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Nordberghjemmet

Naturtyperegistreringer
Naturtype: Store gamle trær
Utforming: Eik
Mosaikk:
Feltsjekk: 18.10.2019 (siste)

Beskrivelse
Innledning: Lokaliteten registrert av Kjell Isaksen, Bymiljøetaten 02.02.2017 basert på
opplysninger fra Tore Næss i Bymiljøetaten, og oppdatert med opplysninger fra befaring
18.10.2019 av Bård Bredesen, Bymiljøetaten. Oppdatert av Egil Bendiksen, NINA, feltarbeid
15.05.2020, i forbindelse med prosjekt, registrering av store gamle trær for Oslo kommune,
Bymiljøetaten.
Beliggenhet og naturgrunnlag: Tre eiker som står samlet i løvskogsområde like sør for
Nordberghjemmet på Nordberg.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper: Tre relativt store eiker som står 5-10 m fra
hverandre. Trærne målte henholdsvis 226, 213 og 185 cm i omkrets i brysthøyde i oktober 2019.
Trærne står i kanten av et løvskogsområde. Trærne har vide kroner. Det er ingen synlige hulrom i
trærne. Sprekkebarkdybde på de to forskriftseikene er hhv. 1,5-2(-2,5) og 2-3 cm. Eikene vokser
noe skyggefulllt i krattskog, men det er en del åpninger omkring samt at treet rager høyt opp, så
trolig er lystilgangen tilfredsstillende. Det er ugraspreget og en del kratt omkring eika; rogn,
platanlønn, tett med skvallerkål, men med litt mer naturlig skogpreg i sør med våraspekt dominert
av hvitveis.
Artsmangfold: Store, gamle eiker er svært viktige levesteder for en rekke sjeldne arter, særlig
insekter og sopp. Artsmangfoldet på disse trærne er ikke nærmere undersøkt.
Bruk, tilstand og påvirkning: Trærne står ca. 10-12 m sør for hovedbygningen på
Nordberghjemmet, med opparbeidet uteplass og gressplen på deler av arealet imellom.
Fremmede arter:  Det er mye oppslag av platanlønn i området. Fagerfredløs forekommer også.
Del av helhetlig landskap: Det er et ganske stort antall gamle eiker i byggesonen i Oslo, og disse
utgjør et verdifullt nettverk for mange arter av blant annet insekter og sopp som er knyttet til disse
trærne.
Verdivurdering: Lokaliteten gis C-verdi ut fra det som er kjent om trærnes størrelse, tilstand og
tilknyttet artsmangfold.
To av trærne oppfyller kravene til utvalgt naturtype hul eik (ut fra størrelse i 2019), jf. forskrift om
utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20110513-0512.
html). Forskriften omfatter også store eiker som ikke har utviklet hulrom enda. Det skal tas
særskilt hensyn til utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven § 53).
Skjøtsel og hensyn: Trærne bør ikke beskjæres mer enn høyst nødvendig ut fra hensyn til
sikkerhet. Dette bør vurderes og eventuelt utføres av sertifisert trepleier/arborist. Greiner som
faller ned eller beskjæres bør få lov til å bli liggende på bakken, eventuelt flyttes til et passende
sted i nærheten (gjelder særlig grove deler av greiner). Dersom et tre dør, bør det få bli
stående/liggende, med en gradvis reduksjon av kronen for å ivareta sikkerhet. Hulrom er svært
viktig for mange sjeldne insekter, disse bør ikke fylles igjen når de oppstår. Gravearbeider i
nærheten av treet kan påføre treets røtter stor skade, noe som kan svekke treet og føre til at det dør.
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Dersom det planlegges tiltak i nærheten av treet som kan påvirke det negativt, skal det utarbeides
konsekvensanalyse av tiltakets virkning på treet (jf. naturmangfoldloven og byggteknisk forskrift).
Kontakt Bymiljøetaten for mer informasjon. Trærne er nylig fristilt, men det vil være behov for
rydding av nytt oppslag av unge trær under trekronene i 2020/2021.

Litteratur

Artsliste for lokaliteten
Totalt 2 art(er) påvist: platanlønn (NA), fagerfredløs (NA).
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