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Stedet har fått status som Naturminne pga geologiske 
funn. 

Status som Landskapsvernområde skyldes “det idyl-
liske og kulturhistorisk interessante området omkring 
bygningene på Fjøsanger Hovedgård / Langegården”. 
Alleen er anerkjent som et av mange elementer som 
gir et kulturlandskap med mange kvaliteter.

Forvaltningen tilligger Fylkesmannen i Hordaland 
ved Miljøvernavdelingen.



NTF Vest sitt seminar skulle vurdere tilstanden til alleen som en gjentjeneste til Stiftelsen som forvalter 
Langegården. Alleen er lind i nord, plantet i 1770, og lønn i sør, plantet omkring 1810. Jeg tror lindeal-
leen opprinnelig svingte opp til det gamle gårdstunet, men at denne svingen ble kuttet av og skjøtet på 
med en lønnealle i rett linje mot herregården omkring 1810.



Alleen sett mot nord. Platanlønn i forgrunnen, lindealleen i bakg-
runnen. Veien opp mot det gamle gårdstunet skimtes i bakgrunnen. 
Plasseringen av det siste lindetreet indikerer at lindealleen har sv-
ingt opp mot det gamle tunet. Da Paul Meyer Smit overtok og op-
pjusterte lystgården kuttet han kanskje av den svingen og skjøtet på 
med platanlønn i en rett linje mot det nye huset. 



Alleen sett mot syd. Åpningen til høyre viser hvor alleen kan 
ha svingt opp til det gamle tunet. Siden ca 1810 harlønneal-
leen fortsatt i rett linje mot hovedhuset.



Dreier laget flere prospekter fra området. Dette viser alleen i rett linje 
mot herregården i 1812.



Dette prospektet fra sørenden av Nygårdshøyden viser trerekken som begynner i 
Solheimsviken og strekker seg sørover inn i horisonten og opp til Langegården. 



Store snittflater har ført til råte og andre problemer for 
trærne. 



Alleen sett mot nord. Alle trærne luter østover. Ar-
beider med lamperekken, grøfting og veien har an-
tagelig også vært med å skape problemer i rotsonen.



Dette treet i nordenden er vurdert til å være en sikkerhetsrisiko.



Økonomisk
•	 Hva ønsker vi å gjøre - vurdere alle trærne, utføres av minst to sakkyndige for å få sikre råd
•	 Ha en arbeidsgruppe som jobber med dette
•	 Vurdering av tiltak i forhold til de sakkyndiges tilråding
•	 midler til beskjæring eller felling av trær
•	 midler til nyanskaffelse og planting av trær
•	 Der bør være en skjøtselsplan som sier noe om hvordan trærne skal pleies og hvilket uttrykk de skal ha (søyleformet som de var tenkt opprinnelig,  
 fri krone som de fikk på 1800-tallet, “fotposer” av hagtorn etc?)
•	 Lamperekken, grøften og veien bør gjøres på nytt på en trevennlig måte

Fylkesmannens miljøvernavdeling er vernemyndighet. Samtidig er jo dette også et kulturminne, den siste av de store alleene i Bergen fra Opplysnings-
tiden. Dialog også med Fylkeskonservator? Hos Riksantikvaren går de gjennom stillingskabalen sin, Mette Eggen som var spesialist på gamle hageanlegg 
og beplantninger er gått av med pensjon, så her er ingen med tydelig ansvarsområde lenger. 

Teknisk
•	 Skal vi felle noen trær? Hvordan skal vi forholde oss til naboindividene som da blir mer sårbar? Skal vi prøve å plante nytt innimellom?
•	 Skal vi beskjære og sikre de trærne som trenger det? Hvor lang holdbarhet har dette?
•	 Skal vi felle alle? Finnes det noen midlertidige tiltak vi kan igangsette mens vi planlegger dette? Kan vi frøformere eller stiklingsformere dagens  
 trær slik at fremtidens alle blir etterkommere av dagens?

Hva er veien videre?






