) vokser rikelig på eik nr. 1 og 2, begge på Vikøy. Furuskjell (Cladonia parasitica, 

NT) ble registrert på eik nr. 2 og eikegreinkjuke (Pachykytospora tuberculosa, NT) ble registrert på 
eik nr 13 (Lundaneset, eik 1).   

 

Verdivurdering 

Verdisettingen av de ulike registrerte naturtypene etter DN-håndbok 13 er oppgitt i den enkelte 

naturtypebeskrivelse i eget kapittel og sammenfattet i figur 2. 
 

Alle de 17 store eiketrærne er vurdert som lokalt viktige (C-verdi). Av de 14 hule eiketrærne er det 

større variasjon i verdisettingen. Her er to eiketrær (nr. 1 og 2) vurdert som svært viktige (A-verdi). 

Struktur, høy alder og relativt høyt artsmangfold av epifytter med gode forekomster av rødlistearter, 
gjør at disse er vurdert som svært viktige (A-verdi). Av de resterende undersøkte eiketrærne er fem 

vurdert som viktige (B-verdi) og syv er vurdert som lokalt viktige (C-verdi).  
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Figur 2. Oppsummering av verdiene til de undersøkte eikene fordelt på utformingene stor eik og hul 
eik. 
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LOKALITETENE  

 
I det følgene blir de undersøkte eikene beskrevet og verdisatt. Geografisk beliggenhet for de 

undersøkte trærne er vist i figur 1 og lokalitetsnavnene til disse er gitt i tabell 1.    

 

 

1. Vikøy, Hægrehaugen Eik (D1207), utforming hul eik  

 

Posisjon (UTM 32V):   344280 6693323 
Feltregistrert av:   Per G. Ihlen & Olav Overvoll, 28. mars 2012. 

 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 
har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eika står ved Hægrehaugen ved Vikøy, omtrent ved høydekote 50 m. 
Jordsmonnet består av forvitringsmateriale, og skogspartiet rundt har særs høy bonitet.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 
uforming hul eik. Vegetasjonen rundt er nå en slags ung blåbærskog med bjørk (A4 i Fremstad 1997), 

men har vært en beitemark tidligere.   

 

Artsmangfold: Epifyttfloraen, mest på bark, består av vanlige makrolavarter som fingerbeger 
(Cladonia digitata), vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes), flishinnelav (Leptogium lichenoides), 

stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla), gul stokklav (Parmeliopsis ambigua) og papirlav (Platismatia 

glauca). Sølvkrittlav (Phlyctis argena) dekker mye av stammen, men også skorpelav som barkravnlav 
(Lopadium disciforme) og mosealvelav (Mycobilimbia hypnorum) ble registrert. Funn av Arthonia 

didyma og rødhodenål (Calicium salicinum) er interessant fordi det er få dokumenterte registreringer 

av disse artene fra Hordaland. Olivenlav (Fuscopannaria mediterranea) (NT) vokser rikelig på barken 

omtrent 1 m over bakken. Moser dekker mellom 25 og 50 % av stammen. Av registrerte arter kan 
nevnes ryemose (Antitrichia curtipendula), sigdmose (Dicranum sp.), hjelmblæremose (Frullania 

dilatata), krypsilkemose (Homalothecium sericeum), matteflette (Hypnum cupressiforme) og kystflette 

(Hypnum resupinatum). Eikebroddsopp ble registrert på ved inne i hulrommet.  
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er tidligere styvet (figur 3). Den er vital, men noen greiner har 

tydelig begynt å skrante. Den er omtrent 12 m høy, 760 cm i omkrets ved brysthøyde og 700 cm i 
omkrets 0,5 m over bakken. Eika er hul (figur 3), og er helt åpen mot toppen av hovedstammen. 

Åpningen er ca. 1,7 m over bakken, og det er festet en stige for tilkomst til hulrommet (figur 3). 

Mengden vedmold er omtrent 500 liter. Fordi stammen er åpen mot toppen er vedmolda fuktig, og den 

er også ganske hardpakket pga. tråkk. Barken har for det meste middels grove sprekker, men grove 
sprekker forekommer også. Like ved eika er det en bålplass og en bilvei går omtrent 7 m unna.  

 

Fremmede arter: Noe planta gran står i nærheten.  
 

Skjøtsel og hensyn: Treet ser ut til å være et yndet turmål, men dette utgjør neppe noen fare for treets 

biologiske kvaliteter. Aktiviteten er trolig med på å holde området rundt treet åpent. Stigen er satt opp 
for å lette tilkomsten til hulrommet. Slitasjen på treet ville trolig blitt vel så stor om stigen ble fjernet, 

slik at en må klatre opp til hullet. Noen av greinene er såpass store at en bør vurdere å støtte dem opp, 

bl.a. av sikkerhetshensyn. Dette vil også kunne forlenge treets levetid noe.  

 
Verdivurdering: Utforming, svært høy alder, forekomst av mange ulike livsmedier (grov bark på 

stammen, glatt bark på greinene, ved inne i stammehulrommet og på stammen), stort artsmangfold av 

epifytter og en god forekomst av olivenlav, gjør at treet vurderes som svært viktig (A-verdi).  
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Figur 3. Eika på Hægrehaugen, Vikøy. Del av 
eikas hulrom t.h. Foto: Per G. Ihlen. 

 
 

 
 

 

2. Vikøy Eik (D1207), utforming hul eik  

 

Posisjon (UTM 32V):   344053 6693396 

Feltregistrert av:   Per G. Ihlen & Olav Overvoll, 28. mars 2012. 
 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 

har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. 
 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eika står på bnr 7/58 i Vikøy, omtrent ved høydekote 50 m.  

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming hul eik. Området rundt eika er åpen eng med gress (figur 4).  

 

Artsmangfold: Epifyttfloraen består mest av skorpelavene putevortelav (Pertusaria pertusa) og 
hinnevortelav (Pertusaria hymenea). Av makrolavarter kan nevnes vanlig kvistlav (Hypogymnia 

physodes), grynvrenge (Nephroma parile), barkragg (Ramalina farinacea) og vanlig kruslav 

(Tuckermanopsis chlorophylla). Olivenlav (Fuscopannaria mediterranea) (NT) og furuskjell 
(Cladonia parasitica) (NT) vokser rikelig på henholdsvis bark og ved, 1-2 m over bakken. Av 

”knappenålslav” ble hvitringnål (Calicium glaucellum) og rødhodenål (Calicium salicinum) registrert. 

Funn av furuglanslav (Protoparmelia ochrococca) er interessant fordi den vanligvis vokser på bartrær 
og bjørk. Moser dekker 25-50 % av stammen, og artene ryemose (Antitrichia curtipendula), 

kystbustehette (Orthotrichum lyellii), hjelmblæremose (Frullania dilatata) og matteflette (Hypnum 

cupressiforme) ble registrert. Det vokser en ganske stor rogn oppe i eika (figur 4).  

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Eika har tidligere vært styvet og det er foretatt enkelte greinkutt i nyere 
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tid. Eika er omtrent 16 m høy og 690 cm i omkrets ved brysthøyde. Hele hovedstammen er hul og 

åpen. Hulrommet har bakkekontakt, men relativt lite vedmold, anslagsvis 10-20 liter. Barken er for det 
meste middels grov med dypeste sprekker på 15 til 30 mm. Treet har høy krone og ser ut til å være 

godt vitalt. Hulrommet er delvis fylt opp med skrot (bl.a. jernskrap).  

 
Fremmede arter: Ingen observert.    

 

Skjøtsel og hensyn: Det er ingen umiddelbare skjøtselsbehov, men avfallet i hulrommet bør fjernes. I 
tillegg vil enkelte av greinene på sikt trolig blir såpass store at en bør vurdere å støtte dem opp for å 

forlenge treets levetid.  

 

Verdivurdering: Struktur, høy alder og relativt høyt artsmangfold av epifytter, inkl. gode forekomster 
av rødlisteartene olivenlav og furuskjell, gjør at treet vurderes som svært viktig (A-verdi).  

 

  

Figur 4. Hul eik ved Vikøy, bruk 7/58. Foto: Per G. Ihlen. 

 
 

3. Aksnes, Kjerringahaug nedre, eik 1 Eik (D1207), utforming hul eik  

 
Posisjon (UTM 32V):   346093 6691619 

Feltregistrert av:   Per G. Ihlen & Olav Overvoll, 28. mars 2012. 

 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 
var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 

har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eika står ved Kjerringahaug på Aksnes, omtrent ved høydekote 130 

m. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av forvitringsmateriale.  

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming hul eik. Området rundt eika består delvis av eng og delvis av busker og småtrær som utgjør 

en løvskog på delvis gjengrodd kulturmark (figur 5). Eika og småskogen rundt står på blåbærmark.   

 
Artsmangfold: På eikestammen ble skorpelavene Amandinea punctata, rødhodenål (Calicium 

salicinum), grønn sotnål (Calicium viride), grynkorkje (Ochrolechia androgyna), putevortelav 

(Pertusaria pertusa), stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla) og hinnevortelav (Pertusaria hymenea) 
registrert sammen med piggstry (Usnea subfloridana) og ryemose (Antitrichia curtipendula). Totalt 

mosedekke er mindre enn 25 % av stammen. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Eika har vært styvet tidligere (figur 5). Den er omtrent 450 cm i 

omkrets ved brysthøyde. Den er hul, og største åpning er større enn 30 cm. Hulrommet er synlig godt 
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over bakken, men det er usikkert hvor mye av stammen som er hul. Mengden av vedmold er vanskelig 

å anslå. Barken er for det meste middels grov med dypeste sprekker på 15 til 30 mm. Treformen er lav 
og vid og treet er friskt. Det er festet en fuglekasse på den ene greinen.  

 

Fremmede arter: Ingen observert. 
 

Skjøtsel og hensyn: Det er ingen umiddelbare skjøtselsbehov, men på sikt kan en vurdere å støtte 

enkelte av greinene for å forlenge treets levetid.  
 

Verdivurdering: Eika har en spesiell og variert struktur og er trolig svært gammel, men på bakgrunn 

av en relativ artsfattig epifyttflora, vurderes ikke verdien høyere enn B - viktig.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Eik 1 ved Kjerringahaug nedre. Foto: 

Per G. Ihlen. 
 

 

 

 

4. Aksnes, Kjerringahaug nedre, eik 2 Eik (D1207), utforming hul eik  

 

Posisjon (UTM 32V):  346084 6691571 

Feltregistrert av:  Per G. Ihlen & Olav Overvoll, 28. mars 2012. 
 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 
har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eika står ved Kjerringahaug på Aksnes, omtrent ved høydekote 130 
m. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av forvitringsmateriale.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming hul eik. Eika står i et hogstfelt med blåbærmark og unge løvtrær. Hogsten er utført nylig, og 
det ser ut til at det for det meste er eik som er tatt ut. Alderen på en av eikestubbene ble målt til 70 år. 
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Artsmangfold: Epifyttfloraen er fattig. Av lav ble blæremose-art (Frullania sp.), grynkorkje 

(Ochrolechia androgyna), hinnevortelav (Pertusaria hymenea) og putevortelav (Pertusaria pertusa) 
registrert. Mosedekket er sparsomt med ryemose (Antitrichia curtipendula) og matteflette (Hypnum 

cupressiforme).  

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Eika har vært styvet tidligere, og er nylig kraftig beskåret, slik at bare 

hovedstammen står igjen (figur 6). Denne er 240 cm i omkrets ved brysthøyde. Den er hul i toppen, 

men det er usikkert hvor dypt hullet går. Barken er relativ jevn med sprekker mindre enn 15 mm dype. 
Eika står nær en grusvei til en fritidsbolig.  

 

Fremmede arter: Ingen observert. 

 
Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov.   

 

Verdivurdering: Eika er delvis hul, men mangler sprekkebark, og epifyttfloraen er artsfattig og 
triviell. Treet er kraftig beskåret, men dette trenger ikke være negativt (i gammel tid ble mange eiker 

trolig beskåret på denne måten med ujevne mellomrom). På bakgrunn av dette blir verdien vurdert 

som lokal (C-verdi).  

 

 
Figur 6. Eik 2 ved Kjerringahaug nedre.  

Foto: Olav Overvoll.  
 

 

5. Aksnes, øvre Brennegjel, eik 1 Eik (D1207), utforming hul eik  

 
Posisjon (UTM 32V):  345988 6691504 

Feltregistrert av:  Per G. Ihlen & Olav Overvoll, 28. mars 2012. 

 
Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 

har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  
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Beliggenhet og naturgrunnlag: En av to eiker (figur 7) som står like ved siden av hverandre ovenfor 

Brennegjelet på Aksnes, omtrent ved høydekote 130 m. Berggrunnen består av grønnstein og 
amfibolitt og løsmassene av forvitringsmateriale.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 
uforming hul eik. Området rundt eika består delvis av beitehage og delvis av nylig hugget skog på 

blåbærmark. Spredte individer av unge busker og småtrær som utgjør en glissen løvskog finnes også.  

 
Artsmangfold: Av lav ble bare hvitringnål (Calicium glaucellum), stiftbrunlav (Melanelia fuliginosa), 

gaffellav (Cladonia furcata) og hinnevortelav (Pertusaria hymenea) registrert. Moser dekker 25-50 % 

av stammen med artene blæremose-art (Frullania sp.), ryemose (Antitrichia curtipendula) og 

matteflette (Hypnum cupressiforme). Det vokser også sisselrot i treet.   
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 240 cm i omkrets ved brysthøyde. Den har tidligere vært styvet, 

og stammen deler seg i tre sekundære stammer ca. 1,5 m over bakken. Hulrommet har åpning godt 
over bakken, og største åpning er 20-30 cm. Det er trolig lite vedmold. Barken er jevn, og grov 

sprekkebark mangler. Treet har noen døde greiner, og ser ut til å ha litt redusert vitalitet. 

 

Fremmede arter: Ingen observert.    
 

Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov.  

 
Verdivurdering: Relativt små dimensjoner, lite hulrom og artsfattig epifyttflora, gjør at verdien blir 

vurdert som lokalt viktig (C-verdi).  

 
 

6. Aksnes, øvre Brennegjel, eik 2 Eik (D1207), utforming hul eik  

 

Posisjon (UTM 32V):  345985 6691504 
Feltregistrert av:  Per G. Ihlen & Olav Overvoll, 28. mars 2012. 

 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 
var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 

har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: En av to eiker (figur 7) som står like ved siden av hverandre ovenfor 
Brennegjelet på Aksnes, omtrent ved høydekote 130 m. Berggrunnen består av grønnstein og 

amfibolitt og løsmassene av forvitringsmateriale.  

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming hul eik. Området rundt eika består delvis av beitehage og delvis av nylig hugget skog på 

blåbærmark. Noen unge busker og småtrær utgjør en glissen løvskog.  

 

Artsmangfold: Epifyttfloraen er artsfattig. Registrerte arter er stiftbrunlav (Melanelia fuliginosa), 

blæremose-art (Frullania sp.), hinnevortelav (Pertusaria hymenea), ryemose (Antitrichia 

curtipendula) og matteflette (Hypnum cupressiforme). Mosedekket på stammen er i under 25 %. 
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 190 cm i omkrets ved brysthøyde. Den er tidligere styvet. 

Hulrommet er godt over bakken, og største åpning er 20-30 cm. Det er trolig lite vedmold. Grov 
sprekkebark mangler. Treet ser ut til å ha litt redusert vitalitet.  

 

Fremmede arter: Ingen observert.  
 

Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov. 
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Verdivurdering: Relativt små dimensjoner, lite hulrom og artsfattig epifyttflora, gjør at verdien bare 

blir vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 
 

  

Figur 7. Eik 1 (t.h. i bilde 1 og t.v i bilde 2) og 2 (t.v. i bilde 1 og t.h. i bilde 2) ovenfor Brenngjel på 
Aksnes. Foto: Olav Overvoll. 

 

 

7. Aksnes, øvre Brennegjel, eik 3 Eik (D1207), utforming stor eik  

 

Posisjon (UTM 32V):  345974 6691490 

Feltregistrert av:  Per G. Ihlen & Olav Overvoll, 28. mars 2012. 
 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 
har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eika står like ovenfor Brennegjelet på Aksneset, omtrent ved 

høydekote 130 m. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av 
forvitringsmateriale.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 
uforming stor eik. Området rundt eika består delvis av beitehage og delvis av nylig hugget skog på 

blåbærmark. Noen unge busker og småtrær utgjør en glissen løvskog. Treet står på kanten mot et lite 

gjel (Brenngjel). 
 

Artsmangfold: Eika står på kanten av et lite stup (figur 8), slik at det ikke var mulig å få undersøkt 

hele stammen. Følgende arter ble registrert: Grynkorkje (Ochrolechia androgyna), hinnevortelav 

(Pertusaria hymenea), blæremose-art (Frullania sp.) og ryemose (Antitrichia curtipendula). 
Mosedekket er sparsomt. 
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Bruk, tilstand og påvirkning: Treet ser ut til å ha blitt beskjært/styvet tidligere. Hovedstammen er 300 

cm i omkrets. Begynnende hulhet sees i et greinbrekk, men det er usikkert hvor mye av hovedstammen 
som er hul. Grovere sprekkebark mangler.  

 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble observert nær eika.    
 

Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov. 

   
Verdivurdering: Dimensjoner i nedre del av skalaen, artsfattig epifyttflora og trolig lite utviklet 

hulhet, gjør at verdien bare blir vurdert som lokal viktig (C-verdi). 

 

 

Figur 8. Eik 3 ovenfor Brenngjel på Aksnes. 
Foto: Olav Overvoll. 

 
 

 

8. Aksnes øvre, eik 1 Eik (D1207), utforming stor eik  

 
Posisjon (UTM 32V):  346068 6691749 

Feltregistrert av:  Per G. Ihlen & Olav Overvoll, 28. mars 2012. 

 
Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 

har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eika står omtrent på høydekote 130 m, på øvre del av Aksneset. 

Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av forvitringsmateriale.  

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming stor eik. Området rundt eika består delvis av beitehage og delvis av nylig hugget skog. En 

del unge busker og småtrær finnes nær treet (figur 9). Den står tett inntil en vei. 
 

Artsmangfold: Eika er artsfattig og domineres av matteflette (Hypnum cupressiforme) og grå fargelav 

(Parmelia saxatilis). Mindre enn 25 % av stammen er mosedekt.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er ikke styvet og har høy og vid krone. Stammen er 240 cm i 

omkrets ved brysthøyde. Den er ikke synlig hul. Sprekkebark mangler.  
 

Fremmede arter: Ingen fremmede arter ble observert nær eika.    

 
Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov.   

 

Verdivurdering: Relativt beskjedne dimensjoner, artsfattig epifyttflora og fravær av synlig hulrom, 
gjør at verdien bare blir vurdert som lokal viktig (C-verdi).  

 

 

9. Aksnes øvre, eik 2 Eik (D1207), utforming stor eik  

 

Posisjon (UTM 32V):  346034 6691760 

Feltregistrert av:  Per G. Ihlen & Olav Overvoll, 28. mars 2012. 
 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 

har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  
 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eika står omtrent på høydekote 130 m, på øvre del av Aksneset. 

Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av forvitringsmateriale.  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming stor eik. Området rundt eika består mest av gjengroende beitehage med hassel på lågurtmark. 
Det er mye unge busker og småtrær (mest hassel) nær eika. Eika står ca. 10 m fra en vei. 

 

Artsmangfold: Eika er artsfattig og stammen domineres av matteflette (Hypnum cupressiforme), 

kystbustehette (Orthotrichum lyellii) og grå fargelav (Parmelia saxatilis). Noe gulband (Metzgeria 
furcata) finnes også. Typiske ”glattbarksarter” som vanlig smaragdlav (Lecidella elaeochroma) og 

Arthonia radiata ble funnet på greinene. Totalt dekker mosene mellom 25 og 50 % av stammen.  

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er ikke styvet og har høy og vid krone (figur 9). Omkrets ved 

brysthøyde er 255 cm, og stammen er ikke synlig hul. Sprekkebark mangler.  

 

Fremmede arter: Ingen observert.    
 

Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov.   

 
Verdivurdering: Relativt beskjedne dimensjoner, artsfattig epifyttflora og fravær av synlig hulrom, 

gjør at verdien bare blir vurdert som lokal (C-verdi).   
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Figur 9. Eikene på Aksnes øvre. Eik 1 (t.v.) og eik 

2 (t.h.). Foto: Per G. Ihlen. 
 

 

 

10. Fonnaland, eik 1 Eik (D1207), utforming stor eik  

 

Posisjon (UTM 32V):  346102 6692724 
Feltregistrert av:  Per G. Ihlen & Olav Overvoll, 28. mars 2012. 

 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 
har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: En av to eiker (figur 10) som står like ved hverandre i en beitemark 
ca. 50 m o.h., like nord for Fonnaland. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene 

av forvitringsmateriale.  

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming stor eik. Området rundt eika er åpent og består mest av beitehage/eng. Eika står ca. 30 m fra 

en vei. 

 
Artsmangfold: Av registrerte lavarter på bark kan nevnes stiftglye (Collema subflaccidum), 

stiftbrunlav (Melanelia fuliginosa), grynvrenge (Nephroma parile), grynfiltlav (Pannaria conoplea), 

grå fargelav (Parmelia saxatilis), stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla), liten lindelav (Parmelina 
pastellifera) og sølvkrittlav (Phlyctis argena), mens på ved ble Arthonia didyma og rødhodenål 

(Calicium salicinum) registrert. Noe mose, mest ryemose (Antitrichia curtipendula), hjelmblæremose 

(Frullania dilatata), matteflette (Hypnum cupressiforme) og trådkjølmose (Zygodon rupestris) finnes 
også, men de dekker mindre enn 25 % av stammen.  

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er ikke styvet. Stammen er 255 cm i omkrets ved brysthøyde. Den 

er ikke synlig hul. Barken er opptil middels grov, med dypeste sprekker mellom 15 og 30 mm.  

 

Fremmede arter: Ingen observert.  
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Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov.  

 
Verdivurdering: Eika har en relativt artsrik epifyttflora, men ingen sjeldne arter ble funnet. 

Dimensjonen ligger i nedre del av skalaen for stor eik, og treet er ikke synlig hult. På bakgrunn av 

dette vurderes ikke verdien som høyere enn lokal viktig (C-verdi).  
 

 

11. Fonnaland, eik 2 Eik (D1207), utforming stor eik  

 
Posisjon (UTM 32V):  346104 6692710 

Feltregistrert av:  Per G. Ihlen & Olav Overvoll, 28. mars 2012. 

 
Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 

har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. 
 

Beliggenhet og naturgrunnlag: En av to eiker som står like ved hverandre (figur 10) i en beitemark 

ca. 50 m o.h., like nord for Fonnaland. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene 

av forvitringsmateriale.  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming stor eik. Området rundt eika er åpent og består mest av beitehage/eng. Eika står ca. 30 m fra 
en vei. 

 

 

Figur 10. Eikene nord for Fonnaland. Eik 1 (t.v.) og 2 (t.h.). Foto: Per G. Ihlen. 

 

Artsmangfold: Det mest karakteristiske med epifyttfloraen er de store forekomstene (matter) av 

grynvrenge (Nephroma parile). Ellers er den epifyttiske lavfloraen artsfattig med arter som f.eks. 
vortekantlav (Lecanora chlarothera), stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla), putevortelav (Pertusaria 

pertusa) og barkragg (Ramalina farinacea). Mosene dekker mindre enn 25 % av stammen. Av 

registrerte mosearter kan nevnes matteflette (Hypnum cupressiforme), gulband (Metzgeria furcata), 
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krusgullhette (Ulota crispa) og trådkjølmose (Zygodon rupestris).  

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er ikke styvet. Stammen er 240 cm i omkrets ved brysthøyde. Den 

er ikke synlig hul. Barken er opptil middels grov med dypeste sprekker mellom 15 og 30 mm.  

 
Fremmede arter: Ingen observert. 

 

Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov.   
 

Verdivurdering: Relativt beskjedne dimensjoner, artsfattig epifyttflora og fravær av synlig hulrom, 

gjør at verdien blir vurdert som lokal viktig (C-verdi).   

 
 

12. Lundaneset, tun 42/21 Eik (D1207), utforming hul eik 

 
Posisjon (UTM 32V):  345775 6696857 

Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 

 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 
var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 

har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eika står i utkanten av hagen (figur 11) på bnr. 42/21 på Lundaneset, 

sør for Øystese. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av morenemateriale.  

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming hul eik. Eika står i en hage, mellom to andre, mindre eiketrær som ikke er hule. 

 

Artsmangfold: Det vokser akeleie og rips i hulrommet i eika. Epifyttfloraen består av vanlig blåfiltlav 
(Degelia plumbea, figur 11), grynvrenge (Nephroma parile), kystvrenge (Nephroma laevigatum), 

muslinglav (Normandina pulchella) og stor lindelav (Parmelina tiliacea). Ellers er den epifyttiske 

lavfloraen artsfattig med arter som for eksempel vortekantlav (Lecanora chlarotera), vanlig 
smaragdlav (Lecidella elaeochroma), mellav (Lepraria sp.), stiftbrunlav (Melanelia fuligionosa), 

grynkorkje (Ochrolechia androgyna), grå fargelav (Parmelia saxatilis), stiftfiltlav (Parmeliella 

triptophylla) og putevortelav (Pertusaria pertusa). Av registrerte mosearter kan nevnes grannflette 

(Hypnum andoi), matteflette (Hypnum cupressiforme), skjørblæremose (Frullania fragilifolia), 
ekornmose (Leucodon sciuroides), kystbustehette (Orthotrichum lyellii) og kveilmose (Pterogonium 

gracile). Mosene dekker mindre enn 25 % av stammen.  

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Det kan se ut til at treet for lang tid siden har blitt beskåret på en eller 

annen måte, men det er uten nyere inngrep. Stammen er 240 cm i omkrets ved brysthøyde. Hulrommet 

har åpning i et gammelt greinbrekk ca. 1,5 m over bakken, og åpningen er ca. 20 cm. Barken er jevn 
med sprekker mindre enn 15 mm dype. Kroneformen er en mellomting mellom lav og vid, og høy.  

 

Fremmede arter: Ingen observert. 

 
Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov. 

 

Verdivurdering: Tydelig hulrom og en relativt artsrik epifyttflora, gjør at verdien av treet blir vurdert 
som viktig (B-verdi).  
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Figur 11. Den hule eika i hagen på Lundaneset står 
mellom to mindre eiketrær (oppe t.h.). Vanlig 

blåfiltlav (Degelia plumbea) vokser på stammen 

(nede t.h.). Foto: Torbjørg Bjelland. 

 

 
 

 

 

 

13. Lundaneset, haug, eik 1 Eik (D1207), utforming hul eik 

 

Posisjon (UTM 32V):  345773 6696935 

Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 
 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 
har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. 

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Et av fire grove eiketrær på haugen (figur 12) like bak tunet på 
museet ved Lundanes. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av 

forvitringsmateriale.  
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming hul eik. Området rundt eika består av en gammel beitehage/eng.  
 

Artsmangfold: Det vokste løvetann på eika, ellers ble følgende arter registrert: Begerlav-art (Cladonia 

sp.), vortekantlav (Lecanora chlarotera), stiftbrunlav (Melanelia fuliginosa), bristlav (Parmelia 
sulcata), Pertusaria albescens, matteflette (Hypnum cupressiforme), musehalemose (Isothecium 

myosuroides) og gulband (Metzgeria furcata). Eikebroddsopp (Hymenochaete rubiginosa) ble 

registrert på ved inne i hulrommet, i tillegg et noe usikkert funn av eikegreinkjuke (Pachykytospora 
tuberculosa) (NT). Totalt dekker mosene mindre enn 25 % av stammen. Ingen rødlistearter ble 

registrert. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Gruppe av eiketrær på haugen bak 

museet på Lundaneset. Eik 1 står lengst til 
høyre på kollen. Foto: Torbjørg Bjelland. 
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Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 250 cm i omkrets ved brysthøyde. Hulrommet er i kontakt med 
bakken, men har lite vedmold. Barken har sprekker mindre enn 15 mm dype, men enkelte steder er det 

antydning til grovere bark. Treet er friskt, og har høy krone. Det har trolig ikke vært styvet, men er 

delvis delt i to. Det står tre andre hule eiker og noen mindre like ved. Det er antydning til 
gjenvoksning rundt treet med små busker. Området blir brukt som lekeplass og klatreplass.  

 

Fremmede arter: Ingen observert.    
 

Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov, men småtrær som kommer opp rundt eika kan 

med fordel holdes nede. 

 
Verdivurdering: Relativt beskjedne dimensjoner, lite vedmold og artsfattig epifyttflora, gjør at verdien 

vurderes som lokalt viktig (C-verdi).  

 
 

14. Lundaneset, haug, eik 2 Eik (D1207), utforming stor eik  

 

Posisjon (UTM 32V):  345776 6696937 
Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 

 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 
var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 

har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Et av fire grove eiketrær på haugen like bak museumstunet på 

Lundanes. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av forvitringsmateriale.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 
uforming stor eik. Området rundt eika består av beitehage/eng. 

 

Artsmangfold: Epifyttfloraen består av begerlav-art (Cladonia sp.), grynvrenge (Nephroma parile), 
muslinglav (Normandina pulchella), grynkorkje (Ochrolechia androgyna), grå fargelav (Parmelia 

saxatilis) og Pertusaria albescens. Av registrerte mosearter kan nevnes ryemose (Antitrichia 

curtipendula), etasjemose (Hylocomium splendens), matteflette (Hypnum cupressiforme), 

skjørblæremose (Frullania fragilifolia), ekornmose (Leucodon sciuroides), gulband (Metzgeria 
furcata) og kystbustehette (Orthotrichum lyellii). Mosene dekker mindre enn 25 % av stammen. Ingen 

rødlistearter ble registrert. 

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 255 cm i omkrets ved brysthøyde. Treet (figur 13) har tidligere 

vært styvet, men er friskt, og er ikke synlig hult. Barken har sprekker mindre enn 15 mm dype. 

Kroneformen er en mellomting mellom lav og vid og høy. Det er antydning til gjenvoksning rundt 
treet med små busker. Området blir brukt som lekeplass og klatreplass.   

 

Fremmede arter: Ingen observert. 

 
Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov, men småtrær som kommer opp rundt eika kan 

med fordel holdes nede. 

 
Verdivurdering: Relativt beskjedne dimensjoner, ingen synlig hulhet og en epifyttflora uten sjeldne 

eller spesielle arter, gjør at eika blir vurdert som lokalt viktig (C-verdi).  
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Figur 13. Eik 2 på Lundaneset. 

Foto: Torbjørg Bjelland. 
 

 
 

15. Lundaneset, haug, eik 3 Eik (D1207), utforming hul eik 

 
Posisjon (UTM 32V):  345777 6696940 

Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 

 
Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 

har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Et av fire grove eiketrær (figur 14) på haugen like bak tunet på 

Lundanes. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av forvitringsmateriale.   

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming hul eik. Området rundt eika består av beitehage/eng.  

 

Artsmangfold: Følgende arter ble registrert: Arthonia radiata, egglav (Candelariella sp.), stubbesyl 
(Cladonia coniocraea), stiftbrunlav (Melanelia fuliginosa), grynvrenge (Nephroma parile), grå 

fargelav (Parmelia saxatilis), sølvkrittlav (Phlyctis argena), Lepraria lobificans, grøftemose 

(Dicranella sp.), ekornmose (Leucodon sciuroides), gulband (Metzgeria furcata) og kysttornemose 
(Mnium hornum). På ved i hulrommet ble det registrert eikebroddsopp (Hymenochaete rubiginosa), 
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Amandinea punctata, Micarea prasina og begerlav-art (Cladonia sp.). Mindre enn 25 % av stammen 

er dekket av moser.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Eik 3 på haugen på 
Lundaneset (t.h.) står lengst til høyre i 

bildet over, så følger eik 4. De øvrige 

eikene på bildet har for små 
dimensjoner til å kunne defineres som 

naturtypen stor eik. Det ble heller ikke 

funnet sjeldne eller rødlistede arter på 
disse trærne. Foto: Torbjørg Bjelland.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 280 cm i omkrets ved brysthøyde. Den har vært styvet tidligere. 

Hele hovedstammen er åpen, men treet ser likevel ut til å være livskraftig. Det er lite vedmold (≤ 10 
liter). Barken har sprekker mindre enn 15 mm dype. Kroneformen er en mellomting mellom lav og vid 

og høy. Det står tre andre hule eiker like ved, og noen få mindre. Det er antydning til gjenvoksning 

rundt treet med små busker. Området blir brukt som lekeplass/klatreplass.   
 

Fremmede arter: Ingen observert. 

 
Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov. Det er tydelig at hulrommet blir brukt som 

lekeplass og det er mye tråkk rundt treet. Det er neppe praktisk mulig å legge restriksjoner på dette, og 

for treets vitalitet har aktiviteten neppe særlig negativ betydning. 

 
Verdivurdering: Eika har åpen stamme med lite vedmold, og det er ikke funnet sjeldne arter på treet. 

På bakgrunn av dette blir verdien av eika vurdert som lokalt viktig (C-verdi).  

 
 

16. Lundaneset, haug, eik 4 Eik (D1207), utforming stor eik  

 

Posisjon (UTM 32V):  345782 6696944 
Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 

 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 
var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 

har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Et av fire grove eiketrær på haugen (figur 15) like bak tunet på 

museet på Lundanes. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av 

forvitringsmateriale.  

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming stor eik. Området rundt eika består av beitehage/eng.  

 
Artsmangfold: Av epifyttiske lav ble følgende arter registrert: Mellav-art (Lepraria sp.), stiftbrunlav 

(Melanelia fuliginosa), grå fargelav (Parmelia saxatilis), bristlav (Parmelia sulcata), stor lindelav 

(Parmelina tiliacea), Pertusaria albescens og vanlig rosettlav (Physcia aipolia). Av registrerte 

mosearter kan nevnes ryemose (Antitrichia curtipendula), etasjemose (Hylocomium splendens), 
grannflette (Hypnum andoi), matteflette (Hypnum cupressiforme), hjelmblæremose (Frullania 

dilatata), matteblæremose (Frullania tamarisci), ekornmose (Leucodon sciuroides), gulband 

(Metzgeria furcata), kystbustehette (Orthotrichum lyellii) og kveilmose (Pterogonium gracile). 
Mosene dekker mindre enn 25 % av stammen.  

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 310 cm i omkrets ved brysthøyde. Det har tidligere vært styvet. 
Treet er friskt, og er ikke synlig hult. Barken har sprekker mindre enn 15 mm dype, men det er 

tendenser til grovere bark enkelte steder. Kroneformen er en mellomting mellom lav og vid og høy. 

Det står tre andre hule/store eiker like ved, og noen få mindre. Det er antydning til gjenvoksning rundt 

treet med små busker. Området blir brukt som lekeplass/klatreplass.   
 

Fremmede arter: Ingen observert.  

 
Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov. 

 

Verdivurdering: Treet er ganske grovt, er ikke synlig hult og har en helt ordinær epifyttflora. På 
bakgrunn av dette vurderes verdien som lokalt viktig (C-verdi).  
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Figur 15. Eik 4 på haugen 
på Lundaneset. Like bak ser 

en eik nr 3 og 2.  Foto: 

Torbjørg Bjelland. 
 

 
 

17. Børve, eik 1 Eik (D1207), utforming hul eik 

 
Posisjon (UTM 32V):  345719 6695956 

Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 

 
Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 

har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Treet står på Børve, sør for Øystese, omtrent på høydekote 40 m. 

Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av morenemateriale.  

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming hul eik. Eika står i utkanten av en dyrket mark (graseng). Ellers er det gjengroingsmark med 

kratt av bringebær, ask og selje rundt eika.  

 
Artsmangfold: Følgende arter ble registrert: Amandinea punctata, stubbesyl (Cladonia coniocraea), 

vanlig smaragdlav (Lecidella elaeochroma), mellav (Lepraria sp.), vortekantlav (Lecanora 

chlarotera), klubbebrunlav (Melanohalea exasperatula), stiftbrunlav (Melanelia fuliginosa) 
grynvrenge (Nephroma parile), grå fargelav (Parmelia saxatilis), stor lindelav (Parmelina tiliacea), 
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Pertusaria albescens, hinnevortelav (Pertusaria hymenea), gullroselav (Vulpicidia pinastri). 

Mosedekket er sparsomt, med arter som gulband (Metzgeria furcata) og kystbustehette (Orthotrichum 
lyellii). Det ble også registrert ragglærsopp (Stereum hirsutum). På grunn av vanskelig tilkomst ble 

ikke hulrommet nærmere undersøkt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Eik 1 på Børve.  Foto: 

Torbjørg Bjelland.  
 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 440 cm i omkrets ved brysthøyde. Den har tidligere vært styvet. 

(figur 16). Den ca. 3 m høye hovedstammen er hul. Åpningen øverst er så stor at det er mulig å gå ned 
i hulrommet. Det er trolig en god del vedmold i hulrommet, men åpningen mot toppen gjør at den er 

noe eksponert for fuktighet. Treet er relativt friskt, men bærer likevel preg av alderen, og det store 

hulrommet gjør at den virker litt skjør. Det er spor etter flere store greiner som har brukket av. Et 
gjærde har vokst inn i treet og det er spikret fast klatretrinn flere steder på eika. Det er ingen andre 

eiker i umiddelbar nærhet. Det går en kraftledning/telefonledning like ved.  

 

Fremmede arter: Ingen observert.  
 

Skjøtsel og hensyn: Beskjæring av de to sekundære stammene ville kanskje kunne forlenge treets 

levealder noe, men det er usikkert om det vil tåle en så omfattende beskjæring.  
 

Verdivurdering: Eika er ganske grov og har et stort hulrom, som trolig har en god del vedmold. På 

bakgrunn av dette blir eika vurdert som viktig (B-verdi), til tross for at den har en helt ordinær 
epifyttflora. 
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18. Børve, eik 2 Eik (D1207), utforming hul eik 

 
Posisjon (UTM 32V):  345548 6695950 

Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Eik 2 på Børve. Foto: Torbjørg 
Bjelland. 

 
 

 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 
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var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 

har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  
 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eika står i tunet på bruk 35/4 på Børve (figur 17), omtrent ved 

høydekote 45 m. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av 
forvitringsmateriale.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 
uforming hul eik. Eika står i et gårdstun.  

 

Artsmangfold: Følgende lavarter ble registrert: Amandinea punctata, Caloplaca sp., stubbesyl 

(Cladonia coniocraea), vanlig smaragdlav (Lecidella elaeochroma), mellav-art (Lepraria sp.), 
vortekantlav (Lecanora chlarotera), stiftbrunlav (Melanelia fuliginosa), grynvrenge (Nephroma 

parile), muslinglav (Normandina pulchella), Opegrapha sp., grå fargelav (Parmelia saxatilis), stor 

lindelav (Parmelina tiliacea), vanlig rosettlav (Physcia aipolia), Pertusaria albscens og Pertusaria 
flavida. Mosedekket er sparsomt, med arter som grannflette (Hypnum andoi), gulband (Metzgeria 

furcata) og kystbustehette (Orthotrichum lyellii).  

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Treet er nok tidligere beskåret/styvet. Stammen er 660 cm i omkrets ved 
brysthøyde. Den er hul, med åpning mot toppen, men det er usikkert hvor mye av stammen som er hul. 

Barken har flere grove sprekker som er over 30 mm dype. Treet er friskt og kroneformen er høy og 

vid. På 1950-tallet falt det av en stor grein fra treet (grunneier, pers. medd.).  
 

Fremmede arter: Ingen observert.  

 
Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov, men siden treet står i nærheten av bygninger, 

kan det på et tidspunkt bli aktuelt å beskjære det for å hindre skade på bygninger.  

 

Verdivurdering: Eika er hul og svært grov. På bakgrunn av dette blir den vurdert som viktig (B-verdi), 
til tross for at den har en helt ordinær epifyttflora. 

 

 

19. Børve, eik 3 Eik (D1207), utforming hul eik 

 

Posisjon (UTM 32V):  345595 6695884 

Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 
 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 
har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Treet står i skråningen nedenfor en lokal veg på bruk 35/4, like 
ovenfor den gamle Hardangervegen ved Børveneset, omtrent ved høydekote 20 m. Berggrunnen består 

av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av forvitringsmateriale.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 
uforming hul eik. Området rundt eika består av hasselkratt/løvskog i en bratt skråning.  

 

Artsmangfold: Epifyttfloraen er artsfattig. Av lav ble mellav-art (Lepraria sp.), stiftbrunlav 
(Melanelia fuliginosa), grå fargelav (Parmelia saxatilis) og en ubestemt Pertusaria funnet. 

Mosedekket er også sparsomt, men en del gulband (Metzgeria furcata) finnes. Eikebroddsopp 

(Hymenochaete rubiginosa) ble funnet på eksponert ved.  
 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 400 cm i omkrets ved brysthøyde. Treet er friskt. Det har 
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tidligere vært styvet (figur 18). Hulrommet har åpning mot toppen av hovedstammen. Det var ikke 

mulig å komme til for å sjekke forekomsten av vedmold, men trolig er hulrommet på et tidlig stadium. 
Enkelte steder har barken sprekker som er opptil 30 mm dype. Kroneformen er høy. Det er montert 

klatretrinn på stammen (figur 18). Området rundt eika (skråningen ned mot veien) har blitt brukt som 

plass for kompost, matavfall og søppel.  
 

Fremmede arter: Ingen observert. 

 
Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov, men dumping av søppel bør opphøre. 

 

Verdivurdering: Eika er relativt grov, men er trolig lite hul og har en ordinær og artsfattig epifyttflora. 

Verdien vurderes derfor som lokalt viktig (C-verdi).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Eik 3 på Børve. 

Foto: Torbjørg Bjelland. 
 

 
 

20. Børve, eik 4 Eik (D1207), utforming stor eik 

 

Posisjon (UTM 32V):  345504 6695877 
Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 

 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 
var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 
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har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Treet står like ovenfor den gamle Hardangervegen ved Børveneset, 

omtrent ved høydekote 22 m. Det står på en tomt som ser ut til å ha vært slåttemark, men som nå er i 

langt fremskredet gjengroing. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av 
forvitringsmateriale.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 
uforming stor eik. Området rundt eika består av beitehage/eng. 

 

Artsmangfold: Av epifyttiske lav ble det funnet stubbesyl (Cladonia coniocraea), mellav-art 

(Lepraria sp.), stiftbrunlav (Melanelia fuliginosa), grynvrenge (Nephroma parile), muslinglav 
(Normandina pulchella), stor lindelav (Parmelina tiliacea), Pertusaria flavida og vanlig rosettlav 

(Physcia aipolia). Mosedekket er beskjedent, med arter som flettemose-art (Hypnum sp.), gulband 

(Metzgeria furcata), kystbustehette (Orthotrichum lyellii) og krusgullhette (Ulota crispa).  
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 290 cm i omkrets ved brysthøyde. Treet er friskt og det har ikke 

vært styvet. Det er ikke synlig hult. Barken har opptil 30 mm dype sprekker. Kroneformen er en 

mellomting mellom lav og vid og høy (figur 19).  
 

Fremmede arter: Ingen observert.    

 
Skjøtsel og hensyn: Det er ingen umiddelbare skjøtselsbehov. 

 

Verdivurdering: Relativt små dimensjoner, ingen synlige hulrom og en helt ordinær epifyttflora, gjør 
at treet vurderes som lokalt viktig (C-verdi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19. Eik 4 på Børve. Foto: Torbjørg 
Bjelland. 
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21. Børve vest, eik 1 Eik (D1207), utforming hul eik 

 
Posisjon (UTM 32V):  345095 6696023 

Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 

 
Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 

har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eika står på bnr. 35/21 på Børve. Den omtrent på høydekote 105, i 

utkanten det mer intensivt drevne jordbrukslandskapet, i et område med beitemark og skogholt. 

Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av forvitringsmateriale.  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming hul eik. Området rundt eika består av beitehage. 
 

Artsmangfold: Lavfloraen består av Amandinea punctata, svartprikknål (Calicium parvum), stubbesyl 

(Cladonia coniocraea), muslinglav (Normandina pulchella), stor lindelav (Parmelina tiliacea), vanlig 

rosettlav (Physcia aipolia), mellav-art (Lepraria sp.), stiftbrunlav (Melanelia fuligionosa), grynkorkje 
(Ochrolechia androgyna), grå fargelav (Parmelia saxatilis), Pertusaria flavida. Mosedekket er 

moderat, med artene grannflette (Hypnum andoi), matteflette (Hypnum cupressiforme), 

hjelmblæremose (Frullania dilatata), gulband (Metzgeria furcata), kystbustehette (Orthotrichum 
lyellii) og kveilmose (Pterogonium gracile). En del av treet har brukket av, og på den døde, liggende 

stammen ble det registrert hvitringnål (Calicium glaucellum), kystrødtopp (Cladonia floerkeana) og 

Trapeliopsis flexuosa.  
 

   
Figur 20. Børve vest, eik 1. Foto: Torbjørg Bjelland. 
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Bruk, tilstand og påvirkning: Treet har tidligere bestått av to stammer, men den minste har gått over 

ende. Rester av denne ligger ved siden av og er allerede godt nedbrutt. Den gjenstående stammen er 
280 cm i omkrets ved brysthøyde, men treet er atskillig tykkere ved basis. Eika har tydelig vært hul før 

den ene stammen brakk av, men det er lite vedmold å snakke om nå. Barken har opptil 30 mm dype 

sprekker. Kroneformen er høy og vid. Det som står igjen av treet virker vitalt, men treet har en litt 
utypisk form med mange smågreiner, trolig som et resultat av tidligere skade (figur 20).  

 

Fremmede arter: Ingen observert.    
 

Skjøtsel og hensyn: Det er ingen umiddelbare skjøtselsbehov.  

 

Verdivurdering: Det er bare funnet vanlige arter på eika, og den gjenstående stammen har lite utviklet 
hulrom. På grunnlag av dette blir verdien vurdert som lokalt viktig (C-verdi).  

 

 

22. Børve vest, eik 2 Eik (D1207), utforming stor eik  

 

Posisjon (UTM 32V):  345090 6696007 

Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 
 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 
har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 21. De fire eikene på platået 

i bakken nedenfor tunet på bruk 

35/21 på Børve. Eiken lengst til 
høyre er eik 2, deretter følger eik 3-

5. Foto: Torbjørg Bjelland.  
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Beliggenhet og naturgrunnlag: En av fire eiker på kanten av et lite platå i bakken nedenfor tunet på 

bruk 35/21 på Børve (figur 21). Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av 
forvitringsmateriale.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 
uforming stor eik. Området rundt eika er åpent og består mest av beitehage/eng.  

 

Artsmangfold: Av epifyttiske lav ble det registrert begerlav-art (Cladonia sp.), mellav-art (Lepraria 
sp.), Lecanora sp., stiftbrunlav (Melanelia fuligionosa), grå fargelav (Parmelia saxatilis), Pertusaria 

albicans og Phlyctis argena. Mosedekket er moderat (mellom 25 og 50 %) med artene grannflette 

(Hypnum andoi), matteflette (Hypnum cupressiforme), hjelmblæremose (Frullania dilatata) og 

kystbustehette (Orthotrichum lyellii).  
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 205 cm i omkrets ved brysthøyde. Den er ikke synlig hul, og 

mangler grov sprekkebark. Treet er friskt, har ikke vært styvet, og har høy krone.  
 

Fremmede arter: Det står et lite granplantefelt like ved (figur 23). 

 

Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov.   
 

Verdivurdering: Dimensjoner så vidt over minstemålet for registrering av stor eik, ingen synlige tegn 

på hulhet, og en helt ordinær epifyttflora, gjør at verdien av eika vurderes som lokalt viktig (C-verdi). 

 

 

23. Børve vest, eik 3 Eik (D1207), utforming stor eik  

 

Posisjon (UTM 32V):  345091 6696005 

Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 

 
Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 

har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  
 

Beliggenhet og naturgrunnlag: En av fire eiker (figur 22) på kanten av et lite platå i bakken nedenfor 

tunet på bruk 35/21 på Børve. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av 

forvitringsmateriale.  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming stor eik. Området rundt eika er åpent og består mest av beitehage/eng.  
 

Artsmangfold: Av epifyttiske lav ble det registrert begerlav (Cladonia sp.), mellav (Lepraria sp.), 

Lecanora sp., stiftbrunlav (Melanelia fuligionosa) og grå fargelav (Parmelia saxatilis). Mosedekket er 
moderat (mellom 25 og 50 %) med artene ryemose (Antitrichia curtipendula), matteflette (Hypnum 

cupressiforme), hjelmblæremose (Frullania dilatata) og kystbustehette (Orthotrichum lyellii).  

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 200 cm i omkrets ved brysthøyde. Den er ikke synlig hul, og 
mangler grov sprekkebark. Treet er friskt, har ikke vært styvet, og har høy krone. 

 

Fremmede arter: Det står et lite granplantefelt like ved, se figur 23. 
 

Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov.   

 
Verdivurdering: Dimensjoner på minstemålet for registrering av stor eik, ingen synlige tegn på hulhet, 

og en helt ordinær epifyttflora, gjør at verdien av eika vurderes som lokalt viktig (C-verdi).  
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Figur 22. Eik 2 (t.h.) og 3 (t.v.) på 

Bøvre vest. Foto: Torbjørg 
Bjelland.  

 

 

24. Børve vest, eik 4 Eik (D1207), utforming stor eik  

 

Posisjon (UTM 32V):  345097 6696001 

Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 
 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 
har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: En av fire eiker på kanten av et lite platå i bakken nedenfor tunet på 
bruk 35/21 på Børve (figur 23). Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av 

forvitringsmateriale.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 
uforming stor eik. Området rundt eika er åpent og består mest av beitehage/eng.  

 

Artsmangfold: Av epifyttiske lav ble det registrert Amandinea punctata, begerlav (Cladonia sp.), 
mellav (Lepraria sp.), Lecanora sp., stiftbrunlav (Melanelia fuligionosa), muslinglav (Normandina 

pulchella), grå fargelav (Parmelia saxatilis) og stor lindelav (Parmelina tiliacea). Mosedekket er 

moderat (mellom 25 og 50 %) med artene grannflette (Hypnum andoi), matteflette (Hypnum 
cupressiforme), hjelmblæremose (Frullania dilatata) og kystbustehette (Orthotrichum lyellii).  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 175 cm i omkrets ved brysthøyde. Den er altså under 

minstemålet for registrering av stor eik, men er tatt med siden den hører naturlig sammen med de tre 
andre eikene den står sammen med. Den er ikke synlig hul og mangler grov sprekkebark. Treet er 

friskt og har høy krone, men har ikke vært styvet. 

 
Fremmede arter: Det står et lite granplantefelt like ved, se figur 23.    

 

Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov.   
 

Verdivurdering: Dimensjoner på minstemålet for registrering av stor eik, ingen synlige tegn på hulhet, 

og en helt ordinær epifyttflora, gjør at verdien av eika vurderes som lokalt viktig (C-verdi). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Eik 4 (t.h.) og 5 (t.v.) på 

Bøvre vest. Foto: Torbjørg 
Bjelland.  

 

 

25. Børve vest, eik 5 Eik (D1207), utforming stor eik  

 

Posisjon (UTM 32V):  345099 6696000 

Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 
 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 
har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  
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Beliggenhet og naturgrunnlag: En av fire eiker på kanten av et lite platå i bakken nedenfor tunet på 

bruk 35/21 på Børve (figur 23). Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av 
forvitringsmateriale.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 
uforming stor eik. Området rundt eika er åpent og består mest av beitehage/eng.  

 

Artsmangfold: Av epifyttiske lav ble det registrert begerlav-art (Cladonia sp.), mellav-art (Lepraria 
sp.), Lecanora sp., stiftbrunlav (Melanelia fuligionosa), grå fargelav (Parmelia saxatilis) og stor 

lindelav (Parmelina tiliacea). Mosedekket er moderat (mellom 25 og 50 %) med artene matteflette 

(Hypnum cupressiforme), hjelmblæremose (Frullania dilatata) og kystbustehette (Orthotrichum 

lyellii).  
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 210 cm i omkrets ved brysthøyde. Den er ikke synlig hul, og 

mangler grov sprekkebark. Treet er friskt og har høy krone, men har ikke vært styvet. 
 

Fremmede arter: Det står et lite granplantefelt like ved, se figur 23.    

 

Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov.   
 

Verdivurdering: Dimensjoner så vidt over minstemålet for registrering av stor eik, ingen synlige tegn 

på hulhet, og en helt ordinær epifyttflora, gjør at verdien av eika vurderes som lokalt viktig (C-verdi). 
 

 

26. Børve vest, bruk 35/9, eik 1 Eik (D1207), utforming stor eik  

 

Posisjon (UTM 32V):  345044 6695985 

Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 

 
Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 

har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  
 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eika står like øst for tunet på bruk 35/9 på vestre Børve. Berggrunnen 

består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av forvitringsmateriale.  

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming stor eik. Området rundt eika er åpent og består mest av beitehage/eng.  

 
Artsmangfold: Av epifyttiske lav ble det registrert stifglye (Collema subflaccidum), vanlig kvistlav 

(Hypogymnia physodes), mellav (Lepraria sp.), stiftbrunlav (Melanelia fuligionosa), grynvrenge 

(Nephroma parile), muslinglav (Normandina pulchella), grå fargelav (Parmelia saxatilis), bristlav 
(Parmelia sulcata) og stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla). Moser dekker mindre enn 20 % av 

stammen og arter som kan nevnes er grannflette (Hypnum andoi), matteflette (Hypnum 

cupressiforme), hjelmblæremose (Frullania dilatata), ekornmose (Leucodon sciuroides) og 

kysttornemose (Mnium hornum).  
 

Bruk, tilstand og påvirkning. Eika er 250 cm i omkrets ved brysthøyde. Den har ikke synlige tegn til 

hulhet. Barken er middels grov med dypeste sprekker mellom 15 og 30 mm. Treet har høy krone, og 
har ikke vært styvet. Treet er friskt og toppen har nylig brukket (figur 24).  

 

Fremmede arter: Ingen observert.    
 

Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov.   
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Verdivurdering: Dimensjoner i nedre del av skalaen for registrering av stor eik, ingen synlige tegn på 

hulhet, og en helt ordinær epifyttflora, gjør at verdien av eika vurderes som lokalt viktig (C-verdi). 
 

  
 

Figur 24. Eik 1 på Børve, bruk 35/9. Foto: Torbjørg Bjelland. 

 
 

27. Neshagen, eik 1 Eik (D1207), utforming hul eik 

 
Posisjon (UTM 32V):  344875 6695845 

Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 

 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 
var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 

har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eika står like bak den ene av utleiehyttene i eikeskogen ovenfor 

Hardanger Feriesenter. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av 

forvitringsmateriale.  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming hul eik. Området rundt eika består av et hyttefelt som ligger i en eikeskog/eikehage med mye 

blåbær i feltsjiktet.  
 

Artsmangfold: Lavfloraen er ganske artsrik, men bare vanlige arter ble registrert: Vanlig blåfiltlav 

(Degelia plumbea), lungenever (Lobaria pulmonaria), grynvrenge (Nephroma parile), kystvrenge 
(Nephroma laevigatum), muslinglav (Normandina pulchella), stubbesyl (Cladonia coniocraea), 

kantlav-art (Lecanora sp.), mellav-art (Lepraria sp.), grå fargelav (Parmelia saxatilis), stiftfiltlav 

(Parmeliella triptophylla) og Pertusaria albescens. Mosedekket er moderat og dekker minder enn 25 
% av stammen. Av registrerte arter kan nevnes ryemose (Antitrichia curtipendula), krypsilkemose 

(Homalothecium sericeum), matteflette (Hypnum cupressiforme), musehalemose (Isothecium 

myosuroides), gulband (Metzgeria furcata) og krinsflatmose (Radula complanata).  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 380 cm i omkrets ved brysthøyde. Den har trolig blitt styvet 

tidligere, og hovedstammen er knapt 2 m høy. Hele hovedstammen er åpen, slik at treet nærmest har 
delt seg i to (figur 25). Til tross for dette virker treet friskt. Det står noen spiker i treet, trolig etter 

tidligere monterte klatretrinn. Det er litt vedmold i bunnen. Sprekkebark mangler. 

 
Fremmede arter: Ingen observert. 

 

Skjøtsel og hensyn: Trolig ingen umiddelbare skjøtselsbehov. Det kan vurderes om det å binde de to 
hovedstammene til hverandre vil kunne forlenge levealderen på treet. Det er tydelig at en har tatt 

hensyn til treet ved oppføring av hytten på 1970-tallet.  

 

Verdivurdering: Selv om det ikke er funnet sjeldne arter på eika er epifyttfloraen ganske artsrik. Den 
har også en alder og struktur som gjør at potensialet for mer interessante arter er godt. På bakgrunn av 

dette blir eika vurdert som viktig (B-verdi).  

 

  
 

Figur 25. Eik 1 i Neshagen. Foto: Torbjørg Bjelland. 

 

 

28. Børve vest, bruk 35/9, eik 2 Eik (D1207), utforming stor eik  

 

Posisjon (UTM 32V):  344901 6695882 

Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 
 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 
har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  

 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eika står i utkanten av innmarka lengst sørvest på bruk 35/9 på 
Børve, knappe 100 m fra tunet, like ved eiendomsgrensa og skogen ved Neshagen. Berggrunnen består 

av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av forvitringsmateriale.  
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Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming stor eik. Området rundt eika er åpent og består mest av beitemark/eng.  
 

Artsmangfold: Lavfloraen er artsfattig med arter som begerlav (Cladonia sp.), vanlig kvistlav 

(Hypogymnia physodes), stiftbrunlav (Melanelia fuligionosa), grå fargelav (Parmelia saxatilis), og 
papirlav (Platismatia glauca). Mosedekket på stammen er over 50 %, men arter som bergsigd 

(Dicranum fuscescens), grannflette (Hypnum andoi), matteflette (Hypnum cupressiforme), 

kystbustehette (Orthotrichum lyellii) og krusgullhette (Ulota crispa).  
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 240 cm i omkrets ved brysthøyde. Den har ikke vært styvet, og 

har høy krone (figur 26). Det er ingen synlige tegn til hulhet, og grov sprekkebark mangler.  

 
Fremmede arter: Ingen observert.    

 

Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov.   
 

Verdivurdering: Dimensjoner i nedre del av skalaen for registrering av stor eik, ingen synlige tegn på 

hulhet, og en helt ordinær epifyttflora, gjør at verdien av eika vurderes som lokalt viktig (C-verdi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 26. Eik 2 på Børve, bruk 

35/9. Foto: Torbjørg Bjelland. 
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29. Børve vest, bruk 35/9, eik 3 Eik (D1207), utforming stor eik  

 
Posisjon (UTM 32V):  344805 6695966 

Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 

 
Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 

har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  

 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eika (figur 27) er en av tre litt større eiker på en liten 

haug/forhøyning i en beite-/slåttemark lengst vest på Børve, bruk 35/9, like nord for skogen på 

Neshagen. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av forvitringsmateriale.  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming stor eik. Området rundt eika er åpent og består mest av beitehage/eng.  
 

Artsmangfold: Lavfloraen er artsfattig med arter som Amandinea punctata, kantlav-art (Lecanora sp.), 

vanlig smaragdlav (Lecidella elaeochroma), stiftbrunlav (Melanelia fuligionosa), grå fargelav 

(Parmelia saxatilis) og Pertusaria flavida. Moser dekker mindre enn 20 % av stammen. Registrerte 
mosearter er ryemose (Antitrichia curtipendula), hjelmblæremose (Frullania dilatata), matteflette 

(Hypnum cupressiforme) og kystbustehette (Orthotrichum lyellii).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Eik 3 på Børve, bruk 

35/9. Foto: Torbjørg Bjelland.  
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Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 195 cm i omkrets ved brysthøyde, dvs. like under minstemålet 

for registrering av stor eik. Den er likevel tatt med fordi den hører naturlig sammen med to andre, litt 
større eiker som den står sammen med. Eika har ikke vært styvet, og kronen er ganske høy. Den har 

ingen synlige tegn til hulhet, og sprekkebark mangler. Treet står inntil en nedrast utløe, og bølgeblekk 

fra taket her ligger helt inntil trestammen (figur 27). 
 

Fremmede arter: Ingen observert.    

 
Skjøtsel og hensyn: Taket av bølgeblekk fra den nedraste utløen bør fjernes, så det ikke skader 

trestammen. Ut over dette er det ingen umiddelbare skjøtselsbehov.  

 

Verdivurdering: Dimensjoner like under minstemålet for registrering av stor eik, ingen synlige tegn på 
hulhet, og en helt ordinær epifyttflora, gjør at verdien av eika vurderes som lokalt viktig (C-verdi). 

 

 

30. Børve vest, bruk 35/9, eik 4 Eik (D1207), utforming stor eik  

 

Posisjon (UTM 32V):  344810 6695957 

Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 
 

Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 
har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28. Eik 4 (t.h.) og 3 (t.v.) på 
Børve, bruk 35/9. Foto: Torbjørg 

Bjelland.  
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Beliggenhet og naturgrunnlag: Eika er en av tre litt større eiker på en liten haug/forhøyning i en 

beite-/slåttemark lengst vest på Børve, bruk 35/9, like nord for skogen på Neshagen (figur 28). 
Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av forvitringsmateriale.  

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 
uforming stor eik. Området rundt eika er åpent og består mest av beitehage/eng.  

 

Artsmangfold: Lavfloraen er artsfattig med arter som kantlav (Lecanora sp.), vanlig smaragdlav 
(Lecidella elaeochroma), stiftbrunlav (Melanelia fuligionosa) og grå fargelav (Parmelia saxatilis). 

Stammen har over 50 % mosedekke med arter som ryemose (Antitrichia curtipendula), 

hjelmblæremose (Frullania dilatata), grannflette (Hypnum andoi), matteflette (Hypnum 

cupressiforme) og kystbustehette (Orthotrichum lyellii).  
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 220 cm i omkrets ved brysthøyde. Den har ikke vært styvet, og 

kronen er ganske høy. Det er ingen synlige tegn til hulhet og sprekkebark mangler.  
 

Fremmede arter: Ingen observert.    

 

Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov.   
 

Verdivurdering: Dimensjoner i nedre del av skalaen, ingen synlige tegn på hulhet, og en helt ordinær 

epifyttflora, gjør at verdien av eika vurderes som lokalt viktig (C-verdi). 
 

 

31. Børve vest, bruk 35/9, eik 5 Eik (D1207), utforming stor eik  

 

Posisjon (UTM 32V):  344801 6695940 

Feltregistrert av:  Torbjørg Bjelland & Olav Overvoll, 19. april 2012. 

 
Innledning: Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen for oppdraget 

var et ønske om bedre oversikt over hule eiker i fylket, i forbindelse med at hul eik i kulturlandskapet 

har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.  
 

Beliggenhet og naturgrunnlag: Eika (figur 29) er en av tre litt større eiker på en liten 

haug/forhøyning i en beite-/slåttemark lengst vest på Børve, bruk 35/9, like nord for skogen på 

Neshagen. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene av forvitringsmateriale.  
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 

uforming stor eik. Området rundt eika er åpent og består mest av beitehage/eng.  
 

Artsmangfold: Lavfloraen er artsfattig med arter som begerlav-art (Cladonia sp.), mellav-art 

(Lepraria sp.), stiftbrunlav (Melanelia fuligionosa) og grå fargelav (Parmelia saxatilis). Stammen har 
mer enn 50 % mosedekke, med arter som ryemose (Antitrichia curtipendula), hjelmblæremose 

(Frullania dilatata), grannflette (Hypnum andoi, figur 29), matteflette (Hypnum cupressiforme), 

kystbustehette (Orthotrichum lyellii) og kystkransmose (Rhytidiadelphus loreus).  

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 250 cm i omkrets ved brysthøyde. Den har ikke vært styvet, og 

kronen er ganske høy. Det er ingen synlige tegn til hulhet og sprekkebark mangler.   

 
Fremmede arter: Noen grantrær i skogen like bak.  

 

Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov. Grana står ikke så nært at den representerer 
noen ulempe for veksten av eika. 

 

Verdivurdering: Dimensjoner i nedre del av skalaen, ingen synlige tegn på hulhet, og en helt ordinær 
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epifyttflora, gjør at verdien av eika vurderes som lokalt viktig (C-verdi). 

 
 

   
Figur 29. Eik 5 på Børve, bruk 35/9. Store deler av stammen er dekket av granneflette (Hypnum 

andoi)( t.h.). Foto: Torbjørg Bjelland. 
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Vedlegg 1. Sporlogg for feltarbeid utført av Per G. Ihlen den 28. mars 2012. 
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Vedlegg 2. Sporlogg for feltarbeid utfart av Torbjørg Bjelland den 19. april 2012. 

  

 


