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Vinterens nummer er viet 500-åringen på 
Hedemarken. Det dreier seg om Hoel-eika 
som er bemerkelsesverdig, siden den er står 
i et så intakt kulturlandskap, og at den er 
så stor og gammel og vokser på nordgrensa 
av eikas naturlige utbredelse. Den har fått 
Treets Venners plakett, utformet av designer 
Øyvind Rauset, og avduket av formann Eirik 
Wærner med eierne av den fantastiske eika. 
Tokstadfurua på Ringerike er ikke ringere 
med sine 500 år, og er ei vital dronning med 
historiske og religiøse røtter tilbake fra før 
reformasjonen. 

Så et stort hopp til det 21. århundres 
store befolkningsøkning og urbanisering. 
Norges befolkning øker fra 5 ¼ millioner 
til 6 millioner fram til 2030. Osloområdet 
får en stor del av denne økningen; cirka 
200.000 nye borgere de neste ti årene på 
grunn av stor tilfl ytting, høye fødselstall og 
lav dødelighet. Økningen vil skje gjennom 
fortetting innenfor byggesonen.  Dette går 
utover hagene og trærne som vokser i dem. 
Vår formann redegjør for hva slags status de 
store trærne i byggesonen har. Kan de danne 
premiss for urbaniseringen?

REDAKSJONENS HJØRNE
Rainer Stange

Når privathagene forsvinner, så blir kravet til 
det en off entlig grøntstruktur desto viktigere. 
Gatetrærne står på off entlig grunn, og blir 
ikke off er for nabokrangel og advokatmat. 
Gatetrærne introduserer noe grønt og 
levende mellom de minerale vertikale 
og horisontale fl aten i byen. Gatetrærne 
demper de klimatiske ulempene når de 
blir riktig brukt. Vi skal til New York, og 
når amerikanerne setter i gang, gjør de det 
grundig med én million nye gatetrær. Hvis 
New York planter 1 million gatetrær, burde 
ikke vi plante 100.000 nye gatetrær i Oslo?

Dette er det 15. nummer av nye Treets 
Venner, så nå takker jeg for meg etter nesten 
10 år som redaktør, og ønsker velkommen til 
den nye redaktøren Long Nguyen. Han har 
profesjonalisert lay-outen på bladet og står 
bak mange av de sylskarpe fotoene i bladet. 

Vi ses på befaringer og seinsommerturen. 
 
                                                          God vår!
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Hoel-eika er merket som “Bemerkelsesverdig 
tre”! Fredag 16. september 2016 var det 
endelig funnet tid til å besøke Hoel gård, 
og montere skiltet “Bemerkelsesverdig tre”.  
Hoel-eika er Norges første og hittil eneste 
tre som har fått denne utmerkelsen, noe 
som skjedde på årsmøtet i 2016.  Den gang 
ble det sagt at treet skulle merkes når skilt 
var produsert.  Skiltet har ligget klart i ett års 
tid, før det endelig ble tid til å ta turen.  Vi 
er veldig stolte av skiltene, som er produsert 
i emaljert metall, og overfl aten er buet, slik 
som på gamle skilt.

Treet er avbildet på forsiden av Trevennen 
nummer 8, og også beskrevet inne i bladet.

Anders Often skriver i sin artikkel “Kjempe-
eika på Hoel - og litt mer om stor eik på Nes” 

HOEL-EIKA MERKET
Tekst og foto: Eirik Wærner, miljørådgiver og miljøansvarlig v/ Hjellnes Consult, Oslo

følgende om Hoel-eika: “På Hoel vokser 
utvilsomt den største eika på Nes.  Den 
vokser på jordet like vest for alleen ned 
mot Mjøsa.  Det er ca 0,6 m felles stamme.  
Omkrets er 642 cm - klar rekord for 
Hedemarken!  Storeika på Hoel er vakker 
og særpreget.  Ca 0,6 m over bakken skyter 
det ut ei svær sidegrein mot sør, og som så 
bøyer opp og danner en sidekrone.  Dette 
gjør den samlede trekronen asymmetrisk 
og stilig.  Hovedstammen smalner raskt 
av og går over til opp mot 25 opprette 
hovedgreiner/sidestammer som til sammen 
danner ei ganske brei krone.”

Foto: De stolte eierne av Hole gård og Hoel-eika 
ved treet: Per Eilif Sandberg og Vigdis Sandberg.  
Gårdsbygningene kan skimtes i bakgrunnen. 



Hoel-eika med sin brede krone
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Det gamle træ, o, lad det stå
Indtil det dør af ælde, -
Så mange ting, det husker på, 
Hvad kan det ikke melde,
Vi det så fuldt med blomster stå,
De friske grene hælde,-
Det gamle træ, o, lad det stå,
Det må I ikke fælde
H.C. Andersen (1853)

TOKSTADFURUA - FURUSTUGUA
Tekst og foto: Sidsel Platou Aarseth 

Dette skrev eventyrdikteren H.C. Andersen i 
1853 om et lindetre i København, og diktet 
rommer den samme intensiteten og energien 
det lå i at Tokstadfurua ble fredet ved 
kongelig resolusjon i 1918. 

«Ja, furua hu står der, og Præstvægen den 
går der. Og bakafør ligg Tokstad og ser dom 
båe to.»

I 2005 ble det foretatt en aldersberegning 
av Tokstadfurua, og i brev fra Ringsaker 
kommune hvor metodikken er beskrevet i 
detalj, ble alderen opplyst å være 489 år, 
dvs. at i 2016 er året den nå 500 år gamle 
Tokstadfurua ble og blir behørig feiret! Den 
offi  sielle feiringen ble lagt til søndag 26. juni, 
- siste helgen i juni, som også er søndagen 
for den tradisjonelle pilegrimsgudstjenesten 
som holdes under Tokstadfurua hvert år. 

Tokstadfurua ligger ved pilegrimsleden 
mot Nidaros, som mellom Veldre og 
Ringsaker kirker går langs Præstvægen, 
som nasjonalskalden Alf Prøysen har gjort 
viden kjent. Pilegrimsgudstjenesten blir 
kombinert med en vandring fra Veldre kirke 
denne siste søndagen i juni. Det er alltid en 

Over: Tokstadfurua og brev fra Ringsaker 
kommune som aldersbestemmer treet.
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lokal kjentmann som følger pilegrimene og 
kirkegjengerne på vandringen. 

I år var det kulturformidler Trond Klaape 
som fortalte om hverdagsliv, tradisjoner og 
kjente personer knyttet til Præstvægen, - for 
det er fl ere kjente kunstnere enn Alf Prøysen 
som vokste opp på en husmannsplass langs 
Præstvæægren,- som maleren Johannes 
Nordhagen. 

Årets pilegrimsgudstjeneste ble holdt 
både av den avgåtte pilegrimspresten 
Arne Bakken og den påtroppende 
pilegrimspresten Lars Erlend Kielland. 
I tillegg kåserte Ola Jonsmoen, og hans 
salmesang Pilegrimsteikn, er blitt en kjent 
og kjær tradisjon på disse pilegrimsmessene 
ved Tokstadfurua. Årets pilegrimsmesse 
under furukrona ble meget spesiell, da den 
ble avsluttet med at alle tok hverandre i 
hendene, slo ring rundt Tokstadfurua og 
sang bursdagssangen «Hurra for deg»! 
Brumunddal Messingensemble sørget 
for tonsettingen. Deretter fulgte nok et 
høydepunkt: Furustugua ble «avduket»! 

Furustugua er ei lita meditasjonsstue for dem 
som går langs Præstvægen/pilegrimsleden 
og som føler behov, vil se, sanse og «høre 
suset over furukrona» som Alf Prøysen 
har udødeliggjort i visa «Du ska få en dag i 
mårå».  Furustugua er reist på grunnmuren 
til gamle Furu skole som i 1883 ble den 
første fastskolen i bygda. Skolen ble lagt ved 
Tokstadfurua og Præstvægen, som den gang 
var prestens skyssvei mellom de to kirkene 
han var prest i, Ringsaker og Veldre, derav 
navnet Præstvægen! 

At Furustugua ble en realitet, er takket 
være ei iherdig prosjektgruppe som klarte 
å inspirere nok bidragsytere til å tenne på 
ideen om ei særegen meditasjonsstue langs 
pilegrimsleden, - og en av bidragsyterne 
er Treets Venner. Det kan medlemmene i 
Treets Venner være stolte over! Det er Veldre 
Historielag som på utrettelig dugnad reiste 
meditasjonsstua, og som står som eiere av 
og er ansvarlige for Furustugua; - og tomta 
er festet avgiftsfritt i 99 år.  Intensjonen er 
at Furustugua skal være et sted hvor det går 
an å sitte uforstyrret og konsentrert om og i 
egne tanker, - derfor er det kun ett vindu, og 
det er i den delen av taket som vender opp 
mot furukrona, samt to kubbestoler til å sette 
seg ned på. Så kan tankene vandre freidig, 
fritt og frodig!

Etter at Furustugua var høytidlig åpnet, 
var det skikkelig bursdagsselskap med 

Furustugua avduket, til meditasjon og rekreasjon.
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bløtkake. Feiringen var lagt til den «nye» 
Furu skole, som nå er et kultursenter drevet 
av kunstnerne Helen Rønningsbakken og 
Ulf Storbekk. Medvirkende foruten Ulf 
Storbekk: Ola Jonsmoen, Anna Sundström 
Otervik, Roger Andreassen. 

Ytterligere lesning om Tokstadfurua og 
Tokstad gård fi nner en på www.tokstad.net

PROSJEKTGRUPPEN
• Pilegrimsprest Lars Erlend Kielland
• Nils Rønning, Veldre Historielag
• Tone Stræte, daglig leder Pilegrimssenter 
Hamar
• Clara Eline Platou Faraasen, oppvekst på 
Tokstad
• Sidsel Platou Aarseth, oppvekst på Tokstad

BIDRAGSYTERE
• Brumunddal/Veldre menighetsråd
• Dronninga landskap
• Gjensidigestiftelsen
• Pilegrimssenter Hamar
• Prøysens Venner
• Tokstad gård
• Treets Venner
• Veldre historielag
• Veldre pilegrimsforening

Bunnsvillen på plass.

Stugua med Tokstadfurua i bakgrunnen. Utsikt til Tokstadfurua gjennom taket.
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Valdemar og Tokstadfurua
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Oslo kommune har i mange år forsøkt 
å fi nne en løsning for å stoppe de 
såkalte “eplehageutbyggerne” i å 
rasere småhusområder, og det har 
vi nå gjort.  Dette har ført til at trær 
på 29.000 villatomter er mer eller 
mindre fredet!

Trær større mer enn 90 centimeter i 
omkrets (28 centimeter i diameter) 
målt en meter over bakken, må du i 
dag søke Plan- og bygningsetaten om 
fellingstillatelse før du kan felle det, 
dersom tomta er innenfor det som kalles 
“småhusplanen”. 

OSLO: SMÅHUSPLANEN BESKYTTER TRÆR I VILLAOMRÅDENE
Tekst: Eirik Wærner, miljørådgiver og miljøansvarlig v/ Hjellnes Consult, Oslo

Eplehageutbyggerne har tidligere benyttet 
seg av taktikken å meie ned alle trær på 
et utbyggingsområde før de søkte om 
byggetillatelse.  Før var det nemlig slik at 
planmyndighetene bare kunne stille krav om 
bevaring av trær og vegetasjon i forbindelse 
med en byggesak. Hvis trærne allerede var 
fjernet, var det lite de kunne gjøre.  Også 
da bystyret behandlet småhusplanen mente 
Byrådet at det var å gå for langt å innføre et 
generelt forbud mot felling av trær.  Byrådet 
mente også at bevaring av større trær var 
knyttet til byggesak. 

I tråd med nyere forståelse av trærnes 
betydning, og ønsker om at fortetting ikke 
skal endre Oslos grønne preg, har man 
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imidlertid nå kommet fram til at den eneste 
måten å stoppe slik snauing av tomter er 
å innføre et generelt forbud mot felling 
av trær.  Dette var så omstridt at noen 
av eplehageutbyggerne anket vedtaket 
inn for departementet.  Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet vedtok for 
ganske nøyaktig et år siden at ordlyden i 
småhusplanen var gyldig, og dermed er 
punktum satt. 

Småhusplanens bestemmelser slår også fast 
at plassering av ny bebyggelse ikke skal gå på 
bekostning av større trær.  Som Rune Clausen 
fra Plan- og bygningsetaten skrev i Trevennen 
nummer 9, har etaten også planene klare 
for hvordan de skal beskytte eksisterende 

trær og vegetasjon i bygesakene: Alle trær 
som skal bevares er spesielt avmerket på 
reguleringskartet, og det er også tatt med 
en ordlyd i reguleringsbestemmelsene som 
sikrer trærne.

Dermed har en stor del av Oslos trær 
fått et langt bedre vern enn de fl este trær 
ellers i Norge!  Men det forbauser vel 
kanskje ingen av dette bladets lesere at 
“fremadlente advokater” har varslet at 
denne bestemmelsen ikke skal stå uprøvd 
juridisk - det er dessverre helt klart sterke 
motinteresser som ikke ønsker dette vernet.

Vi utfordrer lokalpolitikere i andre kommuner 
til å innføre tilsvarende bestemmelser.
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Million Trees NYC er et off entlig-privat 
samarbeidsprosjekt som har som mål 
å plante en million trær i New York.  
Prosjektet består av ni ulike frivillige 
og off entlige organisasjoner. Det er 
spennende å se hvordan andre byer 
har et helt annet fokus på bevaring av 
trær enn de antikverte reglene vi har i 
Norge gjennom naboloven.

Programmet søker innbyggere i byen som vil 
adoptere et tre; Passe på det, vann, gjødsle og 
beskytte trærne.  Det er laget en egen guide 
for tre-adoptererne.  De har også laget et 
hjemmeside med Google street view, hvor du 
kan se hvert enkelt tre, og lese om det.  

Jeg var i New York for et par år siden, og da 
oppsøkte jeg Sjømannskirken for å forsøke 
å få hjelp til slektsforskning.  Mange lesere 

MILLION TREES NYC
HVORDAN  NEW YOUR CITY TAR VARE PÅ SINE TRÆR
Tekst: Eirik Wærner, miljørådgiver og miljøansvarlig v/ Hjellnes Consult, Oslo

har kanskje vært på samme sted, derfor 
har jeg brukt dette som eksempel.  Bildet 
viser 52th street hvor kirken ligger, og på 
bildet kan dere skimte det norske fl agget på 
fasaden. Jeg har klikket på et tre litt øst for 
Sjømannskirken (stor sirkel, midt i bildet).  
Dette er en Ginkgo biloba, framgår det på 
venstre side.  Under street viewet står det 
også mange interessante opplysninger: 
Treet drikker 1100 gallon vann i året, noe 
som sparer byen for 11 dollar.  Skyggen fra 
treet sparer air-condition for 950 kW og 120 
dollar, det fjerner 2 pund luftforurensning 
verdsatt til nesten 10 dollar, og det omsetter 
824 pund CO2 til O2, til sammen sparer treet 
samfunnet for 146 dollar i året!  Slike verdier 
er beregnet for hvert eneste av de 686.000 
trærne i databasen!  Til sammen sparer disse 
trærne samfunnet for 122 millioner dollar - 
ikke dårlig!

Utsnitt av New York City Street Tree 
Map som viser området rundt den norske 
Sjømannskirken.  I panelet til venstre ser du 
Google street view med treet, og under fi nner 
du de positive miljøfordelene treet gir.



MILJØ GENERELT
• Trær tar opp karbondioksid og lager 
oksygen. 
• Trær fjerner ozon, luftforurensning og 
partikler.  
• Trærne i NYC fjerner 272 tonn 
luftforurensninger årlig. Trær holder på 
regnvann og hindrer forurensning å nå 
grunnvann og elver.

MENNESKELIG FORDELER
• Mindre luftforurensning gjør at færre 
får astma. 
• Trær lager skygge, som gjør at fl ere er 
fysisk aktive. 
• Trær er estetiske og forskjønner gater 
og nabolag. 
• Trær kan bidra til mindre kriminalitet.
• Trær kan få sjåfører til å senke farten.
• Trær styrker vår følelsesmessige og 
mentale helse.

Trærnes miljøeff ekt er direkte proporsjonal med 
størrelsen på treet - jo større tre, desto større eff ekt.
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Her er miljøargumentene som brukes for trær i New York: 

ENERGI
• Trær lager skygge som reduserer 
behovet for kunstig kjøling om 
sommeren. 
• Trær hjelper til med å kjøle ned NYC, 
som typisk er 10 grader høyere enn 
omkringliggende områder. 
• Vintergrønne trær lager le om vinteren 
og reduserer fyringsbehovet.

Link: https://tree-map.nycgovparks.org/#treeinfo-2129066
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DENDROLOGISKE VANDRINGER
BILDEREFERAT FRA TURER MED TREETS VENNER I 2016
Foto: Long Nguyen, landskapsarkitekt v/ Dronninga landskap

I løpet av 2016 har vi hatt gleden av å 
arrangere forsommervandring på Vestre 
gravlund i Oslo, sensommertur i parkene i 
Groruddalen og omvisning på Botanisk hage. 
I tillegg har vi vært tilstede på det årlige 
vårtreff et i Botanisk hage. 

Det er hyggelig at interessen for 
trevandringene er stor, og ikke minst at det 
er økende antall unge mennesker som lar seg 
interessere av trær! 

VÅRTREFFET PÅ BOTANISK HAGE
Som vanlig var det stort oppmøte på den årlige 
vårtreff et i Botanisk hage.

Entusiastiske planteinteresserte, fl ere av de 
besøkende har reist langt for årets treff . 

Duetreet med sine fascinerende hvite høyblader. 
Treet kalles også for lommetørkletre.

Treets venner med stand på vårtreff et, her med 
Vidar Lundetræ.



Allé av søyleeik på 
Vestre Gravlund

FORSOMMERVANDRING
PÅ VESTRE GRAVLUND





Ornäsbjørk som allé på gravlunden



SENSOMMERTUR



Anne Pia Møllenhus og Ivar Nielsen 
(LINK Arkitektur) viste oss rundt i 
Grorudparken, og snakket blant annet 
om piletrær med rensende eff ekt og om 
utformingen ved Alnaelven. 

GRORUDPARKEN

http://www.linkarkitektur.com/Prosjekter/Grorudparken
Les mer om prosjektet:



Tindved (Hippophae rhamnoides) benyttes 
til syltetøy, saft, gelé og andre matprodukter. 
Oljen fra fruktkjøtt og frø brukes dessuten i 
hudpleieprodukter, og frukten benyttes større 
grad kommersielt i utlandet. 

Sofi e Persvik (LINK Arkitektur) fortalte 
om både tindved og andre spiselige frukter 
fra Verdensparken, som representer den 
mangfoldige delen av Oslo. Her kan både barn 
og voksne nyte frukter og bær i nærområdet! 

VERDENSPARKEN



Frukttreallé i Verdensparken 
satt sammen av ulike arter 
med velsmakende frukter.





Rainer Stange (Dronninga landskap) 
avslutter sensommerturen med en 
omvisning i Bjerkedalen park. Det ble 
servert deilig mat i Paviljongen, som 
ligger i hjertet av parken. Disse parkene i 
Groruddalen tiltrekker folk fra både nært og 
langt, og er absolutt verdt en tur eller fl ere!

BJERKEDALEN PARK
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Christina Bjureke forteller om hvordan Botanisk hage underviser unge om trær. Hun skildrer blant 
annet om Ginkoen i hagen, og bakgrunnen til fl ere av trærne i Botanisk hage. 

Andreas Løvold ved et “vandrende trær”.

HØSTVANDRING I BOTANISK HAGE



Ginkgo biloba, tempeltre 





Trollhassel ‘Jelena’
(Hamamelis intermedia ‘Jelena’)

Blomstring i Oslo, februar uke 8.
Foto: Rainer Stange
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Foreningen Treets Venner ble stiftet 26. september 1978. 
Foreningen er tilsluttet Det norske hageselskap. 
Siste årsmøte ble holdt 11. februar 2016 på Bymuseet, 
Frogner hovedgård.

TREETS VENNER - ÅRSMELDING 2016
Tekst: Eirik Wærner, formann

Kassereren har skaff et en ekstern revisor.  Ingen ble valgt til valgkomité på årsmøtet. Det har 
i løpet av året vært avholdt 4 styremøter; 7. januar, 19. mai, 8. september og 24. november. 

ÅRETS TREVENN
Prisen «Årets Trevenn» ble ikke delt ut.  Kandidat er imidlertid funnet, men anledningen 
til utdeling gikk bort da det skjedde en misforståelse i forbindelse med årsmøtet.  Navn på 
prisvinneren blir derfor ikke off entliggjort før vi fi nner en passende anledning.

ÅRETS TREDREPER
Det ble ikke delt ut noen pris for årets tredreper.  Ikke fordi det ikke fantes kandidater, dem 
er det nok av.  Men fordi vi ikke hadde fått delt ut prisen til Hamar kommune enda (fra to år 
tidligere).

MEDLEMSBLAD
Foreningens medlemsblad TREVENNEN har kommet ut med ett nummer i løpet av perioden 
(nr 14).  Nr 15 ble utsatt pga at styreleder skulle skrive mange av artiklene, men høsten var 
svært travel for ham.  Ansvarlig redaktør er fortsatt Rainer Stange, men vi betaler Dronninga 
landskap en symbolsk sum på 10.000 kroner for at Long Nguyen redigerer bladet for oss.  
Styret er veldig fornøyd med bladet, og vi ser nå at revitalisert blad, hjemmeside og Facebook-
aktivitet fører til økt medlemstilgang.

LEDER:  
STYREMEDLEMMER: 

Eirik Wærner, valgt for 1 år 
Vidar Lundetræ, valgt for 2 år
Caroline Forsgren, ikke på valg
Rainer Stange, valgt for 2 år 
Long Nguyen, ny, ikke på valg 
Eva Anja Michel, valgt for 2 år 
Stein Olav Hohle, ikke på valg 

Olav Martin Bakheim, valgt for 2 år
Nina Bergitte Bentzen, på valg
Sidsel Platou Aarseth, valgt for 2 år
    

VARA:
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ØKONOMI  
Regnskap for 2016 er i skrivende stund ikke kklart, men alt tyder på at det blir et fi nt overskudd 
mot de to forgående års underskudd. 

Ved utgangen av 2016 hadde Treets Venner 492 medlemmer og 27 husstandsmedlemmer. 
51 personer tegnet medlemskap i Treets Venner i 2016, mens 32 meldte seg ut, eller ble meldt 
ut grunnet to års manglende kontingent. 

ARRANGEMENTER
Foreningen deltok med stand på ”Vårtreff  i Botanisk hage” den 29. mai bemannet av 
Vidar Lundetræ, Eirik Wærner, Caroline Forsgren og Long Nguyen.  Dette er et hyggelig 
arrangement hvor vi treff er mange trevenner, og får noen nye medlemmer.

6. juni arrangerte vi en forsommervandring på Vestre Gravlund. Rundt 15 personer fi kk 
orienteringer av Stein Olav Hohle, Stein-Arne Skulbru, Magnus Nielsen og Iver Gjersøe.

4. september var det tur til nye destinasjoner i Oslo: Grorudparken, Verdensparken på 
Furuset og Bjerkedalen park.  Anne Pia Møllenhus / Ivar Nielsen (LINK Arkitektur) Sofi e 
Persvik (LINK Arkitektur) og Rainer Stange (Dronninga landskap) orienterte om parkene i 
Groruddalen.  Vi var omlag 20 deltagere av sensommerturen.

Høstvandring i Botanisk hage ble arrangert 6. oktober.  I overkant av 40 personer hørte på 
orienteringer gitt av Christina Bjureke, Andreas Løvold og Tone Lindheim fra Botanisk hage.

MEDLEMSTALL OG KONTIGENT 
Totalt medlemstall er 520 medlemmer – vi har endelig brutt ”500-medlemmers-grensa”.
Vi ønsker oss fl ere medlemmer utenfor Oslo-området, og ønsker også å opprette lokallag eller 
grupper i de største byene.

Foreningen har ett æresmedlem, Mari Kollandsrud, som startet foreningen i 1978.
Kontingenten var uforandret i 2016.

HJEMMESIDE
Foreningens hjemmeside blir fortsatt 
redigert av Øyvind Rauset som et betalt 
oppdrag.  

Facebook-siden vår har ved årsskiftet 1279 
følgere.  Vi har også lansert en egen gruppe 
for ”Bemerkelsesverdige trær”, som har 405 
likere.
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VIRKSOMHET
Virksomheten i Treets Venner er i sin helhet basert på medlemmene, og især på styrets 
kapasitet, idet vi ikke har ansatt sekretariat. Konstitueringen har fordelt oppgavene kasserer 
og medlemsansvarlig (Vidar Lundetræ), redaktør (Rainer Stange) og sekretær (Caroline 
Forsgren).  Øyvind Rauset og Long Nguyen har betalte oppdrag.

BYGDØY ALLÉ
Oslo kommune har satt i gang et utredningsarbeid med konseptvalgutredning for trærne i 
Bygdøy allé.  Konseptvalgutredningen ble avsluttet i 2016, og mot de fl este anbefalinger ble 
det foreslått trikkeløsning i BA. Vidar Lundetræ har representert Treets venner i møter.

TRÆRS RETTSVERN
Blodbøk på Indre Årø gård ved Molde fl yplass, som ble 230 år gammelt, ble hogget ned 22. 
november. 

STØTTE TIL TREEIERE
Foreningen (ved Eirik Wærner) har gått inn med støtte i fl ere konkrete rettstvister mellom 
naboer.  Mange av sakene er løst over telefon, men en rekke saker har også blitt mer 
omfattende.  Vi økte hjelpebeløpet i slike saker fra 1000 kroner til 2000 kroner i 2014, og 
det har ført til noe færre formelle henvendelser.  Noen saker har vært mer omfattende, og da 
har vi tatt timebetalt.  I saker vi har behandlet, har det gått i begge retninger (medhold eller 
det motsatte).  Til tider er det tre telefonhenvendelser daglig, men så kan det gå mange dager 
før neste henvendelse, og det blir mye belastning på én person.  Vi har dessverre ikke hatt 
kapasitet til å hjelpe alle.

BEMERKELSESVERDIGE TRÆR
Arbeidet lider under manglende økonomi.  Vi søkte Sparebankstiftelsen om midler, men fi kk 
avslag.  Nye mulige kandidater å søke er identifi sert, men det gjenstår å utforme søknader og 
bearbeide de aktuelle.

En rekke organisasjoner har gitt sin tilslutning til ordningen: Gartnerforbudet, Hageselskapet, 
Bad, park og idrett, Fagus, Norske Landskapsarkitekters Forening, Naturvernforbundet i 
Oslo og Akershus, Norsk Trepleierforum og Norsk forening for kirkegårdskultur.

Det første bemerkelsesverdige treet i Norge er blitt utpekt, og det er sommereika på Hoel gård 
i Ringsaker kommune.  Treet er majestetisk, og kanskje så mye som 500-600 år gammelt.  
Treet fi kk utmerkelsen på årsmøtet i 2014.  Treet fi kk skiltet montert ved en liten høytidelighet 
den 16. september. 

Styret i februar 2017
Eirik Wærner
Styreleder



Hvis du er registrert spiller hos Norsk Tipping kan du be om at Treets 
Venner mottar 5 % av alle beløp du spiller for.

 
Neste gang du spiller kan du be din kommisjonær om å få knyttet ditt 

spillkort til foreningen – 
org.nummer 989 859 080

Be dine venner og bekjente om å gjøre det samme!
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Returadr: Treets Venner c/o Det norske Hageselskap, Postboks 53 Manglerud, 0612 Oslo

KALENDER VÅREN 2017KALENDER VÅREN 2017KALENDER VÅREN 2017KALENDER VÅREN 2017KALENDER VÅREN 2017

ÅRSMØTEÅRSMØTE

FORSOMMERVANDRING I BOTANISK HAGEFORSOMMERVANDRING I BOTANISK HAGEFORSOMMERVANDRING I BOTANISK HAGEFORSOMMERVANDRING I BOTANISK HAGEFORSOMMERVANDRING I BOTANISK HAGE

Torsdag 02. mars kl 19:00Torsdag 02. mars kl 19:00Torsdag 02. mars kl 19:00Torsdag 02. mars kl 19:00

Tirsdag 23. mai kl 18:00Tirsdag 23. mai kl 18:00

OMVISNING MED KRISTINA BJUREKE OMVISNING MED KRISTINA BJUREKE OMVISNING MED KRISTINA BJUREKE 
TEMA: DUETRE OG TRÆR I BLOMSTRINGTEMA: DUETRE OG TRÆR I BLOMSTRINGTEMA: DUETRE OG TRÆR I BLOMSTRING

FROGN HOVEDGÅRDFROGN HOVEDGÅRDFROGN HOVEDGÅRDFROGN HOVEDGÅRD
FOREDRAG AV FOREDRAG AV FOREDRAG AV 

PER ANKER PEDERSEN (PROF. v/ NMBU)PER ANKER PEDERSEN (PROF. v/ NMBU)PER ANKER PEDERSEN (PROF. v/ NMBU)PER ANKER PEDERSEN (PROF. v/ NMBU)

SENSOMMERVANDRINGSENSOMMERVANDRING
Søndag 03. september kl 13:00 - 19:00Søndag 03. september kl 13:00 - 19:00

INFO KOMMER SENERE PÅ NETTSIDE OG FACEBOOKINFO KOMMER SENERE PÅ NETTSIDE OG FACEBOOK

HØSTFARGETURHØSTFARGETUR
Søndag 15. oktoberSøndag 15. oktober

INFO KOMMER SENERE PÅ NETTSIDE OG FACEBOOKINFO KOMMER SENERE PÅ NETTSIDE OG FACEBOOKINFO KOMMER SENERE PÅ NETTSIDE OG FACEBOOK


