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Eiketreet reguleringsplan for Vikkilen småbåthavn

Kommentarer til forvaltningen av stort gammelt eiketre knyttet til reguleringsplan for en utvidelse av en
småbåthavn ved Vikkilen i Grimstad.
Vi viser til rapporten Naturmuseum og botaniske hage, UiA (den gang Agder naturmuseum) skrev fra en
undersøkelse av det biologiske mangfoldet i forbindelse med planlegging av en småbåthavn, Roligheda i Vikkilen i
Grimstad kommune i 2013.
Det aktuelle treet som er markert med A i bildet nedenfor, er dokumentert med en bildeserie i nevnte rapport,
bildenummer 31-39, og markert på kart 10 med bokstaven I. På kartet i forbindelse med sammendrag og konklusjon
er treet markert med bokstaven F.
Veisystemet vil bli endret slik at nye veier til bebyggelsen nordøst for treet vil bli etablert omtrent slik som de
stiplete linjene i flybildet nedenfor antyder. Det betyr at deler av de to asfalterte veiene inntil treet vil bli fjernet.
Asfalten på veiene rundt treet vil bli fjernet omtrent slik som antydet med en rød sirkel i bildet, og ny jord vil bli
tilført som erstatning for asfalten. Dette må gjøres skånsom slik at ikke røttene på treet blir skadet. Arealet med
asfalt som fjernes bør gjøres omtrent i en størrelsesorden som projeksjonen av krona på bakken, dvs krona avspeiler
størrelsen på rotsystemet. I forhold til dagens situasjon mener vi at dette vil være tilstrekkelig til å ivareta treet i
dagens tilstand og trolig være positivt for den gamle eika.

1

Flybildet er ei prinsippskisse for hvordan hensynet til treet kan ivaretas. De røde linjene på kartet er ikke på noen
som helst måte tenkt å være eksakte mål for hvor stort området blir i praksis, eller den nøyaktige plasseringen av ny
veiløsninger. Da henviser vi til ferdig planutkast.
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