
Skab liv med gamle træer
i din have
Døende og døde træer huser op imod en tredjedel af vores skovarter. Jo 
mere sprækkede og hullede, træerne er, jo bedre.

Mange af arterne er direkte knyttet til dødt ved, som hulheder og råd i 
gamle træer. Andre arter er knyttet til særligt gamle træer, kaldet veteran-
træer, på grund af deres størrelse og grenstruktur, eller fordi arterne kræ-
ver et særligt stabilt miljø, fx fugtige sprækker i gammelt bark.

Levesteder som disse mangler i stort omfang i Danmark. Ethvert tiltag, der 
kan øge mængden af dødt ved eller fremme veterantræer, er derfor værdi-
fuldt, hvis man vil øge biodiveristeten i et område.

Det tager mange år, før træer for alvor bliver værdifulde levesteder. Sam-
tidig kræver store træer meget plads, og det kan være svært at finde plads 
i haven. Der er dog masser af andre gode måder at skabe liv med gamle 
træer i din have.

 ❀ Bevar så vidt muligt gamle træer med huller, grov bark, sprækker, råd 
eller svampe 
 

 ❀ Lad stubben stå - eller noget af træet ligge på jorden - til forrådnelse, 
hvis du bliver nødt til at fælde et træ 

 ❀ Lav en kvasbunke - eller et kvashegn, hvis du har brug for, at holde lidt 
orden på sagerne 

 ❀ Plant hjemmehørende arter af buske og træer, fx eg, bøg, birk, hassel, 
bævreasp, lind, hvidtjørn, benved og forskellige arter af pil - de tiltræk-
ker flere insekter og svampe end eksotiske træer fra resten af kloden 

 ❀ Opsæt fugle- eller flagermusekasser 

 ❀ Lav et insekthotel af gamle brændekævler og bor huller i til bierne. 
Brug et 4-10 mm bor, og lav hullerne i forskellige dybder 

 ❀ Gør unge, friske træer ældre før tid ved fx at bore huller i dem med en 
boremasine. Dette kaldes veteranisering af træer 

 ❀ Behold så meget haveaffald i haven som muligt 

Find mere inspiration: 
www.danmarksvildehaver.dk
www.naturkommunen.dk
www.naturhave.dk
www.skanderborg.dk/grønskanderborg
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Biodiversitet

Sådan gør du

Pindsvin

Forslag til forbedring 
af biodiversiteten
• Plant træarter med stor ved-

masse og lang levetid (f.eks. lind, 
bøg og eg). 

• Plant og bevar hjemmehørende 
træer som pil og tjørn. De er 
vært for flest arter af fugle og 
insekter. 

• Plant og bevar forskellige arter 
frem for kun én enkelt, da dette 
giver flest levesteder og størst 
variation. 

• Plant og bevar arter, som har 
spiselige bær og frugter for 
både mennesker og dyr. 

• Bevar så vidt muligt udgåede 
træer, men hav fokus på at fjer-
ne eller understøtte døde grene, 
før de brækker. Hovedstammer-
ne kan som regel bevares, når 
råd for alvor indtræffer. 

• Udgåede træer kan afmærkes, 
og formålet med bevaring for-
midles med infotavler. 

• Væltede eller fældede træer 
kan i bynaturen ofte bruges som 
siddeplads eller klatrestammer. 

• Antallet af gamle træer i de 
større byer skal øges, og der 
skal sikres gode levevilkår for 
både eksisterede og nye træer.
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Spætmejse. Foto: Dorte og Flemming Sørensen

Alle tre arter er tilknyttet gamle træer og kan nydes i byens parker
Natugle. Foto: Biopix v/SD Lund

Eksempler på organismer, der lever i og af de forskellige dele af et gammelt egetræ. Gengivet med tilladelse fra Danmarks Naturfredningsforening og Niels Forshed

Egern

 - en strategi for biodiversitet

Gamle egetræer myldrer med liv. Gengivet med tilladelse fra Nils Forshed
Natugle Tøndersvamp Grønspætte

https://www.danmarksvildehaver.dk/
http://www.naturkommunen.dk
https://www.danmarksvildehaver.dk/
http://www.skanderborg.dk/grønskanderborg 

