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Kysteeika naturminne 
Kysteeika står i en hage på Foynland, og er et uvanlig stort 
og fint utformet eiketre. Treet ble fredet i 1964.

Kysteeika er antagelig rundt 300 år gammel. Den hadde i 2011 en 
krone på over 25 meter i diameter og en stammeomkrets i bryst-
høyde på nesten 5 meter. 

Eika innvandret til Norge for 8000 år siden. I flere tusen år var 
eikeskoger vanlige på Østlandet. I dag finner vi eik i mindre grup-
per eller som spredte trær i kulturlandskapet. Store, grove eike-
trær er viktige som levested for hundrevis av forskjellige arter av 
insekter, sopp og lav. Så mange som 120 sjeldne billearter lever i 
tilknytning til eik i Norge.

Kausen  
biotopvernområde
Den strekker seg bare fem meter over havet på det høy-
este, og er beskjedne to dekar i utstrekning. Likevel er 
Kausen et viktig hekkeområde for sjøfugler. 

I 2009 ble holmen og to dekar vannareal vernet. Kausen er en 
satellitt for den store sjøfuglkolonien på Glomsteinskjær en drøy 
kilometer lenger sør. I 2013 ble det registrert hekkende kolonier 
av fiskemåker og makrellterner på Kausen.

Kausen ligger rett utenfor friområdet Ørastranda. Grensen for ver-
neområdet er trukket helt inn til stranda på østsiden av Kausen. 
Dette ble gjort for ikke å legge for store begrensninger på frilufts-
livet. I tiden med ferdselsforbud er det forbudt å fortøye båter på 
Kausen og å gå i land på holmen.

Kausen ligger rett utenfor friområdet ved Ørastranda, og har ilandstig-
ningsforbud i hekketiden.

Kysteeika på Foynland.
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