
Projektet Skyddsvärda träd, särskilt ek 

Kronobergs länsförbund (Naturskyddsföreningen) har beviljat projektbidrag för a& driva e& 
projekt om skyddsvärda träd och naturvårdsarter knutna 9ll ek under 2023-2024. Bidraget 
gör det möjligt för Alvestakretsen a& bekosta utbildningar, ge ut trycksaker samt erbjuda 
frivilliga vissa ersä&ningar för bl.a. fäl9nventeringar.  

Vårt fokus är ek, men utesluter inte andra naturvårdsträd. Vi är också intresserad av hur 
eken i olika åldrar breder ut sig och därmed också ekens föryngring.  Vad gäller 
naturvårdsarter prioriterar vi 9ll a& börja med lavar och svampar. Vi kommer a& välja ut 
några insekter i e& senare skede. 

Projektet inriktar sig All alla som vill lära sig mer om ädellövträd och deras biologiska 
mångfald, vare sig du värnar e& fint solitärt vårdträd i din trädgård eller du är markägare som 
vill få mer kunskap om din ädellövskog. EIer uppstarten har vi viss möjlighet a& anpassa 
projektet eIer deltagarnas intressen och behov!  

Intresserade utanför Alvesta kommun är välkomna a& delta, lära sig och bidra 9ll projektet 
för a& senare kunna använda kunskapen på hemmaplan. 

Hör av dig även om du inte kan vara med vid uppstarten den 26 mars, men vill få utskick om 
projektet. Du är värmt välkommen vid e& senare 9llfälle! 

Vi inleder projektet den 26 mars med en endags kurs om skyddsvärda träd och signalarter 
på ek. 

Kursen Skyddsvärda träd och signalarter på ek med Jonas Wäglind  

Dag: söndag 26 mars 2023 
Tid: kl.10:00 - 16:00   
Plats: Sockengården i Lekaryd. Meddela oss om du vill samåka 9ll/från Alvesta! 

Anmälan: Om du inte redan tagit kontakt med oss, vill vi a& du anmäler dig senast 20 mars 
9ll caroline.mortlock61@gmail.com eller per.darell@gmail.com.  

Projektet bjuder på 
Kursen, fika, en enkel lunch och intressant kursmaterial - gra9s!  

Bra aM ha med sig:  
- Kläder eIer väder, en del av dagen vistas vi utomhus. 
- Lupp (kan köpas på t.ex. Naturbu9ken). 
- Pannlampa eller ficklampa. 
- App i telefonen för a& kunna registrera posi9onskoordinater. Appen Topo GPS 

rekommenderas (Sverigekartan kostar cirka 35 kr). Vi hjälper 9ll vid behov! 
- Anteckningsmaterial 
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- Kamera med makroobjek9v eller mobilkamera med makroinställning.  
- Må&band 5m eller längre (några stycken finns a& låna). 
- Kikare 

Mer om kursen 

Jonas Wäglind är konsult inom natur- och miljösektorn. Han jobbar bland annat med 
inventeringar och naturvärdesbedömningar. Jonas presenterar Naturvårdsverkets metod om 
inventering av skyddsvärda träd i kulturlandskapet. Han redovisar också den återinventering 
av naturvårdsträd som han gjort åt Länsstyrelsen i Kronobergs län. I vår kommun har han 
inventerat bl.a. skyddsvärda träd på Engaholm och i Skatelöv. Vad har hänt med de träd som 
inventerades för ca 20 år sedan? 

Per Darell presenterar några lämpliga signalarter på ek. 

Under eIermiddagen övar vi a& inventera i fält under Jonas handledning och får hjälp av Per 
med a& leta lavar, mossor och annat spännande!   

Välkommen! 

Caroline Mortlock, 070 730 34 00  
Per Darell, 072 508 66 86 

  

       Alvesta kommuns största ek och före de&a största ek 
 


