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Figur 1. Bilde som viser Kveldbeleika på høyre side av veibane mot Tau. Halvparten av trekronen 

ligger over veien.  
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Innledning 

 

Rogaland Fylkeskommune har bestilt Stavanger Natur-og 
idrettsservice KF til å gjennomføre en registrering og 
tilstandsvurdering av veteran / gamle eiketreet som ligger i Strand 
Kommune kjent under navn Kveldsbel eika, men også kjent som 
«Hola Eigå på Nag» 
 
Analysen er utført av arborist Jose Gonzalez Plaza. 
 
Antall trær som registreres er 1 stk.  
 
Kontaktperson i Rogaland Fylkeskommune er Katarzyna 
Thompson.  
  
Fellesbefaring ble utført i uke 37 
Feltarbeid ble utført i uke 38.  
 
Spørsmål angående denne rapporten kan rettes til Stavanger 

Natur-og idrettsservise KF ved Jose Gonzalez Plaza på epost: 

jose.plaza.gonzalez@stavanger.kommune.no, eller på telefon: 

902 95 522 

 

 

 

Figur 2. Oversikt av eiken som er undersøkt. Den røde sirkel, viser treet som ligger i veikanten (FV 523) 

mellom Jørpeland / Tau og som beskrives i dette dokumentet. Kilde: Modifisert fra Norkart AS. 
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Historikk 

Betegnelsen «veteran tre» kan brukes om trær som oppfyller et 
eller flere av følgende tre kriterier (Helen Read 2000):  
 
1. Trær som er biologisk, estetisk eller kulturelt interessante på 
grunn av sin høye alder  
2. Trær som er i sen klimaksfase eller avviklingsfasen av 
livssyklusen sin  
3. Trær som er gamle i forhold til andre trær av samme art 
 
Eiken oppfyller alle kriterier og dermed vurderer vi treet som et 
veteran tre. 
 
Veterantrær huser ulike arter av fugler, flaggermus, innsekter og 
andre virvelløse dyr, samt vedboende sopp, mose og lav. 
 
Alderen på treet kan godt passere 400 år. Stammeomkrets (>600 
cm) antyder at treet kan være enda eldre. 
 
Området er beskyttet under forskriften om utvalgte naturtyper etter 
naturmangfoldloven (Hul eik). Miljødirektoratet opplyser at den 
sjeldne og rødlistede oksetungesoppen Fistulina hepatica (NT 
/nær truet) var påvist inne eiken i år 2007. Rødlistede lav 
prikkskriblelav (Opegrapha vermicellifera) og kjøttkraterlav 
(Gyalecta carneola), begge VU/sårbar, er også registrert ved/på 
eika.  
 
Mot øst (9 meter fra trestammen) finnes det en bauta stein som er 
beskyttet etter kulturminneloven. Steinen er reist ca. 15m fra 
opprinnelig funnsted. 
 
 

Inngreps og skadehistorikk 
 
Treet står helt inntil vegkant og har vært utsatt for litt ferdsel, 
vandalisme og sagskader, brøytesprut og støv- og luft forurensing 
relatert til biltrafikk.    
 
Vi har ikke informasjon om hvor mye har det vært gravd under 
krone projeksjon, men sannsynligvis flere ganger mot sør i 
forbindelse med bygging/ reparasjon av veibane (FV 523). Mot 
sørvest og ved veikant, finnes det en drenerings grøft med en kum 
uten rist som er bare 2 meter fra trestamme.  
 
Graving nær trær eller under kroneprojeksjon kan føre med seg 
direkte påvirkninger som svekking av forankringrøtter, sugerøtter, 
og indirekte påvirkninger som endring av vannbalansen, 
markslitasje osv. Begge typer røtter er svært viktige for å holde et 
tre med optimal vitalitet og stabiltet. 
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Situasjonsbeskrivelse 

 

Beliggenhet  

Treet vokser i veikant langs FV 523 mellom husnummer 1326 og 1324.  

Vegvesen vegsystem referanse: FV523 S1D1 m2625. Eiken vokser 24 

meter over havet. Års døgntrafikk, -forkortet ÅDT total- på denne 

veistrekning er 4700.  

Kulturhistorisk betydning  

Et enkelt søk på internett viser at dette treet har stor lokal kulturhistorisk 

betydning. Det er et majestetisk tre som har gitt opphav til flere myter og 

sagn. 

Voksestedet / Lokalitetskarakteristikk  

Beleggtype/ undervegetasjon er fastdekke (veibane mot sør) og åpen 

jord / eng mot nord. Mot vest ligger urterik eng vegetasjon med flere 

hasseltrær. Antageligvis har treet utviklet rotsystemet sitt mot nord (under 

åpen jord / eng) men også under veibane, hvis forsterkningslaget har 

tillatt det. 

Av sårbare / risikoutsatte elementer innenfor treets område kan vi 

identifisere veibane, flere lyktestolper, og lavspenning/ service linje. 

Ingen hus eller lyktestolper er under fall radius av treet (bare veibane/ 

begge kjørefelter). Trafikk under kroneprojeksjon på dette området er 

middels til høyt.  

Angående vekstforhold for treet vurderer jeg jordvolumet som 

tilstrekkelig. Trærne har adekvat tilgang til essensielle elementer som for 

eksempel vann, makro og mikronæringsstoff. Området har gode 

solforhold.  

Naturgrunnlaget  

Som løsmassetype vokser treet i morene materiale, usammenhengende 

eller tynt dekke over berggrunnen (NGU). Per definisjon er morene 

materiale: materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer. Det er 

vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leire 

til stein og blokk.  

Som berggrunn kan vi finne fyllitt, glimmerskifer og kvartsglimmerskifer 

med kvartslinser (NGU). 
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Tilstandsbedømming 

 

Utgangspunktet for registrering og vurdering er metoden fra «Visual Tree 

Assessment (VTA)» utviklet av Matteck et. al. 2015, samt mange andre 

gjennom mange år.  

Metoden er kjent og brukt i Norge og anerkjent av Norsk Trepleieforum 

(NTF) og hele Europa gjennom European Arboricultural Council (EAC).  

Metoden er en systematisk visuell inspeksjon/ kontroll av forskjellige 

synlige defektsymptomer og svekkelser på trærne.  Observasjonene 

foregår på bakkenivå der hele vekstbildet studeres og sammenlignes 

med optimalveksten for arten. Først bedømmes krone, deretter ser man 

nærmere på stammen, stammefoten og rotsystemet.  Vokseplassen og 

situasjonen rundt treet blir også vurdert. 

Som viktigste parameter for bedømming benyttes treets vitalitet: blad 

(størrelse, farge, tetthet), tilvekst (lengde på skudd), tidspunkt for bladfall, 

bark-og sårvevstruktur, samt mengden døde greiner i krona.  

Vitalitetene til en organisme bestemmes også ut fra genetiske 

egenskaper, aldersfase og miljørelaterte påvirkninger.  Dette gjenspeiler 

seg i vekst kronestruktur, løvmasse, løvfarge, regenerasjons-, 

motstands-og tilpasningsdyktighet mot miljøpåvirkninger.  

Evalueringen ble gradert ved bruk av skalaer (se vedlegg).  

Mekaniske skader, råteskader og andre strukturelle svakheter som kan 

bidra til å svekke treets mekaniske integritet og gjøre treet særlig utsatt 

for brekkasje eller rotvelt er også registrert.  Kjennskap til treets 

mekaniske og strukturelle kvalitet er vesentlig for vurdering av risiko. 

For å avdekke eventuell skjult råte i den nedre delen av stammen, er det 

også foretatt en enkel akustisk test. Den akustiske testen går i sin 

enkelhet ut på å banke på stammen med en gummihammer. 

Fremskreden råte og større råtelommer vil gi et resonansavvik fra det 

som er normalt for fast og frisk ved.  

Visuell inspeksjon av trærnes rotsystem uføres hvis nødvendig: d.v.s 

bare hvis vednedbrytende sopp ved basis er til stede. Luftspade er den 

eneste verktøy som brukes til å unngå ødeleggende graveinngrep.  
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VTI 

 

Treart:  Quercus petraea (Vinter Eik)  

Høyde (meter):  <15 

Krone diameter (meter):  Asymmetrisk. Flere steder >20  

Stammeomkrets mål 1.3m. over bakken 

(centimeter): 

631 

Struktur (Vekstmønster): Decurrent (flere stammer 2 m over bakken) 

Aldersfase: Overgang fra Klimaks til Avviklingsfase  

Helsetilstand: 6 (God) 

Mekanisk styrke/svakheter: 4 (Redusert Kvalitet) 

Risiko: 1 og 2 

Kronesymptomer: Sett (Mild) 

Treets verdi: Historisk – Høyt 

Landskapelig / Estetisk - Høyt  

Biologisk – Høyt 

Økonomisk – Ikke kalkulert 

Affeksjons – Høyt 

Registret av: Jose Gonzalez Plaza 

Dato: 15.09.2020 . ETW ID.003669 

 

 

 

Merknader: 

• Flott veteran eike tre med miled kronesymptomer  

• Rotutløper av stammhalsen er ikke sett. Mye reaksjonsved (flexure ved) er 

sett ved stammebasis 

• Stammen er skadet flere steder hvor død ved og synlig råte er registrert.  

• Trekronen er skadet etter flere stillas greiner har blitt fjernet lang tilbake i tid.  

• Døde greiner i tree kronen. 

• Beskjæringssår i den lave del av kronen. Mange er allerede lukket.  

• Fruktlegemmer og sopphyphaer av vednedbrytende sopp er observert i 

stammen.  

• Resonans avik etter kontroll med gummihammer, flere steder rundt stammen.  

 

 

 

 



REGISTRERING OG TILSTANDVURDERING AV KVELDSBEL EIKA  

Side 8 av 16 
 

Konklusjon 

I norske faglitteratur kan vi lese at eika vokser frisk og vital i 300 år, lever i minst 300 

år til, mens den gradvis svekkes av råte og kanskje står i ytterligere 300 år som halvdød 

eller dødt tre. 

Kveldsbel eika er et gammelt og mektig veteran tre. Kanskje en av det viktigste hule 

eik i vårt distrikt. Det har levd i mange år og til tross for redusert mekaniske styrke i 

kronen samt mild kronesymtomer, har dette treet fortsatt mange år igjen.  

Figur 3. Aldringsprosess av eiketrær basert på prinsipper av trearkitektur. Skjematisk illustrasjon av 10 

forskjellige faser over en livssyklus på 500 til 1000 år. (Andreas Roloff, 2016) 

Kveldsbel eika befinner seg i fase VI med overgang til fase VII. Den har en har ett stort 

potensial til å leve mange år inn i fremtiden og vil fortsatt ha like eller høyere verdi for 

biologisk mangfold og kulturhistorie i de kommende faser. Estimert rest levetid for treet 

anslås å være > 400 år.  

Det anbefales at stammehalsen beskyttes med et lavt gjerde for å unngå ferdsel inni 

hulrommet. Alle fysiske inngrep under kroneprojeksjon bør unngås.  

Med hensyn til trafikk sikkerhet anbefales det å sikre det forskjellige krone deler med 

bruk av bardun. Dette vil hjelpe å redusere faren hvis kronedeler som er over veibane 

får brekkasje i framtiden.  

 
Stavanger. 18 september 2020 
Jose Gonzalez Plaza.  
Arborist (EAC) 
Agroøkolog (MSc) 
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Fotodokumentasjon 

 
Figur 4. Kveldsbeleika er en vakkert mektig 
hule eik med høyt landskapelig og biologiske 
verdi.  

 
 

Figur 5. Brannskader er sett inni den 
hulete stammen. Som regel slik trær er 
beskyttet med et lavt gjerde som hjelpe å 
holde besøkerne borte fra stammen.   

 
Figur 6. Hulrom ved basis av stammen kan 
gi plass til minst to personer. 

 
Figur 7. På en høyde av ca. 2 meter, kan 
man se at stammen er delaminert. 
Vednedbrytende sopp vil avskille på sikt 
stammen og kan mulig skape to individer 
med fysisk avstand mellom de to.    

 
Figur 8. Oksetungesopp. En ettårig sopp 
som kom til syne enkelte måneder ut i året. 
Under registreringen ble den sjeldne soppen 
også sett  

Figur 9. Strekningsvekst er begrenset til 
ca. 5 cm hvert år. Noe som bekrefter at 
treet har nådd kilmaksfase med overgang 
til avviklingsfase. Eiker trær i vekstfase har 
en strekningsvekst av mist 15 cm hvert år.   
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Vedlegg 

Forklaring av skalaer som brukes 
 

Struktur / Vekstmønster: 
Under struktur/vekstmønster benyttes begrepene «decurrent» eller 
«excurrent». «Decurrent» benyttes om kroner uten en markant tydelig 
gjennomgående stamme. De fleste løvtrær som lønn, hestekastanje og eik vil i 
de fleste tilfeller utvikle en slik kronearkitektur. Med betegnelsen «excurrent» 
menes at krona har en klar gjennomgående stamme uten konkurranse fra andre 
stammer eller kraftigvoksende sidegreiner. De fleste bartrær og i noen tilfeller 
bjørk og lind hører hjemme i denne kategorien (Harris et al. 2004), (ETW. 2005). 
 
Aldersfase:  
Etableringsfasen 
Den tiden det tar for treet å komme i normal vekst etter planting. 
Vekstfasen 
Den tiden det tar for treet å komme i utvokst form. 
Klimaksfasen 
Når strekningsveksten avtar og vekstmønsteret får et mer markert kondominat 
karakter. 
Avviklingfasen 
Når tilveksten er minimal samtidig med at treets skuddspisser og toppskudd 
begynner å tørke. 
 

Helsetilstand 
 
Som viktigste parameter for bedømming av et tre sin tilstandsskala benyttes: 
blad (størrelse, farge, tetthet), tilvekst (lengde på skudd), tidspunkt for bladfall, 
bark-og sårvedstruktur, samt mengden døde greiner i krona. 
 

 
0 Død 
1 Noe liv (I praksis ubrukelig, men for eksempel rotskudd) 
2 Meget svak 
3 Meget svak 
4 Svak 
5 Akseptabel (her går grensen for hva er akseptabelt i grøntanlegg, dvs. fra 5og 

oppover bidrar treet positivt til grøntanlegget) 
6 God 
7 God 
8 Meget God 
9 Svært God 
  

  

  

  

  

  

  



REGISTRERING OG TILSTANDVURDERING AV KVELDSBEL EIKA  

Side 11 av 16 
 

  

 Mekanisk styrke / svakheter:  
Her registreres mekaniske skader, råteskader og andre strukturelle svakheter 

som kan bidra til å svekke treets mekaniske integritet og gjøre treet særlig 

utsatt for brekkasje eller rotvelt. Under den strukturelle inspeksjonen 

registreres det informasjon om stammen, rotsystemet og greinene. Parameter 

for bedømming av treets mekaniske kvalitet er: delaminering, inngrodd bark i 

stammekløft /greinfeste, overtung stamme/grein, skjærsprekk, ensidig 

rotutvikling, snurrerot synlig råte, råtesopp og akustisk test. Kjennskap til treets 

mekaniske og strukturelle kvalitet er vesentlig for vurdering av risiko. 

0 Død = stor risiko for brekkasje, svikt i hele treet 
1 Noe liv = risiko for stammesvikt, svikt i stammen / fallende grener 
2 Dårlig kvalitet = risiko for stammesvikt / store fallende grener / brekkasje 
3 Redusert kvalitet = risiko for stammesvikt / store fallende grener / brekkasje 
4 Redusert kvalitet = noe risiko for store fallende grener / brekkasje 
5 Akseptabel = grensen for hva som er akseptabel i grøntanlegg, dvs. fra 5og 

nedover kan treet ha så store skader at den kan utgjøre en risiko 
6 Middels god kvalitet og struktur 
7 God kvalitet og struktur 
8 Meget god fysisk kvalitet og struktur 
9 Svært god fysisk kvalitet og struktur 

 
Risiko: 
Skal et tre utgjøre noen risiko av betydning må forholdene nummer -1,2,3-

være til stede samtidig. 

0 Ubetydelig. 
1 Treet må ha en mekanisk skade, fremskreden råte eller andre strukturelle 

svakheter av et omfang og/ eller karakter som i betydelig grad bidrar til å øke 
sannsynligheten for at en alvorlig brekkasje eller rotvelt vil kunne inntreffe. 

2 Størrelsen og tyngden på delene av treet som står i fare for å falle ned har 
kapasitet til å forårsake vesentlig materiell skade, og/eller representere en fare for 
liv og helse. 

3 Plasseringen må være slik at det eksisterer et vesentlig skadepotensial ved en 
eventuell brekkasje situasjon. Det må foreligge en relativt stor sannsynlighet for 
at noe eller noen kan bli skadet om en brekkasje situasjon inntreffer. 

 

Terskelen for hva som kan aksepteres av mekaniske skader, råte og andre 

strukturelle svakheter må plasseres relativt lavt i områder med stor ferdsel og der 

folk til tider oppholder seg konstant.   
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Kronesymptomer: 

Med kronesymptomer mener vi et tre med tynt løv, gjennomsiktig krone, små 

blader, blader med unormal eller lys farge, døde greiner og kvister. Det 

vurderes som en indikator på treets vitalitet. 

Ofte er krona mest glissen nær toppen. Omfanget av kronesymptomene er 

viktige: om det er ensidige eller kraftige, og hvor lenge har de vært der. Årsak 

til kronesymptomene burde nevnes her. Det kan hende at f.eks. en glissen 

krone kan være en forbigående reaksjon på tørke. Spesielt oppmerksom 

dersom det dukker opp fruktlegemer til råtesopp ved foten av trær med 

kronesymptomer. 
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Kontrolldata / Dendrometrik og dasometrik analyse.  
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MEKANSIK KVALITET.- Råte 

 

 

 

 

 

 

 



REGISTRERING OG TILSTANDVURDERING AV KVELDSBEL EIKA  

Side 16 av 16 
 

Kilder 

 

Internett 

NGU: Norges geologiske undersøkelse, 
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