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Introduktion til udpegning og mærkning af livstræer.  

Livstræer er typisk ældre træer der egner sig til levesteder for dyr og 

planter, og som får lov at stå til henfald. Livstræerne bliver registreret på 

Naturstyrelsens pas-på-kort, og selve træet bliver markeret enten med en 

form for skilt eller maling. Der skal udpeges 5 træer pr. hektar.  

 

Naturstyrelsen opfordrer frivillige til at hjælpe med udpegningen af 

livstræer, og brugerrådet bedes sprede budskabet i deres respektive 

foreninger. Udpegningen foretages digitalt via en app til smartphones. 

App’en installeres på en tablet eller en smartphone, som medbringes i 

skoven.  

 

Forslag til livstræer, vil efterfølgende blive vurderet af Naturstyrelsen og 

udpegeren vil få besked om udpegningen er godkendt.  
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1. Opfølgning på referat fra sidste møde 

Ingen bemærkninger.  

 

2. Videre proces omkring livstræer 

Naturstyrelsen Sønderjylland afholder flere arrangementer med det 

formål at introducere interesserede til hvordan udpegning og registrering 

af livstræer foregår. Mødesteder og tidspunkter kan findes på 

Naturstyrelsen Sønderjyllands hjemmeside, eller man kan kontakte Mik 

Haar (mihaa@nst.dk). Efter brugerrådsmødet er det besluttet, at der 

afholdes en introduktion til udpegning og registrering i Sønderskoven på 

Als den 20. september.   

 
3. Strategi for indgåelse af partnerskabsaftaler  

Naturstyrelsen Sønderjylland arbejder på en strategi for indgåelse af 

partnerskaber.  

 

Der skelnes mellem Strategiske partnerskaber og Funktionelle 

partnerskaber. 

 Strategiske partnerskaber dækker over områder/projekter hvor 

Naturstyrelsen har en politisk forpligtigelse til at yde en indsats. 

Her vil Naturstyrelsen ofte være proaktiv. 

 Funktionelle partnerskaber dækker over områder/projekter hvor 

Naturstyrelsen har en interesse, men ikke en decideret 

forpligtigelse til at yde en indsats. Her vil bruger (borgeren) ofte 

være proaktiv. 

 

Der skelnes mellem lille kerneværdi og stor kerneværdi for 

Naturstyrelsen. 

 Lille kerneværdi er områder/projekter som overordnet ligger i 

periferien af Naturstyrelsens ”politiske ansvarsområde”, men ikke 

er i direkte modstrid hermed. 

 Stor kerneværdi er områder/projekter som ligger inden for 

Naturstyrelsens overordnede politiske mål i forhold til 

ministerudmeldinger, direktionsbeslutninger, mission/vision mv. 

 

Nedenstående matrix viser eksempler på hvor forskellige 

områder/projekter kan placeres i relation til ovenstående begreber. 
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Shelters 
Pleje af fortidsminder 

 

 

 

 

 

Livstræer 
Naturpleje 
Overvågningsopgaver 
Affaldsindsamling 
 

 

Ønske om én bænk 

Skraldespande 

Bådebroer 

Bålhytte 

Naturlegepladser 

Vandreruter 

Mountainbike-ruter 

 

Naturstyrelsen opfordrer brugerrådet til at indmelde potentielle 

samarbejdsområder og søge midler fra puljen til Lokale grønne 

partnerskaber. 
 

4. Status for MTB-baner 

Den nyetablerede MTB-bane i Kelstrup bliver flittigt benyttet og der er 

udelukkende positive tilbagemeldinger. 

 

Der er kommet ny bestyrelse i forbindelse med MTB-banen i Aabenraa. 

Det har været nødvendigt at præcisere reglerne for hvad der må etableres i 

forbindelse med banen, men overordnet har Naturstyrelsen et godt 

samarbejde med den nye bestyrelse.  

 

Banen i Haderslev er god og udfordrende. Til trods for at Naturstyrelsen 

inden etablering af banen har foretaget diverse forholdsregler, er det 

konstateret at der findes en grønspætterede i nærheden af banen. DOF 

oplyser, at det trods MTB-banens placering er lykkes grønspætten at få 

unger på vingerne.  

 

Generelt gælder, at hvis der er dokumenterede uhensigtsmæssige 

forstyrrelser i forbindelse med ruteforløbene, vil Naturstyrelsen se på 

mulighederne for ændrede forløb. 

 

5. Kort orientering fra Naturstyrelsen Sønderjylland 

PUB-opgaver: der er foretaget en stor oprydning i ”det røde”, det vil sige 

fjernelse af nedbrudte vejskilte, bomme, borde/bænke sæt m.v. Samtidig 

er det resterende blevet repareret og malet.  

Stormfald: Klargøring og tilplantning af stormfaldsarealerne er godt i 

gang. Høringssvar på tilplantning foreligger nu på Naturstyrelsens 

hjemmeside. 

(Naturbeskyttelse/skovbrug/statsskovene/driftsplanlægning/ 

stormfaldsplaner).  

Driftsplan: Driftsplanarbejdet forventes at starte op i efteråret 2015.  

Ny minister: Ny minister for Miljø- og Fødevareministeriet, Eva Kjer 

Hansen er inviteret til et arrangement med livstræer.  

 

Strategisk 

Funktionelt 

Lille kerneværdi Stor kerneværdi 
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Regeringen forventes at udlægge større arealer med urørt skov i 

statsskovene. I den forbindelse skal en afklaring af de økonomiske 

konsekvenser, hvilke typer arealer der skal indgå, samt hvad der forstås 

ved urørt skov klarlægges. Af debatten fremgår det, at arealerne skal 

understøtte biodiversiteten og ikke nødvendigvis ligge totalt urørt hen.  

  

 

6. Flisning i maj (ønsket af DN) 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) kan konstatere at Naturstyrelsen 

fliser træstakke i maj, hvor fugle og skovmåren potentielt yngler. DN 

ønsker at høre om Naturstyrelsen inden flisningen har gjort tiltag for at 

undgå mårunger og fuglereder går til?  

 

Under normale omstændigheder, er det begrænsede mængder der flises i 

forårsmånederne. Men grundet stormfaldet er kvoten højere end normalt, 

og dette kombineret med når der er tørt føre gør, at der skal flises i denne 

periode. Tidligere er der lavet undersøgelser i Naturstyrelsen med hensyn 

til fuglereder og flisning af stakke, og konklusionen er at det ikke udgør et 

større problem.  

 

Brugerrådet diskuterer muligheden for at forebygge og undgå at 

mårungerne ender i flismaskinen. Brug af hunde til at opspore 

mårungerne, og efterfølgende brug af hjortetaks olie til at flytte mårene 

kunne være en mulighed. Naturstyrelsen opfordrer til, at frivillige, der vil 

gøre en forebyggende indsats, melder sig. 

 


