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Vollskogen Ås – Vurdering av alternativ trasé for gang- og 
sykkelvei. 

 

Det skal opparbeides en gang- og sykkelvei i forbindelse med den planlagte utbygging i deler 

av Vollskogen. 

Når saken var til politisk 1.gangsbehandling kom det opp et forslag om å undersøke 

muligheten for en ny trase for den planlagte gang- og sykkelveien, hvor det ble lagt opp til at 

den skal anlegges på eksisterende kjerrevei. 

 

 
 
Langs den eksisterende kjerreveien står det i dag to eksemplarer av eiker. Disse måler over 

200 cm i brysthøyde og faller innunder kategorien hule eiker. 

Hule eiker er omfattet naturmangfoldloven (heretter NML) §52 jfr. Forskrift om utvalgte 

naturtyper etter NML §3, første ledd nr. 3. Videre vises det til NML §6 som pålegger 

tiltakshaver en generell aktsomhetsplikt for en utvalgt naturtype som hule eiker. Lovens 

utgangspunkt er at enhver skal gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet. 

 

Trærne er i dag en integrert del av kulturlandskapet og betegnes som landemerker. 

Begge eksemplarene er vitale og det er rimelig å anta at de befinner seg i klimaksfasen av sitt 

livsspenn. Trærne har den karakteristiske kroneformen for arten og ingen av dem har synlige 

skader, sykdommer eller andre defekter. 

Det er naturlig å anta at begge trærne har stor verdi for det lokale naturmangfoldet.  
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Som bildene viser går dagens kjerrevei godt innenfor drypp- og rotsone på begge trærne. 

Når den planlagte gang- og sykkelveien bygges skal den dimensjoneres til å håndtere 

utrykningskjøretøyer som f. eks brannbiler. Dette vil medføre en vesentlig oppgradering av 

veien med de nødvendige grunnarbeidene og tiltakene som medfølger, og det må sjaktes ut 

masser til byggegroper for å oppnå en tilfredsstillende fundamentering. Treet på bildet til 

høyre står plassert på veiskulderen til kjerreveien og det hersker liten tvil om at slike arbeider 

i direkte nærhet av rot/stamme vil få store konsekvenser for treets tilstand. 

Treet til venstre på bildet har også store deler av dryppsonen sin der en ny planlagt vei vil 

anlegges. I begge tilfeller vil dette medføre vesentlig fjerning av rotmasse og komprimering 

av masser, som igjen vil føre til rotsvinn på sikt. Avhengig av hvor mye røtter som fjernes kan 

dette også påvirke trærnes stabilitet og forringe forankring og trærnes evne til å takle vær og 

vind.  

Konsekvensene av slike anleggsarbeider tett på trærne kan også føre til at trærne går over i 

avviklingsfasen. 

 

Det anbefales på det sterkeste at tiltakets plassering tas opp til vurdering og at det 

tilrettelegges på trærnes premisser. Den beste løsningen for trærnes del er om gang- og 

sykkelveien blir anlagt utenfor både drypp- og rotsone. Dette vil ivareta eikenes vitalitet og 

sikre en lang levetid også i fremtiden.    

 

Med hilsen 

Petter Fagerheim Rogneby 

Anleggsgartner, ETW- og TRAQ-sertifisert arborist 

Telefon: 93 666 077 

E-post: Petter@hageform.no 
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