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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 herad i Hordaland. I 2012 ble det 

kartlagt totalt 31 eiketrær i området nord for Tørvikbyd og sør for Øystese (Ihlen & Bjelland 2012). 
Denne rapporten inneholder flere registreringer i området mellom Aksneset og Vangdal, som ligger 

sør for Øystese. 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.  

 
Bergen 20. august 2013 
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SAMMENDRAG 

 
Bjelland, T. & Ihlen, P. G. 2013.  

Supplerende kartlegging av hule eiker i Kvam herad, Hordaland. Rådgivende Biologer AS, rapport 
1771, 30 sider, ISBN 978-82-7658-998-6. 

 

 

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. I 2012 ble det kartlagt 

totalt 31 eiketrær i området nord for Tørvikbyd og sør for Øystese (Ihlen & Bjelland 2012). Denne 

rapporten inneholder flere registreringer i området mellom Aksneset og Vangdal, som ligger sør for 
Øystese. Feltarbeidet ble utført den 22. oktober 2012 og den 7. mai 2013. Kartleggingen følger DN-

håndbok 13 og en forenklet metodikk 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. 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.  

 
Det ble undersøkt totalt 11 enkelttrær. 8 av disse er tydelig hule, men de fleste har relativt lite 

vedmold. Det ble også kartlagt tre høstingsskoger med eik. Omkretsen i brysthøyde varierer en del for 

de undersøkte eiketrærne. Den største har en omkrets på 560 cm, men generelt er den mellom 250 og 

300 cm. 
 

Få negative påvirkninger ble observert på eiketrærne. På enkelte trær ble det observert fuglekasser, 

husker og stiger. Flere trær har også fastspikrede klatretrinn. Flere eiker ligger også nær inntil veier. 
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, samt flere i ”lungeneversamfunnet”. Totalt sett ble 

det registrert tre rødlistede lavarter på eiketrærne: Skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis, NT), 

furuskjell (Cladonia parasitica, NT) og Pachyphiale carneola, VU). Sistnevnte ble registrert på en eik 
i høstingsskogen. Skudd av barlind (VU) ble registrert på to eiketrær. Barlind ble også registrert som 

enkeltstående individer ved en lokalitet.  Unge individer av ask (NT) opptrer spredt i studieområdet og 

bare et styva individ ble observert. I tillegg ble bregnen brunburkne (EN) funnet på en bergvegg i den 
ene høstingsskogen. 

 

Av de 4 store eiketrærne er en vurdert som viktig (B-verdi) og 3 vurdert som lokalt viktige (C-verdi). 

Det ble totalt registrert 7 hule eiketrær. Av disse er 6 vurdert som viktige (B-verdi) og en som lokalt 
viktig (C-verdi). To av høstingsskogene med eik er vurdert som viktig (B-verdi) og en som svært 

viktig (A-verdi).  
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INNLEDNING 

 
Utbredelsen av sommereik (Quercus robur) og vintereik (Q. petraea) strekker seg fra riksgrensen i 

Sverige og i et bredt belte langs kysten til Møre og Romsdal (Lid & Lid 2005). Eiketrær kan bli svært 

gamle. I Skandinavia blir de fleste mellom 300 og 500 år (Ranius mfl. 2009). Hos noen kan alderen 

komme opp i 1000 år (Sverdrup-Thygeson mfl. 2010). Gamle eiketrær blir ofte hule, og alderen kan 
da 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, unge 

grener med glatt bark og døde greiner og partier av stammen. Ulike eksponeringer er også viktig 
(Hultengren mfl. 1997). Vedmolden som dannes inne i hulrommet på hule eiker er et 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 utførte Ihlen & Bjelland (2012) en kartlegging av 31 eiketrær i Kvam 
herad, i området nord for Tørvikbygd og sør for Øystese i 2012. Nå har vi videreført dette arbeidet i 

andre deler av kommunen, i området mellom Aksneset og Vangdal, som ligger sør for Øystese. I 

tillegg til de registrerte enkeltrærne har vi også avgrenset tre en høstingsskoger med eik i dette 

området. 
 

 

DATAGRUNNLAG OG METODE 

 
Kartleggingen følger en forenklet metodikk 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. Lokalitetsbeskrivelsene følger DN-håndbok 13 og instrukser gitt av 
Direktoratet for naturforvaltning. Hvilke overskrifter som skal/kan brukes er vist nedenfor. Det er gjort 

to sammenslåinger av overskriftene som er beskrevet i kap. 5.4 i siste utgave DN-håndbok13. Den ene 

er at ”Beliggenhet/avgrensing” og ”Naturgrunnlag” er slått sammen til ”Beliggenhet og 
naturgrunnlag” og den andre at ”Påvirkning/bruk” og ”Trusler” er slått sammen til ”Bruk, tilstand og 

påvirkning”. Ny overskrift er ”Innledning”. Følgende overskrifter er derfor benyttet i beskrivelsen av 

naturtyper: 

 
- Innledning 

- Beliggenhet og naturgrunnlag 

- Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper 
- Artsmangfold 

- Bruk, tilstand og påvirkning 

- Fremmede arter 

- Skjøtsel og hensyn 
- Verdisetting 

 

Temaet ”helhetlig landskap” er ikke beskrevet i denne rapporten. 
 

Rødlistestatus følger Norsk rødliste for arter 2010 (Kålås mfl. 2010) og svartelistestatus følger 

Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012 (Gederaas mfl. 2012). 
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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 

Tre eiketrær på Aksneset ble undersøkt av Per G. Ihlen 22. oktober 2012, og området mellom 
Aksneset og Vangdal ble undersøkt av Per G. Ihlen og Torbjørg Bjelland den 7. mai 2013. På 

tidspunktene for befaringene var det overskyet, tåkete og litt regn, men forholdene var likevel gunstige 

nok for registreringene av de aktuelle organismegruppene som skulle undersøkes (moser, lav og sopp). 
Befaringsruten for feltarbeidet den 7.mai 2013 er vist i sporloggen i Vedlegg 1. 

 

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. Ihlen & Bjelland (2012) har tidligere registrerte 31 eiketrær i 

Kvam. 
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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 19 m og 128 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. Høstingsskogene ligger like ved hverandre på Aksneset. 
Lokalitetene ligger sørvendt, i et småkupert terreng som heller ned mot Hardangerfjorden. 

Høstingsskogen grenser til en liten bekkekløft, Brennegjel, i vest.  

 

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. Bortsett fra 

bergveggene består det undersøkte området av forvitringsmateriale. 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. 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 

barskog 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 

 

De kartlagte eikene og høstingsskogene 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 

lågurtmark, og i enkelte tilfeller også på blåbærskskogsmark (Fremstad 1997). Områder med 

skogsmark er for det meste seine gjengroingsstadier på kulturmark.   
 

Det ble undersøkt totalt 11 enkelttrær. Åtte av disse er tydelig hule, men de fleste har relativt lite 

vedmold. Det ble også kartlagt tre høstingsskoger med eik. Omkretsen i brysthøyde varierer en del for 

de undersøkte eiketrærne. Den største står i en av høstingsskogene ved Brennegjel, og er 560 cm i 
omkrets i brysthøyde. Generelt ligger omkretsen mellom 250 og 300 cm. 

 

Av epifytter ble det registrert mange vanlige arter, samt flere i ”lungeneversamfunnet”. Totalt sett ble 
det registrert tre rødlistede lavarter på eiketrærne: Skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis, NT), 

furuskjell (Cladonia parasitica, NT) og Pachyphiale carneola, VU). Sistnevnte ble registrert på en eik 

i høstingsskogen. Skudd av barlind (VU) ble registrert på to eiketrær. Barlind ble også registrert som 
enkeltstående individer ved en lokalitet.  Unge individer av ask (NT) opptrer spredt i studieområdet og 

bare et styva individ ble observert. I tillegg ble bregnen brunburkne (EN) funnet på en bergvegg i den 

ene høstingsskogen. 

 
Av de 4 store eiketrærne er en vurdert som viktig (B-verdi) og 3 vurdert som lokalt viktige (C-verdi). 

Det ble totalt registrert 7 hule eiketrær. Av disse er 6 vurdert som viktige (B-verdi) og en som lokalt 

viktig (C-verdi). To av høstingsskogene med eik er vurdert som viktig (B-verdi) og en som svært 
viktig (A-verdi).  

 

http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/
http://www.senorge.no/
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Få negative påvirkninger ble observert på eiketrærne. På enkelte trær ble det observert fuglekasser, 

husker og stiger. Flere trær har også fastspikrede klatretrinn. Flere eiker ligger også nær inntil veier. 
Noen av greinene er døde, og noen har redusert vitalitet. Enkelte greiner/stammer 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, utforming og verdi. 

Nr Lokalitetsnavn Utforming Verdi 

1 Aksnes, Bruravika, eik 1 Eik (D1207), utforming stor eik C 

2 Aksnes, Bruravika, eik 2 Eik (D1207), utforming hul eik B 

3 Aksnes, Bruravika, eik 3 Eik (D1207), utforming hul eik B 

4 Aksnes, Brennegjel, eik 1 Eik (D1207), utforming hul eik B 
5 Aksnes, Brennegjel, eik 2 Eik (D1207), utforming hul eik B 
6 Aksnes, Brennegjel, eik 3 Eik (D1207), utforming hul eik C 
7 Aksnes, Brennegjel, eik 4 Eik (D1207), utforming hul eik B 
8 Aksnes, Brennegjel, eik 5 Eik (D1207), utforming stor eik B 
9 Aksnes, Brennegjel, eik 6 Eik (D1207), utforming hul eik B 
10 Vangdal, Vangdalslandet, eik 1 Eik (D1207), utforming stor eik C 
11 Vangdal, Vangdalslandet, eik 2 Eik (D1207), utforming stor eik C 
12 Brennegjel vest Høstingsskog (D01802), utforming høstingsskog med 

eik 

B 

13 Brennegjel øst Høstingsskog (D01802), utforming høstingsskog med 

eik 

B 

14 Brennegjel Høstingsskog (D01802), utforming høstingsskog med 

eik 

A 

 
 

LOKALITETENE  

 
I det følgene blir de undersøkte eikene og høstingsskogene beskrevet og verdisatt. Geografisk 
beliggenhet for de undersøkte naturtypene er vist i figur 1 og lokalitetsnavnene til disse er gitt i tabell 

1.    

 
 

1 – AKSNES, BRURAVIKA, eik 1  

 
Figur 2 

Posisjon: UTM 32 V 346422 6691587 

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid den 22. 
oktober 2012. 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 nedsiden av RV 49 ved Bruravika, sør for Norheimsund, 

omtrent ved høydekote 19 m. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt, og løsmassene består av 

forvitringsmateriale. 
 

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

utforming stor eik. Eika står i veikanten i nærheten av en lauvskog. 
 

Artsmangfold: Epifyttfloraen er artsfattig. Av lav ble grå fargelav (Parmelia saxatilis), flishinnelav 

(Leptogium lichenoides), stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla), hinnevortelav (Pertusaria hymenea) og 
grynkorkje (Ochrolechia androgyna) funnet. Mosedekke er også sparsomt, men det vokser en del 

musehalemose (Isothecium myosuroides) i nedre deler av stammen. Ellers ble det registrert grannflette 
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(Hypnum andoi), gulband (Metzgeria furcata), matteblæremose (Frullania tamarisci) og 

kystbustehette (Orthotrichum lyellii). 
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 270 cm i omkrets ved brysthøyde. Eika er ikke styvet, og den 

er ikke synlig hul. Treet er friskt og har høy krone. Det ser ut til å ha blitt fristillt (ryddet rundt) relativt 
nylig. 

 

Fremmede arter: Ingen observert. 
 

Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov. 

 

Verdisetting: Relativt beskjedne dimensjoner, ingen synlig hulhet, og en epifyttflora uten sjeldne eller 
spesielle arter, gjør at verdien av treet bare blir vurdert som lokalt viktig (C-verdi).  

 

  

Figur 2. Eik 1 ved Bruravika. Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

 
2 – AKSNES, BRURAVIKA, eik 2 

 

Figur 3 

Posisjon: 32 V 346386 6691517 
 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid den 22. 

oktober 2012. 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 eiketrær like på nedsiden av RV 49 ved Bruravika, sør for 

Norheimsund, omtrent ved høydekote 21 m. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt, og 

løsmassene består av forvitringsmateriale. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 
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utforming hul eik. Eika står i veikanten i nærheten av en lauvskog. 

 
Artsmangfold: Epifyttfloraen består av skorpefiltlav (Fuscopannaria ignobilis) (NT), kystnever 

(Lobaria virens), kystvrenge (Nephroma leavigatum), grynvrenge (Nephroma parile) og stiftfiltlav 

(Parmeliella triptophylla). Moser dekker opptil 25 % av stammen, og artene matteflette (Hypnum 
cupressiforme), gulband (Metzgeria furcata), krypsilkemose (Homalothecium sericeum), ryemose 

(Antitrichia curtipendula), musehalemose (Isothecium myosuroides) og kveilmose (Pterogonium 

gracile) ble registrert.  
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 325 cm i omkrets ved brysthøyde. Eika har tidligere vært 

styvet og den er nylig kraftig beskåret, slik at bare hovedstammen står igjen. Den er hul og det er noe 

vedmold. Treet er friskt og har lav og vid krone. 
 

Fremmede arter: Ingen observert. 

 
Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov. 

 

Verdisetting: Eika har åpen stamme, noe vedmold, og relativt høyt artsmangfold, inkl. en god 

forekomst av rødlistearten skorpefiltlav. Dimensjonene er likevel såpas beskjedne at verdien bare 
settes til B (viktig). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figur 3. Lokaliseringen av de to eikene 

Bruravika 2 og 3. Eik 2 ved Bruravika (t.h.) Foto: 
Per Gerhard Ihlen. 

 
 

 

3 – AKSNES, BRURAVIK, eik 3 
 

Figur 3 og 4 
Posisjon: 32 V 346386 6691517 
 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen på bakgrunn av eget feltarbeid den 22. 

oktober 2012. 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 eiketrær like på nedsiden av RV 49 ved Bruravika, sør for 

Norheimsund, omtrent ved høydekote 21 m. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt, og 
løsmassene består av forvitringsmateriale. 
 

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

utforming hul eik. Eika står i veikanten i nærheten av en lauvskog. 
 

Artsmangfold: Det vokser hassel i hulrommet i stammen. Epifyttfloraen består av kystvrenge 
(Nephroma leavigatum) og grynvrenge (Nephroma parile). Moser dekker opptil 25 % av stammen, og 

artene matteflette (Hypnum cupressiforme), gulband (Metzgeria furcata), krypsilkemose 

(Homalothecium sericeum), ryemose (Antitrichia curtipendula), musehalemose (Isothecium 
myosuroides) og kveilmose (Pterogonium gracile) ble registrert. 
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 320 cm i omkrets ved brysthøyde. Den har tidligere vært 

styvet, og det er foretatt enkelte greinkutt i nyere tid. Eika er hul og det er en god del vedmold. Treet 
er friskt og har en kroneform som er en mellomting mellom lav og vid, og høy. 
 

Fremmede arter: Ingen observert. 
 

Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov. 

 
Verdisetting: Tydelig hulrom og en noe artsrik epifyttflora, gjør at verdien av treet blir vurdert som 

viktig (B-verdi). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Figur 4. Eik 3 ved Bruravika. Foto: Per Gerhard 
Ihlen. 

  
 

 

4 – AKSNES, BRENNEGJEL, eik 1  
 

Figur 5 

Posisjon: UTM 32 V 345998 6691253 
 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen og Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget 

feltarbeid den 7. mai 2013. 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 
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kulturlandskapet har fått status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. 

 
Beliggenhet og naturgrunnlag: Eika står på vestsiden av bekken ved Brennegjel like ovenfor RV 49, 

sør for Norheimsund, omtrent ved høydekote 25 m. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt, 

og løsmassene består av forvitringsmateriale. 
 

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

utforming hul eik. Området rundt eika består av edelløvskog med lågurtmark med blant annet 
vivendel, ramsløk, kristtorn, markjordbær. Eika er en av elleve store eiketrær innenfor en radius på 30 

m. 

 

Artsmangfold: Epifyttfloraen består av vanlig blåfiltlav (Degelia plumbea), kystnever (Lobaria 
virens), mosealvelav (Mycobilimbia hypnorum), putevortelav (Pertusaria pertusa), ryemose 

(Antitrichia curtipendula), gulband (Metzgeria furcata), kveilmose (Pterogonium gracile) og 

sigdmose-art (Dicranum sp.). På ved i hulrommet ble det registrert mellav-art (Lepraria sp.). 
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 300 cm i omkrets ved brysthøyde. Den har tidligere vært styvet 

og er hul i toppen og på den ene siden. Det er en god del vedmold i stammen. Treet har noen døde 

greiner, men er ellers friskt og har en kroneform som er lav og vid. 
 

Fremmede arter: Ingen observert. 

 
Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov. 

 

Verdisetting: Eika har ganske ordinær epifyttflora, og det ble ikke funnet sjeldne arter på treet. At det 
er tydelig hult, gjør at verdien likevel vurderes til viktig (B-verdi).  
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Figur 5. Eik 1 ved Brennegjel. 
Foto: Per Gerhard Ihlen.  

 

 
5 – AKSNES, BRENNEGJEL, eik 2  

 

Figur 6 
Posisjon: UTM 32 V 345903 6691207 

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen og Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget 

feltarbeid den 7. mai 2013. 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 nedsiden av RV 49 mellom Brennegjel og Oppsåta, sør 

for Norheimsund, omtrent ved høydekote 33 m. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt, og 

løsmassene består av forvitringsmateriale. 
 

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

utforming hul eik. Eika står i veikanten, og vegetasjonen er dominert av lågurtmark. Det vokser en del 

ask (NT), hassel, kristtorn og vivendel like ved eika. 

 

Artsmangfold: Det vokser mye kystnever (Lobaria virens) på eika. Av andre epifyttiske lav ble det 

funnet kystvrenge (Nephroma laevigatum), stiftbrunlav (Melanelia fuliginosa), mellav-art (Lepraria 
sp.), vanlig smaragdlav (Lecidella elaeochroma), begerlav-art (Cladonia sp.) og hvitringnål (Calicium 

glaucellum). 

 

Store deler av midte stammen er dekket gulband (Metzgeria furcata), mens matteflette (Hypnum 
cupressiforme) dominerer nederst på stammen. Av andre mosearter som ble registrert kan nevnes 
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kveilmose (Pterogonium gracile) og krypsilkemose (Homalothecium sericeum). 

 
Bruk, tilstand og påvirkning: Eika ser ut som et stort tre som er delt i tre. Stammen lengst mot 

Norheimsund er 310 cm i omkrets ved brysthøyde. Eika har tidligere vært styvet, og det er foretatt 

enkelte greinkutt i nyere tid. Det er noe vedmold i de hule stammene. Treet er friskt og har en 
kroneform som er en mellomting mellom lav og vid og høy. Det ligger en del metallskrap inntil eika. 

 

Fremmede arter: Ingen observert. 
 

Skjøtsel og hensyn: Metall og annet avfall bør fjernes. Det bør vurderes støtte til den største av de tre 

stammene. 

 
Verdisetting: Ingen spesielle artsfunn, men hul delt stamme med noe vedmold, gjør at verdien av treet 

blir vurdert som viktig (B-verdi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Eik 2 ved 
Brennegjel. Foto: Per 

Gerhard Ihlen. 

 
 

 
6 – AKSNES, BRENNEGJEL, eik 3  

 

Figur 7 

Posisjon: UTM 32 V 345940 6691401 
 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen og Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget 

feltarbeid den 7. mai 2013. 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 4/83 i hyttefeltet på Brennegjel, omtrent ved 

høydekote 107 m. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt, og løsmassene består av 

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

utforming hul eik. Eika står på skrinn jord mellom en hage og en veikant i et hyttefelt. 
 

Artsmangfold: Det vokser en god del matteblæremose (Frullania tamarisci) på eika og nedre deler av 

stammen er dekket av matteflette (Hypnum cupressiforme). Av andre registrerte arter kan nevnes 
gulband (Metzgeria furcata), kornbrunbeger (Cladonia pyxidata), Micarea lignaria og Pertusaria sp. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 300 cm i omkrets ved brysthøyde. Den har tidligere vært styvet 
og det er foretatt enkelte greinkutt i nyere tid. Treet har god vitalitet og det er kun ubetydelige hulrom. 

Kroneformen er lav og vid. 

 

Fremmede arter: Ingen observert. 
 

Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov. 

 
Verdisetting: Ubetydelig hulhet og en epifyttflora uten sjeldne eller spesielle arter, gjør at verdien av 

treet blir vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Eik 3 ved Brennegjel. Foto: Per Gerhard 

Ihlen. 
 

 
 

7 – AKSNES, BRENNEGJEL, eik 4  

 
Figur 8 

Posisjon: UTM 32 V 345732 6691338 
 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen og Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget 

feltarbeid den 7. mai 2013. 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 4/64 i hyttefeltet på Brennegjel, omtrent ved 

høydekote 128 m. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt, og løsmassene består av 

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

utforming hul eik. Eika står i en hage i et hyttefelt. 
 

Artsmangfold: Følgende lavarter ble registrert: Kornbrunbeger (Cladonia pyxidata), stubbesyl 

(Cladonia coniocraea), Lecanora sp., stiftbrunlav (Melanelia fuliginosa), hinnevortelav (Pertusaria 
hymenenea) og Micaria sp. Av registrerte mosearter kan nevnes matteblæremose (Frullania 

tamarisci), kveilmose (Pterogonium gracile), ryemose (Antitrichia curtipendula) og matteflette 

(Hypnum cupressiforme). I stammen vokste det et lite skudd av barlind (VU). 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 480 cm i omkrets ved brysthøyde. Den har tidligere vært styvet 

og det er foretatt enkelte greinkutt i nyere tid. Treet har god vitalitet og det er tydelig hulrom med noe 

vedmold. Kroneformen er høy. Det er montert slengehuske, fuglekasse og stigetrinn i eika. Det står 
også en løs stige inntil treet. Barken på treet et tydelig påvirket av aktivitet i og ved eika. 

 

Fremmede arter: Ingen observert. 
Skjøtsel og hensyn: Det er tydelig at eika blir brukt som lekeplass og det er mye tråkk ved treet. Det 

er fjernet en del småbusker rundt treet i nyere tid. Det kan trolig ikke legges restriksjoner på dette, og 

for treets vitalitet har aktiviteten neppe særlig negativ betydning. 

 
Verdisetting: 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Eik 4 ved Brennegjel. Foto: Per Gerhard 
Ihlen. 

 

 

 

8 – AKSNES, BRENNEGJEL, eik 5  
 

Figur 9 

Posisjon: UTM 32 V 345780 6691305 
 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen og Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget 

feltarbeid den 7. mai 2013. Eika er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. Bakgrunnen 
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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 nedenfor en snuplass ved bnr 4/71 i hyttefeltet på 

Brennegjel, omtrent ved høydekote 102 m. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt, og 
løsmassene består av forvitringsmateriale. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 
utforming stor eik. Eika står i en veikant med lågurtmark og hasselkratt i et hyttefelt.  

 

Artsmangfold: På eikestammen ble kystnever (Lobaria virens), glattvrenge (Nephroma bellum), 

hinnevortelav (Pertusaria hymenea), bristlav (Parmelia sulcata), grå fargelav (Parmelia saxatilis), 
stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla), vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum) og hvitringnål (Calicium 

glaucellum) registrert. Det var også flere store thalli med putevortelav (Pertusaria pertusa) på hele 

stammen. Moser dekker 25-50 % av stammen, og artene gulband (Metzgeria furcata), matteflette 
(Hypnum cupressiforme), ryemose (Antitrichia curtipendula) og matteblæremose (Frullania 

tamarisci) ble registrert. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 270 cm i omkrets ved brysthøyde. Den har tidligere vært 
styvet. Treet har god vitalitet og det er kun ubetydelige hulrom. Kroneformen er høy. 

 

Fremmede arter: Ingen observert. 
 

Skjøtsel og hensyn: Ingen umiddelbare skjøtselsbehov. 

 

Verdisetting: Ubetydelige hulrom, men innslag av arter fra Lobarion-samfunnet, gjør at verdien av 
treet blir vurdert som viktig (B-verdi). 

 

  

Figur 9. Eik 5 ved Brennegjel. Foto: Per Gerhard Ihlen. 
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9 – AKSNES, BRENNEGJEL, eik 6  

 
Figur 10 

Posisjon: UTM 32 V 345927 6691320 

 
Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen og Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget 

feltarbeid den 7. mai 2013. 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 4/52 i hyttefeltet på Brennegjel, omtrent ved 

høydekote 83 m. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt, og løsmassene består av 
forvitringsmateriale. 

 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”store gamle trær”, eik (D1207), 
utforming hul eik. Eika står i en hage tett inntil veien i et hyttefelt. Det er gyvel, klatrehortensia, 

mispel og et blomsterbed med blant annet påskeliljer like ved stammen. 

 

Artsmangfold: Det vokser både rogn, barlind (VU) og klatrehortensia i hulrommet i eika. 
Epifyttfloraen består av Pertusaria sp. og på skyggesiden vokser det en del mellav-arter (Lepraria 

sp.). I tillegg vokser rødlistearten furuskjell (Cladonia parasitica) (NT) på treet. Av registrerte 

mosearter kan nevnes at det er mye ryemose (Antitrichia curtipendula), ellers forekommer matteflette 
(Hypnum cupressiforme), matteblæremose (Frullania tamarisci) og sigdmose-art (Dicranum sp.).  

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika er 330 cm i omkrets ved brysthøyde. Den har tidligere vært styvet 
og det er foretatt enkelte greinkutt i nyere tid. Treet har god vitalitet og det er tydelig hulrom i 

stammen. Mengden vedmold er usikker. Kroneformen er lav og vid. En klatrehortensia har vokst seg 

inn i hulrommet og omgir deler av eika. Det er enkelte spiker i treet.  

 
Fremmede arter: Ingen observert. 

 

Skjøtsel og hensyn: Det er tydelig at eika står i en hage, og det er en del aktivitet ved treet. Det kan 
trolig ikke legges restriksjoner på dette. Klatrehortensiaen vil trolig være negativ for veksten av eika.  

 

Verdisetting: Åpen stamme med noe vedmold, relativt lite artsmangfold, men gode forekomster av 
rødlistearten furuskjell (NT) gjør at verdien av treet blir vurdert som viktig (B-verdi). 
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Figur 10. Eik 6 ved Brennegjel. Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 

 

10 – VANGDAL, VANGDALSLANDET, eik 1  
 

Figur 11 

Posisjon: UTM 32 V 345095 6690759 
 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen og Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget 

feltarbeid den 7. mai 2013. 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 eiketrær på nedsiden av RV 49 mellom Vangdalsberget og 
Vangdalslandet, sør for Norheimsund, omtrent ved høydekote 36 m. Berggrunnen består av grønnstein 

og amfibolitt, og løsmassene består av forvitringsmateriale. 

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

utforming stor eik. Eika står like ved dyrket mark i en veikant. Det er en fjellskrent like nedenfor 

eiketrærne. Det vokser barlind (VU), kristtorn og en styva ask (NT) like ved. Omkrets 220 m (den 

smaleste), den som ikke ble målt er litt breiere men det var vanskelig å komme til for å måle. 
 

Artsmangfold: Av registrerte lavarter kan nevnes grå fargelav (Parmelia saxatilis), stiftbrunlav 

(Melanelia fuliginosa), stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla), vortekantlav (Lecanora chlarotera), 
begerlav-art (Cladonia sp.) og Pertusaria sp. Det ble kun registrert noen få mosearter på stammene; 

matteflette (Hypnum cupressiforme), musehalemose (Isothecium myosuroides), kveilmose 

(Pterogonium gracile) og kystbustehette (Ulota crispa).  

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Eika som ligger lengst mot Norheimsund er 220 cm i omkrets ved 

brysthøyde. Eikene har ikke vært styvet og de er ikke hule. Begge trærne har god vitalitet og 

kroneformen er høy.   
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Fremmede arter: Ingen observert. 

 
Skjøtsel og hensyn: Småvekster kan med fordel fjernes rundt trærne. 

 

Verdisetting: Dimensjoner i nedre del av skalaen, ingen synlige tegn på hulhet, ordinær epifyttflora, 
gjør at verdien av treet blir vurdert som lokalt viktig (C-verdi). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Eiker ved Vangdalslandet (eik 1). Foto: 
Per Gerhard Ihlen. 

 
 

 
 

11 – VANGDAL,VANGDALSLANDET, eik 2  
 

Figur 12 
Posisjon: UTM 32 V 345494 6691034 
 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen og Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget 

feltarbeid den 7. mai 2013. 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: Eikene står på nedsiden av RV 49 på en snuplass ved broen mellom 

Oppsåto og Vangdalslandet, sør for Norheimsund, omtrent ved høydekote 41 m. Berggrunnen består 
av grønnstein og amfibolitt, og løsmassene består av forvitringsmateriale. 
 

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

utforming stor eik. Eikene står i en veikant, på kanten av en snuplass og delvis i en bratt fjellskråning. 

 

Artsmangfold: Mesteparten av eiketrærne er dekket av bergflette så det vokser lite lav og mose på 

trærne. Av registrerte arter kan nevnes gulband (Metzgeria furcata), vanlig smaragdlav (Lecidella 
elaeochroma), stiftbrunlav (Melanelia fuliginosa), Pertusaria leioplaca og Lecanora sp. 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: På grunn av beliggenheten ved en bratt fjellskråning var det ikke mulig 
å komme til for å måle omkretsen. Eikene har ikke vært styvet og de er ikke hule. Trærne har god 

vitalitet og kroneformen er høy.   

 

Fremmede arter: Ingen observert. 
 

Skjøtsel og hensyn: Bergfletten vil trolig være negativt for veksten av eiketrærne. 

 
Verdisetting: Dimensjoner i nedre del av skalaen, ingen synlige tegn på hulhet, bergflette dekker stort 

sett hele stammene og en svært sparsom epifyttflora, gjør at verdien av treet blir vurdert som lokalt 

viktig (C-verdi). 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 12. Eik 2 ved Vangdalslandet. Foto: Per 
Gerhard Ihlen. 

 
 

 

 
12 – AKSNES, BRENNEGJEL VEST 

 

Figur 13 
Posisjon: UTM 346089 6691403 (geografisk midtpunkt) 

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen og Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget 
feltarbeid den 7. mai 2013. Naturtypen er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. 
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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: Lokaliteten ligger på østsiden av Brennegjel på Aksnes, sør for 

Norheimsund. Like vest for naturtypen ligger bekken Brennegjel og rett nord, nordvest, er det 
avgrenset en høstingsskog. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt, og løsmassene består av 

forvitringsmateriale. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”høstingsskog” (D01802), utforming 

høstingsskog med eik. Det står totalt åtte storvokste eiketrær i høstingsskogen. De fleste av disse er 

styva og noen er hule. Det er en bergvegg innenfor den avgrensa lokaliteten.  

 
Artsmangfold: Storvokste furu, eik og gran, dominerer i tresjiktet. Lokaliteten bærer preg av 

gjengroing, og det vokser en del unge asketrær (NT), rogn, kristtorn, einer og hassel mellom de store 

trærne. Feltsjiktet består hovedsakelig av lågurtmark med noe innslag av blåbærskogsmark. Av arter 
som ble registrert i feltsjiktet kan nevnes jordnøtt, vivendel, einstape, blåbær, markjordbær og sanikel. 

På bergveggen vokser det brunburkne (EN).  

 

Eikene er det viktigste treslaget for epifytter på lokaliteten, med arter som fingerbeger (Cladonia 
digitata), stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla), muslinglav (Normandina pulchella), vanlig rurlav 

(Thelotrema lepadinum) og mellav-art (Lepraria sp.). På et av eiketrærne ble knappenålslaven 

hvitringnål (Calicium glaucellum) funnet, og eikebroddsopp registrert på ved i hulrommet. Det er 
generelt mye mosedekke på eiketrærne. Ved basis dominerer stortujamose (Thuidium tamariscinum), 

musehalemose (Isothecium myosuroides) og matteflette (Hypnum cupressiforme), mens lenger opp på 

stammen vokser blant annet almeteppemose (Porella platyphylla), kveilmose (Pterogonium gracile), 
gulband (Metzgeria furcata), krusfellmose (Neckera crispa), matteblæremose (Frullania tamarisci) og 

en sigdmose-art (Dicranum sp.). 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Høstingsskogen har tidligere vært hardere beitet, men bærer i dag preg 
av gjengroing. Eiketrærne har vært styva og de fleste er hule. Omkretsen til et av de største eiketrærne 

er 560 m i omkrets og kroneformen er generelt lav og vid. Enkelte av de største eiketrærne ser døde ut, 

med mange store døde greiner. Dette har trolig skjedd på grunn av at gjengroingen har ført til at 
eiketrærne gradvis har blitt skygget ut. Et av trærne har montert stigetrinn på stammen. Stien gjennom 

høstingsskogen indikerer også aktivitet på lokaliteten. Vestre deler av den avgrensa naturtypen blir 

trolig påvirket av bekken som renner i Brennegjelet. 
 

Fremmede arter: Det ble registrert spredte forekomster av edelgran (HI). 

 

Skjøtsel og hensyn: Høstingsskogen bør skjøttes for å hindre en videre gjengroing. Storvokste gran 
og små furu bør fjernes. Unge eiker og noen hasselkratt kan få stå. 

 

Verdisetting: Høstingsskogen inneholder mange storvokste hule styva eiketrær. Selv om lokaliteten er 
preget av gjengroing, har den restaureringspotensial. Epifyttfloraen er variert, men det ble ikke funnet 

rødlistearter her. På bakgrunn av dette vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi). 
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Figur 13. Høstingsskog Brennegjel vest. Foto: Per Gerhard Ihlen. 

 
 

13 – AKSNES, BRENNEGJEL ØST 

 
Figur 14 

Posisjon: UTM 346029 6691353 (geografisk midtpunkt) 

 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen og Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget 
feltarbeid den 7. mai 2013. Naturtypen 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: Lokaliteten ligger på østsiden av Brennegjel på Aksnes, sør for 

Norheimsund. Det er avgrenset en høstingsskog like vest for naturtypen. Berggrunnen består av 

grønnstein og amfibolitt, og løsmassene består av forvitringsmateriale. 
 

Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”høstingsskog” (D01802), utforming 
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høstingsskog med eik. Det er både styva og ustyva eiketrær på lokaliteten. Av disse er tre tydelig 

styvet og hule. Det ligger en del store blokker i høstingsskogen.  

 

Artsmangfold: Enkelte storvokste furu, eik, bjørk og gran, dominerer i tresjiktet, samt en god del 

hasselkratt. Lokaliteten bærer preg av gjengroing og det vokser en del unge rogn og bjørketrær mellom 
de store trærne. Feltsjiktet består hovedsakelig av lågurtmark. Av arter som ble registrert i feltsjiktet 

kan nevnes vivendel og blåbær.  

 
Av registrerte epifytter på eiketrærne kan nevnes stubbesyl (Cladonia coniocraea), kornbrunbeger 

(Cladonia pyxidata), kystnever (Lobaria virens), glattvrenge (Nephroma bellum), muslinglav 

(Normandina pulchella), stiftbrunlav (Melanelia fuliginosa), vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum), 

mosealvelav (Mycobilimbia hypnorum), hvitringnål (Calicium glaucellum), piggstry (Usnea 
subfloridana) og mellav-art (Lepraria sp.). Mosedekket er størst på de store styva hule eiketrærne og 

det ble funnet vanlige arter som matteflette (Hypnum cupressiforme), matteblæremose (Frullania 

tamarisci), gulband (Metzgeria furcata), musehalemose (Isothecium myosuroides), krypsilkemose 
(Homalothecium sericeum), kveilmose (Pterogonium gracile), rottehalemose (Isothecium 

alopecuroides), ryemose (Antitrichia curtipendula) og en sigdmose-art (Dicranum sp.). 

 

Bruk, tilstand og påvirkning: Høstingsskogen har tidligere vært hardere beitet, men bærer i dag preg 
av gjengroing. De fleste eiketrærne har vært styva og de fleste av disse er hule. Vitaliteten på 

eiketrærne er generelt god. Omkretsen på de største eiketrærne er mellom 250-300 cm. Kroneformen 

på de styva trærne er generelt lav og vid, mens de som er ustyva har høy kroneform. Det går en sti 
gjennom lokaliteten.  

 

Fremmede arter: Ingen ble observert. 
 

Skjøtsel og hensyn: Høstingsskogen bør skjøttes for å hindre en videre gjengroing. Gran og unge trær 

bør fjernes. Unge eiker og noen hasselkratt kan få stå. 

 
Verdisetting: Høstingsskogen inneholder noen storvokste hule styva eiketrær. Selv om lokaliteten er 

preget av gjengroing, har den restaureringspotensial. Epifyttfloraen er variert, men det ble ikke funnet 

rødlistearter her. På bakgrunn av dette vurderes lokaliteten som viktig (B-verdi). 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Figur 14. Høstingsskog Brennegjel øst. Foto: Per 
Gerhard Ihlen.  

  

 

 

14 – AKSNES, BRENNEGJEL  
 

Figur 15 

Posisjon: UTM 346181 6691435 (geografisk midtpunkt) 
 

Innledning: Lokaliteten er beskrevet av Per Gerhard Ihlen og Torbjørg Bjelland på bakgrunn av eget 

feltarbeid den 7. mai 2013. Naturtypen er undersøkt på oppdrag fra Fylkesmannen i Hordaland. 
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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: Lokaliteten ligger på østsiden av Brennegjel på Aksnes, sør for 

Norheimsund. Den er avgrenset av en bekk, Brennegjel, i vest og like sør og nordøst er det avgrenset 
to høstingsskoger. Berggrunnen består av grønnstein og amfibolitt og løsmassene består av 

forvitringsmateriale. 

 
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Naturtypen er ”høstingsskog” (D01802), utforming 

høstingsskog med eik. Det er omtrent 30 eiker i lokliateten som er store eller hule. De fleste av disse er 

styvet. Vegetasjonen i høstingsskogen består av furuskog med skrinn jord. 

 
Artsmangfold: Tresjiktet er dominert av store furutrær og storvokste eiketrær. Det forekommer også 

noe osp i skogen, samt rogn, hassel, ask (NT), kristtorn og bjørk. Feltsjiktet er en mosaikk av 

lågurtmark og blåbærskogsmark med arter som vivendel, blåbær, tyttebær, smyle og einstape. I 
bunnsjiktet vokser det mye storkransmose (Rhytidiadelphus triquetrus). 

 

Epifyttfloraen er stedvis artsrik, og inneholder arter fra Lobarion-samfunnet. I tillegg ble rødlistearten 

Pachyphiale carneola (VU) funnet på en av de styva eiketrærne. Av andre registrerte lavarter kan 
nevnes stiftglye (Collema subflaccidum), kystnever (Lobaria virens), muslinglav (Normandina 

pulchella), grynfiltlav (Pannaria conoplea), stiftfiltlav (Parmeliella triptophylla), stubbesyl (Cladonia 

coniocraea), hinnevortelav (Pertusaria hymenea), vanlig rurlav (Thelotrema lepadinum), vortekantlav 
(Lecanora chlarotera) og mellav-art (Lepraria sp.). Eikebroddsopp vokser på flere av eiketrærne.  

 

Mosefloraen er variert, men det ble ikke registrert sjeldne eller uvanlige arter for naturtypen; gulband 
(Metzgeria furcata), matteblæremose (Frullania tamarisci), saglommemose (Fissidens adianthoides), 

matteflette (Hypnum cupressiforme), krusfellmose (Neckera crispa), kveilmose (Pterogonium 

gracile), trådkjølmose (Zygodon rupestris), putevrimose (Tortella tortuosa), sigdmose-art (Dicranum 

sp.), musehalemose (Isothecium myosuroides) og bekkerundmose (Rhizomnium punctatum). 
 

Bruk, tilstand og påvirkning: Høstingsskogen bærer preg av noe gjengroing. De fleste eiketrærne er 

har vært styva og er store og hule. Omkretsen på de største eiketrærne er mellom 250-400 cm. 
Vitaliteten på eiketrærne er generelt god, men enkelte ser ut til å være døde. Kroneformen på de styva 

trærne er generelt lav og vid, mens de som er ustyva har høy kroneform. Det er lite rekruttering av nye 

eiketrær. Det går en sti gjennom lokaliteten.  
 

Fremmede arter: Ingen observert. 

 

Skjøtsel og hensyn: Skogen bør tynnes ut slik at den blir åpnere, spesielt vil det være viktig å fjerne 
ungskog som bjørketrær med buskform og einer.  

 

Verdisetting: Høstingsskogen inneholder mange storvokste hule styva eiketrær. Selv om lokaliteten 
delvis er preget av gjengroing, har den restaureringspotensial. Epifyttfloraen er variert og rødlistearten 

Pachyphiale carneola (VU) ble funnet her. På bakgrunn av dette vurderes lokaliteten som svært viktig 

(A-verdi). 
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Figur 15. Høstingsskog ved Brennegjel. Foto: Per Gerhard Ihlen. 
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Vedlegg 1. Sporlogg for feltarbeid utført av Per G. Ihlen og Torbjørg Bjelland den 7. mai 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 


