Projektet “Evighedstræer” er støttet af Tips- og Lottomidler til friluftslivet

Læs mere på
www.dn.dk/evighed
Et egetræ vinder præmien for flest arter knyttet til træet
(ca. 1000), og det vinder også alderskonkurrencen (mere
end 1000 år). Et egetræ repræsenterer en helt unik tidsmæssig kontinuitet, hvis det får plads og lov til at vokse sig
rigtig stort og livskraftigt.

Egetræet er kongen
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Alle træer kan ikke bevares i al evighed, men de træer som
virkelig betyder noget for mennesker eller for naturen skal
ikke falde for ploven, lastbilen eller motorsaven som følge
af manglende viden om træernes værdier eller manglende
vilje til at finde andre løsninger.
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Evighedstræer

Livet i det gamle træ
Danmarks Naturfredningsforening (DN) støtter de store,
gamle træer i landskabet, i alléer og i skovene med en frivillig lodsejeraftale om Evighedstræer. Aftalen bidrager til
at passe på og bevare træet, så det kan stå så længe som
muligt, også når det er gået ud. De store kæmper kan leve
næsten evigt og være levested for insekter og smådyr i
mange år, også efter de er gået ud. Ved at mærke udvalgte
Evighedstræer, vil DN åbne endnu flere menneskers øjne
for de gamle træers værdier
Et dit træ et Evighedstræ, og vil du være med til at bevare
det, kan du læse mere på hjemmesiden www.dn.dk/evighed

Et evighedstræ til mærkning opfylder et eller
flere af fire kriterier:

1. Træet er gammelt eller er en oplagt efterfølger til et
gammelt træ i nærheden.
2. Træet er meget stort.
3. Træet har stor biologisk værdi.
4. Træet har meget stor æstetisk, historisk eller anden
social værdi.

Når træet står i vejen

Gamle træer i skove, i parker og på åbne marker eller i haver
er magneter for en mangfoldighed af liv. Kæmpetræer er
fascinerede og smukke, og for naturen er de gamle træer
bolig og forrådskammer for en rigdom af insekter, svampe,
mosser, larver og fugle – både når træerne er levende, og
når de er døde.
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Har du et Evighedstræ?

Sådan bevarer vi træerne
Gamle træer er levested for sjældne og spændende dyr og
planter. Gamle træer fortæller desuden historier, der går
flere generationer tilbage og giver os daglige oplevelser af
natur og skønhed, både i byen og på landet. Derfor bør vi
forvalte de gamle træer med omtanke og hensyn. Det er en
ære og et fornøjeligt ansvar at have store, gamle og særlige træer på sin jord eller under sin forvaltning.
Her er nogle gode råd til, hvordan man sikrer, at de gamle
træer bliver bevaret - uanset om man er en kommune, landmand eller skovejer.

Hvad betyder en aftale om et Evighedstræ?

• Undgå kørsel og gravearbejde inden for rodzonen.

Med en frivillig aftale om et eller flere Evighedstræer forpligter ejeren sig til at passe på og bevare træet så godt
og så længe, som det overhovedet er muligt. Det er ikke en
juridisk forpligtende aftale - det handler i stedet om viden,
hensyn og pleje, så vi kan beholde de smukke og biologisk
værdifulde gamle træer længst muligt. Se også gode råd
under ”Sådan bevarer vi træerne” andet sted i folderen.

• Undgå pløjning, gødskning, sprøjtning og saltning tæt ved
træet.
• Undgå skader på stamme og rodudløb.
• Hold egetræerne fri for opvækst af andre træer.
• Tilse træerne en gang om året.
• Beskær ikke døde grene. Lad dem sidde med mindre de

Frivillig aftale – hvordan?

udgør en overhængende fare. Og lad gerne nedfaldne

Efter aftale med DN, får ejeren af et Evighedstræ et synligt
emblem og et personligt diplom for sin frivillige, men gerklærede hensigt om at bevare og beskytte træet godt og
så længe, det er muligt.

grene ligge

Vil du vide mere, kan du kontakte DN på 39 17 40 00 eller gå
ind på www.dn.dk/evighed, hvor du kan komme med forslag
til mærkning af Evighedstræer, fortælle træets historie og
vise billeder af træet.
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