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Forsidebillede:  
De store træer i parkerne er smukke og øger biodiversiteten.



BIOLOGISKE VÆRDIER
Et stort gammelt træ kan være et smukt syn og en 
dejlig måde at følge med i årstidernes gang. Det 
kan give et område karakter og identitet.

Der er meget liv i og omkring et gammelt træ. De 
fleste træer producerer frugter, bær eller nødder, 
som giver føde til mange dyr, fugle og insekter. 
Store træer med hulheder og sprækker, store fyldi-
ge trækroner, furet bark og grenkløfter er leveste-
der for flere arter af flagermus, egern, småfugle og 
svampe, og der er en enorm artsrigdom af insekter.

UDFORDRINGER
Udfordringerne for byens gamle træer kan være, at 
de fylder meget. De kan skygge for meget, der kan 
være meget arbejde i at samle visne blade, samt 
der kan være fare forbundet med nedfaldne grene 
ved storm.

Der er for lidt fokus på de gamle træers skønhed, 
værdi som levested og evne til at tilføre karakter til 
området.

I forbindelse med nye projekter i byerne som be-
byggelse, vejprojektering og parkrenovering er der 
fokus på bevarelse af eksisterende ældre træer. 

Fliser eller asfalt etableret helt tæt på træerne gi-
ver ofte konflikter med træernes rødder med tiden. 
Denne belægning skal undgås eller fjernes for ikke 
at ødelægge selve træet og de mange levesteder, 
træet byder på.

KOMMUNENS TILTAG 
• Egedal Kommune udarbejder en træpolitik 

for bevaring, etablering og pleje af træer, 
med sikring af artsvalg og bevaringsværdi-
ge træer.

• Der skal skabes opmærksomhed om-
kring de gamle træer – det kunne ske ved 
skiltning og formidling, at de er synlige på 
hjemmesiden eller at borgerne involveres i 
at udvælge bevaringsværdige træer.

HVAD KAN JEG SELV GØRE? 
• Plant træer, der kan blive store og leve længe.

• vælg hjemmehørende arter gerne med frugt og 
nødder til fugle og dyr.

• Sørg for, at der er plads omkring træerne, når 
de etableres.

• Plant og bevar mange forskellige arter 
– variation er godt for biodiversiteten.

• Lad gamle døende træer ligge – det døde ved 
er levested for tusindvis af dyr og svampe.

• Undgå at fælde farlige træer – oftest kan en 
beskæring af kronen løse problemet.

• Døde træer i ’grønne’ områder kan anvendes 
som klatre- og siddetræer, når de fældes.

• Formidling om træernes værdi ved skilte.

• For hvert træ, der fældes, plantes to nye lokalt.

• Kvasbunker og døde grene lægges lokalt til 
glæde for dyr og insekter.

VÆRKTØJSKASSE 
– til at forbedre biodiversiteten

 Balsmosen i Smørum 2013.

 Porsemosen, ynglefugle. Træerne giver karakter til vores landskab.


