
 

 

  

Udpegning af ”Livstræer” -   24. marts 2017 
 
procedure for udpegningen på NST-Østsjælland: 
 

Udpegning og markering af Livstræer er en stor opgave, så NST-Østsjælland vil skulle styre og fokusere 

indsatsen – både for borgernes og for styrelsens skyld. 

 

NST-Østsjælland vil løbende kunne modtage forslag til livstræer. NST-Østsjælland vil kun kontrollere og 

godkende de foreslåede træer 1 gang om året - med udgangspunkt i forslag modtaget før 1. marts i 

det enkelte år. NST-Østsjælland vil i løbet af  marts, april og maj måneder gennemgå alle forslagene, og 

inden 1. juni samme år, vil de forslåede træer  blive udpeget til ”Livstræer”, hvis de opfylder kriterierne for 

Livstræer. 

 

Proceduren er fastsat ud fra den kendsgerning, at det er nemmeste at finde og udpege Livstræerne, når træerne 

ikke har blade, dvs. i vinterhalvåret.   

 
Registreringen igangsættes ved offentlige møder eller ved aftalte møder med organisationer, skoler osv. På 

møderne drøftes kriterier for udpegningen, og der vælges – om muligt – en lokal ankermand. Ankermænd kan 

også vælges løbende efter konkret aftale. På hjemmesiden vil man kunne se en oversigt over udpegede livstræer i 

den enkelte skove – og om der er en ankermand, som man kan kontakte. 

 

Den lokale ankermand skal facilitere de frivilliges indsats ved udpegningen af træer. F.eks. kan man aftale, at 

man mødes hver lørdag den kommende måned kl 10 og går ud i grupper. Styringen kan f.eks. ske ved at 

ankermanden opretter en facebook-gruppe. Det kan også være med ankermandens mellemkomst, at de frivillige 

går i gang med at markere livstræerne ved påsætning af metalskilte. 

 

Der kan udpeges forslag til livstræer hele tiden; men NST-Østsjælland vil kun kontrollere og godkende forslag, 

som er fremsat inden den 1. marts  i perioden 1. marts til 1. juni. Det betyder, at der kan op til lidt over et 1 år fra 

et træ bliver foreslået udpeget af en borger, til NST-Østsjælland afgør, om træet skal være Livstræ. 

Naturstyrelsen vil beskytte træet fra fældning i perioden på følgende vis:  

 

Hvis der skal ske fældning i området, vil Naturstyrelsens medarbejdere umiddelbart før fældningen se, hvilke 

forslag til livstræer der er i området. Medarbejderne vil så vidt muligt efterlade træerne, men hvis det er 

vigtigt for skovens drift (står i vejen eller vigtigt for indtægtskrav) eller skovgæsternes sikkerhed, så vil der 

blive taget konkret stilling til, om træet skal være et livstræ. Hvis det har kvaliteten til at være livstræ, vil det 

ikke blive fældet, og det vil så blive markeret som livstræ af NST-Østsjælland enten med det samme – eller i 

forbindelse med godkendelsen efter den 1. marts. 

 

Da udpegningen er en meget stor opgave, vil NST-Østsjællands medarbejdere i et vist omfang selv udpege og 

markere livstræer.  Det vil ske, hvis styrelsen vurderer, det er hensigtsmæssigt (hugsttilrettelæggelse, sikring af 

at der er livstræer spredt i hele skoven, der er livstræer i plukhugstarealer). NST-Østsjællands egne 

udpegninger vil fremgå af Appén og vil også blive markeret med det samme eller måske sammen med de 

øvrige livstræer i skoven. Men det er styrelsens mål, at det er borgerne, som udpeger hovedparten af 

livstræerne. 
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Livstræer: 
Skove Mål for antal Udpeget og markeret tovholdere 

Bøndernes Hegn 300   

Farum Lillevang 450   

Ganløse Eget 750   

Ganløse Ore 1800   

Greve Skov    

Grønlien Skov    

Gulddysse Skov    

Hammerbakke    

Himmelev Skov    

Hørup Skov    

Jonstrup Vang 1000   

Karlstrup Skov 300   

Krogenlund Skov 250   

Lille Hareskov 700   

Lystrup Skov 800   

Nyvang  250   

Nørreskoven 950   

Ravnsholt Skov 1350   

Ryget Skov 650   

Slagslunde Skov 1050   

Snubbekorsskoven    

Solhøj Fælled    

Sperrestrup Skov    

Store Hareskov 1250   

Sønderskov 150   

Terkelskov 200   

Tokkekøb Hegn 2500   

Tune Skov    

Uggeløse Skov 700   

Vestskoven, midt 1500   

Vestskoven, vest 1500   

Vestskoven, øst 1000   

Åsevang 100   

    

    

 

 

Antal livstræer i skemaet er pt. et skøn og vil blive beregnet præcist på et senere tidspunkt; men det giver et 

indtryk at niveauet. I forbindelse med implementering af Naturpakken fra 20.maj 2016 skal der på landplan 

udpeges 10.000 ha urørt skov og udpeges flere livstræer i 3.300 ha allerede udpegede arealer med plukhugst. 

Når disse udpegninger har fundet sted vil antal livstræer i de enkelte skove blive fastsat mere præcist. 

Skove yngre end 20 har intet måltal; men der kan være ældre træer, som er egnet til udpegning. 

 


