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Mærkning af Evighedstræer 
 

Kære DN-afdeling! 

 

Nu er Danmarks Naturfredningsforening klar til at mærke værdifulde, flotte og spændende 

Evighedstræer i samarbejde med træernes ejere. Formålet er kort og godt at sætte fokus på 

de gamle træers værdier ved at mærke nogle af de allermest spændende træer i så mange 

kommuner som muligt. 

 

Som så ofte før, spiller I i de lokale DN-afdelinger en helt afgørende rolle for at foreningen skal 

lykkes. Vi i DN’s sekretariat har indtryk af, at mange af jer lokale frivillige brænder for de gam-

le træers bevarelse, så vi håber, at I vil tage godt imod denne opfordring til at få mærket nog-

le af de fineste Evighedstræer. 

 

Vi har foreløbig 100 emblemer (skilte). Vi tror, at vi kan rejse penge til at lave flere, hvis der 

er interesse for det. I første omgang opfordrer vi alle interesserede afdelinger til at finde 10 

træer til mærkning i 2012 (gerne i august-september). DN’s præsident, Ella Maria Bisschop-

Larsen, vil gerne være med til at afsløre nogle af de første træmærkninger. 

 

Nedenfor får I overblik over det medsendte materiale. Alt findes også tilgængeligt på frivilligsi-

den her: http://www.dn.dk/frivillig/evighed Se også projektsiden www.dn.dk/evighed. 

 

Tøv ikke med at tag dette emne op med din afdelingsbestyrelse og kontakt meget gerne se-

kretariatet med spørgsmål og kommentarer. Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nora Skjernaa Hansen, Skovpolitisk medarbejder, 31 19 32 60, nsh@dn.dk 

 

 

 

Materialet til mærkning af Evighedstræer består af: 

 

Det vigtigste 

1. Følgebrev (dette brev ) 

2. Brochure om Evighedstræer 

3. Vejledning til mærkning af Evighedstræer 

4. Udvælgelseskriterier for Evighedstræer 

 

Øvrig hjælp og inspiration 

5. Registreringsskema til feltbrug 

6. Eksempel på diplom 

7. Eksempel på emblem 

8. Checkliste - biologisk værdifuldt træ 

9. Checkliste – biologisk værdifuld skov 

10. Minihåndbog og checkliste - risikotræer 

11. Udkast til lokal pressemeddelelse om mærkning af Evighedstræer 
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