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Evighedstræer
- fejring og pressedækning

Det er oplagt at benytte kåringen af et Evighedstræ til at sætte fokus på det lokale DN arbejde
og naturligvis på vigtigheden af at bevare de gamle træer.
Alt efter hvor stort I (og træejeren) har lyst til at slå fejringen op, er der to muligheder for at
skabe opmærksomhed om tankerne bag Evighedstræer.

1) Der holdes ikke noget arrangement, men sendes en kort pressemeddelelse
og billeder til den lokale presse

Lav en lokal pressemeddelelse med udgangspunkt i det medfølgende udkast til
pressemeddelelse. Få eventuelt hjælp fra DN’s sekretariat – både til teksten og til kontakten og
aftalen med avisen.
Find de aktuelle mailadresser til redaktionerne på de lokale aviser og evt. lokalradio og –tv.
Hvis I har mulighed for det, så er det en god idé at tage nogle gode billeder og sende dem til
pressen sammen med pressemeddelelsen.
Pressemeddelelsen skal indeholde (se udkastet nedenfor):
• Byen har fået Evighedstræer
• Ros til træejeren
• Hvad er Evighedstræer
• Hvorfor er netop disse træer værdige Evighedstræer
• Hvor skal man henvende sig, hvis man har et træ, der kan blive et Evighedstræ
• Kontaktinfo
• Billeder af træet evt. med emblemet på, eller fx med ejeren ved siden af.
• Mellem en og tre fakta-tekster (se eksempel og benyt teksterne fra
www.dn.dk/evighed)
Udbyg gerne med en beskrivelse af Evighedstræerne fx ”Det smukke gamle kastanjetræ ved
biblioteket”. Lad også gerne træejeren komme med et eller to citater ”Jeg er meget stolt af at
være med til at vise, at gamle træer er værdifulde”, siger ejeren af byens nye Evighedstræ,
Hansine Hansen.
Få pressemeddelelsen godkendt hos træejeren inden den sendes til den lokale presse.

2) Kåringen markeres med et arrangement hvor medlemmer og presse
inviteres

Hvis I har lyst, kan I holde et arrangement, hvor I overrækker diplomet til træejeren og evt.
byder på et lille traktement. Det er en god mulighed for et medlemsarrangement til at
kontakte lokalpressen, der ofte er interesseret i at skrive om lokale arrangementer. Især hvis I
kan få en eller flere politikere eller andre kendte borgere til at deltage og sige nogle ord.
Inviter pressen med ved at skrive en presseinvitation (Se forslag til presseinvitation sidst i
dette dokument).
Om selve arrangementet
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For at sikre en god oplevelse for alle, er det en god idé at overveje følgende punkter. Husk at
inddrage træejeren:
Information om arrangementet:
• Hvem skal inviteres? Lokale medlemmer, naboer, politikere, pressen, andre foreninger?
Har træejeren nogle, der skal inviteres med?
• Hvem skal informeres? Lokale (gennem lokalaviser) og medlemmer (via nyhedsbrev og
hjemmeside)
• Hvem i afdelingen står for pressearbejdet?
• Hvem tager billeder til hjemmeside, nyhedsbrev og presse?
Programmet:
• Hvem deltager, hvem holder tale og hvem overrækker diplomet?
• Er der en politiker eller anden kendt borger, det vil være relevant at få til at sige et par
ord? Og hvem tager imod denne person på dagen?
• Skal emblemet sættes op i forvejen eller som en del af arrangementet? – og har I
materialer, værktøj, emblem og diplom klar?
Praktisk
• Skal emblemet sømmes fast på træet (lad være med at slå sømmene helt i), sømmes
fast på pæl ved træet eller hænges op over en gren med tyk ståltråd?
• Skal der serveres lidt vådt og tørt: fx chips og vin, øl og vand eller kaffe, kage og
saftevand? – Hvem køber i så fald ind (økologisk)?
• Hvem sørger for at der er bord og service?
• Hvem hjælper med at rydde op?
• Vis hvem der er med i DN: T-shirts med logo, kasket med logo eller blot DN’s badge
eller nål.
Sørg også gerne for alkoholfrie drikkevarer - det er langt fra alle, der drikker vin og øl.

Samarbejde med pressen

I god tid inden arrangementet kan I kontakte den lokale presse med en pressemeddelelse (se
ovenfor) og også gerne en invitation.
Kontakt lokalavisen og fortæl redaktionen, at I har en pressemeddelelse for en spændende
begivenhed, som de inviteres til at deltage i. Måske vil de komme og tage billeder og skrive lidt
mere til historien og indhente citater fra træejeren og DN.
Hvis I selv har mulighed for at tage billeder på dagen, er det en god idé også at skrive en
efter-historie til pressen, hvor I bruger billederne til at støtte jeres tekst. Her kan I fortælle,
hvad der skete, hvem der kom, og hvad begivenheden betyder for bevidstheden om at bevare
store, gamle træer i hele Danmark.
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Pressemeddelelse fra Danmarks Naturfredningsforening Pærekøbing
Dato

Evighedstræer skal stå for evigt

Kom og vær med når Pærekøbing xxdag den dato får xx Evighedstræer. Vi fejrer
kåringen ved det og det træ, der nu vil få lov at stå ”for evigt”.
Alle er velkomne, når Danmarks Naturfredningsforening (DN) dato og tid kårer Pærekøbings
første Evighedstræer. Ved et arrangement i (sted) vil formanden for DN Pærekøbing, Anders
Andersen fortælle, hvorfor netop disse træer er udvalgt som Evighedstræer.
Træernes ejer (navn) får overrakt diplomer til de træer, der nu får lov at stå ”for evigt”. Til
hvert træ er der fremstillet et fint emblem, så alle også i fremtiden kan se, at disse træer er
specielt udvalgt som Evighedstræer. Efter kåringen er DN Pærekøbing vært ved en lille
forfriskning.
Gamle træer skal stå for evigt
Mange gamle træer landet over falder for motorsaven, fordi de står i vejen for en plov, en
byggeplads, en vejudvidelse - eller fordi der simpelthen mangler viden om træer. Med en
landsdækkende kampagne om Evighedstræer udpeger DN gamle og særlige træer, der skal stå
for evigt, eller i det mindste så længe de kan – også efter at de er gået ud. Det kan redde flere
træer fra unødig fældning.
- I DN Pærekøbing er vi glade for, at kommunen/grundejerens navn vil være med til at bevare
disse træer for evigt. Det vil være med til at skabe fokus på, at mange store og gamle træer
helst skal stå for evigt - også når de er gået ud, siger Anders Andersen.
- I DN arbejder vi for at sprede viden om, hvordan de værdifulde gamle træer kan beskyttes,
plejes og bevares for at leve og stå længst muligt til glæde for os alle og ikke mindst for de
mange insekter, fugle og andre dyr og planter, der er helt afhængige af træerne som bosteder.
Frivillige aftaler rækker langt
Ejeren af et Evighedstræ indgår en frivillig aftale med DN om at tage ansvar for at bevare og
pleje de mærkede træer. Aftalen er ikke en formel fredning af træet men en hensigtserklæring,
der forpligter ejeren til at passe på træet så længe, det er muligt.
- Ved varsomt at mærke træerne med det lille emblem for Evighedstræer viser vi, at træerne
er særligt bevaringsværdige. Vores håb er, at de mærkede træer vil blive ambassadører for
beskyttelsen af værdifulde gamle træer i Danmark, afslutter Anders Andersen.
Hvis du kender et træ, der vil egne sig som Evighedstræ, så skriv til DN Pærekøbing på
paerekoebing@dn.dk og registrer det som ”Yndlingstræ” på www.dn.dk/evighed.
Tid og sted
Dato, tidspunkt, sted
Kontakt
Formand for DN Pærekøbing, Anders Andersen mail og tlf.
Læs mere om Evighedstræer på www.dn.dk/evighed
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FAKTA - Livet i det gamle træ

Gamle træer i skove, parker, på åbne marker eller i haver er magneter for mangfoldighed af
liv. Her er en rigdom af insekter, svampe, mosser og fugle. De gamle træer fungerer som både
bolig og forrådskammer. For naturen er de gamle træer allermest værdifulde. Også selv om det
pågældende træ har levet et hårdt liv og ikke er blevet ret stort og måske faktisk kun lige
klarer at holde sig levende.
Hvis træet er blevet hult eller har døde grene, er der større sandsynlighed for, at der lever
sjældne arter af insekter, svampe, mosser, laver og visse pattedyr i og på træet, end hvis
træet er helt frisk. Det skyldes, at hullerne i træet samt blottet ved og dødt ved er levested for
mange sjældne arter, som behøver disse helt særlige forhold. Det er som regel de gamle træer,
der i deres pensionsalder begynder at få sådanne ”skavanker”. Gamle træer får også en helt
anden og grovere bark end yngre træer. Mange små organismer lever i den grove bark.

FAKTA – Gamle træer er ikke beskyttede

De fleste træer er ikke beskyttede og kan frit fældes stort set uden hensyn til natur- og
kulturværdierne. På den konto er alt for mange gamle træer blevet fældet uden grundigere
overvejelser. Det efterlader en mere monoton og fattig natur til den næste generation. Kun
ganske få træer er beskyttede af en formel fredning eller af en specifik lokalplan. I
certificerede skove skal karakteristiske træer bevares. I fx Sverige er allétræer automatisk
beskyttede.

Presseinvitation
Kære redaktion
Den dato kårer vi byens første Evighedstræer.
På dagen vil der være gode muligheder for at tage billeder af det flotte gamle træ, der nu
bliver kåret som et Evighedstræ, samt til at tale med træejeren (navn) og formanden for
Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Pærekøbing. Kåringen af Evighedstræerne er et led i
en landsdækkende kampagne.
I vedhæftede pressemeddelelse kan I læse mere om arrangementet. Vi håber, at I kan
komme, og at I vil bringe pressemeddelelsen.
Venlig hilsen
Formand for DN Pærekøbing, Anders Andersen mail og tlf.
(Vedhæft teksten fra pressemeddelelsen)
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