Registreringsskema
Dette skema er blot ment som en hjælp til at tage notater i felten forud for indtastningen af
Evighedstræet på hjemmesiden www.dn.dk/evighedsskema

Udvalgte Evighedstræer til mærkning
Tak for at du vil være med til at sætte ekstra fokus på de gamle, værdifulde træer. Her kan du som
er aktiv i en af DN’s lokalafdelinger lægge træer ind på det nye kort over ”Udvalgte Evighedstræer
til mærkning”. Træerne skal opfylde kriterierne for mærkede Evighedstræer. Find al nødvendig
information på www.dn.dk/evighed. Træerne vises på kortet som ”Forslag”. Når et træ så bliver
mærket i samarbejde med ejeren af træet, vil DN’s sekretariat ændre træets status på kortet til
”Mærket”.

* Påkrævet
Dine kontaktoplysninger*
Tilknytning til DN

Navn

E-mail

Telefonnummer

Vejnavn og husnummer

Postnummer

Træejer Ejernavn kan fx være Sønderborg Kommune, Naturstyrelsen, Barritskov Gods, Peter
Jensen.
Ejertype*
Ejernavn*
Vælg...

Træejerens kontaktoplysninger
Kontaktperson*
E-mail*

Telefonnummer*

Kommune*

Postnummer

Vejnavn

Husnummer

Træart og dato for besigtigelse* Træets art
Dag

Måned

Vælg...

År
2012

Information om træets placering* Udpeg træets placering på kortet. Ved at vælge "Find koordinater
ud fra ejerens adresse" herunder, zoomer kortet automatisk ind på det sted du har angivet ovenover.
Husk at flytte markøren til træets placering ved at klikke på kortet.
Du kan også udpege træets placering ved at bruge kortet. Flyt kortet indtil det, som du vil zoome
ind på, er midt på kortet. Du kan flytte kortet med pilene i hjørnet af kortet og ved at hive i kortet
med musen. Zoom ind til du er kommet så tæt på, at du kan udpege træets placering. Marker ved at
klikke. Stedet er markeret, når det røde ikon er placeret rigtigt.

Stedet, hvor træet står*

Vælg type af sted...

Placering Beskriv gerne træets placering lidt nærmere, så det er let at finde. Maks 500 tegn. Antal

tegn tilbage 500.
Indsend meget gerne foto Kun jpg, tiff og png filer kan indsendes.

Når du har klikket på "Send foto", skal du afvente besked om, at dit foto er modtaget. Fortsæt
derefter din indtastning.
* Ved at trykke "Send foto" erklærer du, at du er den retmæssige ejer af materialet.

Information om træet
Alder, hvis kendt Angiv i år (kun tal) Omkreds i brysthøjde Angiv i centimeter (kun tal)

Træets biologisk værdi Biologisk værdi af et træ afhænger af mange faktorer, herunder alder og
størrelse samt forekomst af hulheder, døde grene, blottet ved på stammen, svampe og saftflod. Det
er muligt at vurdere, hvor værdifuldt et træ kan være som levested for truede insekter og andre
truede organismer med hjælp af AHA-metoden. Åben checkliste: Vurdering af et træs biologiske
værdi. (Åbner i nyt vindue)



Klasse I



Klasse II



Klasse III



Klasse IV



Klasse R



Anden høj biologisk værdi:

Rødlistede arter på eller i træet Nævn de rødlistede arter

Æstetisk, kulturhistorisk eller anden social værdi Beskrivende tekst. Maks 500 tegn. Antal tegn

tilbage 500.

Gruppering af træer Hvis flere mærkningsegnede træer står sammen, skriv da hvor mange træer
eller hvor stort et areal de dækker i hektar (ha.)
Antal/Areal stk. eller ha.
Vælg...

Træets eller områdets beskyttelse* Vælg alle de punkter som er opfyldt


Fredning



Tinglysning



Natura 2000



Skovlovsaftale



Værdifuldt kulturmiljø



Beskyttet i lokalplan



Ingen beskyttelse



Andet:

Kan træet på sigt udgøre en sikkerhedsrisiko* Svar ja, hvis træet står et sted med meget færdsel,
f.eks. ved vej, hus eller vigtig legeplads.



Ja



Nej

Er træet registreret andre steder


Dansk træregister (se her)



Evighedstræer (se her)



Andet sted:

Synligt* Er træet synligt fra offentligt tilgængeligt areal


Ja



Nej

Send informationer
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