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Hvad sker der med de udpegede træer?
Oplysningerne fra app’en uploades automatisk til
Naturstyrelsen. Derefter vurderer Naturstyrelsens
lokale enhed, om de foreslåede træer opfylder
kravene til Livstræer. Man ser også på, om antallet
af Livstræer svarer til skovens størrelse. Målet er, at
der skal udpeges fem Livstræer for hver hektar i
statsskovene.

Livstræer

Hvilke træer kan udpeges?
Krav til Livstræer
• Kun levende træer udpeges.
• Træet skal være mindst 25 cm tykt målt
i brysthøjde (1,3 meter over jorden).
• Alle løvtræer og nåletræer kan udpeges.
Egnede træer
• Gamle egetræer og andre gamle løvtræer.
• Atypiske træer og markante træer.
• Træer med tydelige huller og hulheder.
• Træer med store brækkede grene.
• Træer med svampe, laver eller mosser.
Hvilke træer udpeges ikke?
• Økonomisk værdifulde træer med rette
og knastfri stammer.
• Træer nærmere end to meter fra fortidsminder.
• Ustabile eller delvist væltede træer.
• Døde træer.
• Træer, der kan udgøre en fare.

Når træerne er udpeget og godkendt, får de
et metalskilt, så alle kan se, at her står et fredet
Livstræ.
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Du kan se dine registreringer og deres status på
nst.dk/livstrae

Hvad er et Livstræ?
Du kender måske et gammelt eller et helt specielt
træ, som du har lagt mærke til, når du går eller cykler
i en af Naturstyrelsens skove.

Med app’en kan du:
• Afmærke træets position på et kort
• Tage fotos af træet
• Registrere træarten fx bøg, eg eller ask
• Fortælle om træets størrelse
• Beskrive træets udseende.

Livstræer er store, gamle eller helt specielle træer,
som du kan være med til at finde og frede i de
danske statsskove. Et Livstræ må ikke fældes men
skal have lov til at dø af ælde.

Vil du vide mere
Vil du vide mere om Livstræer og app’en, kan du
møde op på en af vores skovture eller find Livstræarrangementer.

500.000 træer skal
udpeges som Livstræer.

Her får du mere at vide om, hvilke træer der har
størst værdi for naturen og derfor er oplagte Livstræer. Og du kan få tips til, hvad du skal kigge efter
for at spotte et godt Livstræ. Desuden afprøver vi
app’en i praksis.

Hvorfor skal vi frede Livstræerne?
Livstræerne har stor betydning for skovens sjældne
planter og dyr. Flere gamle træer fremmer biodiversiteten i den danske natur og gør den mere
spændende.
Mange af Livstræerne vil med tiden blive imponerende store træer. Ofte vil de få huller, hvor der bor
en spætte, en ugle eller en koloni af flagermus. Så
Livstræerne vil også give dig flere oplevelser på din
tur i skoven.
Livstræer gavner endda naturen, når de engang dør,
for i de store døde stammer lever nogle af de mest
sjældne svampe og smådyr.

På nst.dk/livstrae kan du finde praktisk information
om turene og om Livstræer. Der er jævnligt ture
og arrangementer rundt omkring i hele landet.
Du er også velkommen til at kontakte os og høre
nærmere. Din lokale enhed finder du på:
www.nst.dk
Hvordan kan jeg være med?
Med den ny app “Livstræer” er det nemt at udpege
et Livstræ.
Du kan hente app’en til din smartphone eller tablet.
Find den i App Store eller Google Play. Søg efter
Livstræ eller Naturstyrelsen. Når du har hentet den,
er du klar til at udpege træer i Naturstyrelsens skove.

Find app’en i App Store
eller Google Play.
Søg efter Livstræ
eller Naturstyrelsen.

