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NOTAT Vurdering av ask Narverødveien
Ved utarbeidelse av reguleringsplan som omfatter eiendom (153/1) Tønsberg kommune har Asplan
Viak AS bistått Ingeniørservice med vurdering av en stor ask. Treet står som et tuntre tett inntil en
låvebru ved Narverødveien 19, og antas å måtte felles ved bygging på tomten. Treet er godt synlig fra
Narverødveien.
Området ble befart av biolog Hallvard Holtung den 8. juni 2018. Befaringen ble gjort etter
Miljødirektoratets metodikk for naturtypekartlegging (DN-håndbok 13), og Vegvesenets håndbok for
konsekvensanalyser (V712). Befaringen fokuserte på asketreet og artsmangfold knyttet til treet.

Figur 1. Skråfoto av planområdet. Narverødveien i forgrunnen, asketreet står sentralt i bildet inntil
låvebygningen.
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Vurdering:
Treet har stor omkrets, men antas ikke å være spesielt gammelt. Asketreet har vokst på god
næringsrik grunn, og står soleksponert og åpent i et område med relativt høy tetthet av store og
eldre trær. Treet har ingen tegn til hulheter, og mangler grov sprekkebark eller andre verdifulle
karakterer for biologisk mangfold. I motsetning til en del andre store asketrær i området, er ikke
treet styvet eller benyttet til lauvhøsting. Treet har en stor og vid krone som tyder på at treet alltid
har stått åpent. Det er gjennomført enkelte beskjæringer av større greiner. Rotsonen antas å spre seg
utover tunet foren låven, og ligger delvis under asfaltert areal. Det er oppslag av askeskudd rundt
stammen.
Det ble ikke registrert sjeldne eller spesielle arter på treet og potensialet for slike er i nåværende
tilstand ikke spesielt stort. I den grad treet har noen verdi for biologisk mangfold, er det for å sikre
rekruttering av gamle og store løvtrær i fremtiden. Det vurderes at treet ikke oppfyller kravene til
naturtypelokaliteter etter DN-håndbok 13s metodikk. Det ble heller ikke registrert andre verdifulle
arter eller naturtyper innenfor planområdet.

Figur 2. Asketreet ved låvebrua i Narverødveien 19 fotografert fra øst.
side 2 av

3

NOTAT

Treet faller ikke inn under forskrift om hul eik som utvalgt naturtype, og har derfor ikke særskilt
beskyttelse gjennom Naturmangfoldloven.
Etter håndbok V712 for konsekvensanalyser får treet liten verdi.
Det aktuelle tiltaket inkluderer felling, et tiltak som vil ha stort negativt omfang for treet.
Konsekvensgrad beregnes ved å sammenholde verdi og omfang. Liten verdi kombinert med stort
negativt omfang resulterer i liten til middels negativ konsekvens for naturmangfold (-/- -).
Et aktuelt avbøtende tiltak vil være å bevare stammen fra treet og legge den på et egnet og
soleksponert sted i nærheten av planområdet slik at det kan ha en funksjon for biologisk mangfold.
Dersom avbøtende tiltak gjennomføres som beskrevet vil tiltakets konsekvens reduseres til liten
negativ (-).
Vår utredning av naturmangfold anses tilfredsstillende for å kunne oppfylle de aktuelle prinsippene
ved offentlig beslutningstaking i (NML §7). Utredningen konkluderer med at tiltaket i liten grad bryter
med forvaltningsmålene i §§ 4-5. Kunnskapsgrunnlaget for utredningen bygger på oppdatert og
vitenskapelig kunnskap, og må sies å stå i rimelig forhold til tiltakets omfang og risiko.
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