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Ullebergeika 
naturminne
Ullebergeika er i dårlig form. Kanskje ikke så rart når treet 
er rundt 500 år gammelt?

Det store, gamle eiketreet ble fredet i 1939. Flere jernbånd er slått 
omkring stammen for å holde den sammen. De største greinene er 
støttet opp med jernstaker for å hindre at treet revner. Det har vært 
brann i den hule stammen. Treet er elleve meter høyt. Stammen 
har en omkrets i brysthøyde på mer enn åtte meter. 

Det heter gjerne at eiketrær kan bli nærmere 1000 år gamle. Først 
bruker treet 300 år på å vokse seg stort. Deretter lever det i ytter-
ligere 2-300 år mens det gradvis blir svekket. Deretter kan treet, 
som en mer eller mindre død stamme,  stå i enda 300 år.

Bratthagen ligger tett inn til Lågendalsveien.

Sundskjæra 
biotopvernområde
Sundskjæra var en viktig hekkeplass for fiskemåker og 
makrellterner. De senere årene har hekkebestanden på 
de to holmene vært liten

Sundskjæra er to skjær ytterst i Viksfjord, nordvest for Malmøya. 
Tidlig på 1990-tallet hekket rundt 20 makrellterner og opptil 100 
fiskemåker på skjærene. De siste årene har svartbak, sildemåke og 
fiskemåke hekket her, men i beskjedent antall. Selv om hekkebe-
standene de senere årene har vært fåtallige, har skjærene kvaliteter 
som fremtidig hekkeplass. Det er ikke uvanlig at hekkebestandene 
i et område viser store variasjoner over tid. 

Biotopvernområdet ble opprettet i 2009. Det er 44 dekar stort.  
9 dekar er landareal. 

Sundskjæra er to holmer ytterst i Viksfjord.  

Jernbånd rundt stammen holder den 500 år gamle Ullebergeika sammen.  
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