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Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer 
kan klikkes frem.

Træer i naturområdet Gjæven

Gjæven er et levn fra istiden. Slugten har 15-20 meter høje træbevoksede skrænter, og i bunden løber en bæk, som har 
sit udløb i Hellesø/Stubbergård Sø og Natura 2000-område nr. 41. Slugten strækker sig fra Stubbergård i sydlig retning 
mod Sevel by 600-700 meter væk.

Der er stor variation i naturskovens bevoksning, som tæller bl.a. eg, bøg, ask, avnbøg, kastanje, hassel, løn og flere 
flotte eksemplarer af store fuglekirsebær m.fl. De fleste træer er >20 meter som følge af voksestedet i slugten, hvor der 
for de fleste træers vedkommende kun er tilstrækkeligt dagslys direkte fra oven.

Arealet henligger som naturskov, hvor udgåede eller væltede træer bliver i skoven, hvor de falder. Berøres den offentlige 
sti, skubbes træ og grene blot til side. Området er derfor en enestående biotop for både planter, dyr og insekter. Til den 
naturlige flora hører såvel anemoner og den unikke og sjældne skælrod.

Sammen med Rydhave Skov, 5 km længere vestpå mellem Vinderup og Holstebro, er Gjæven ifølge Naturstyrelsen 
Danmarks vestligste NARURLIGE løvskov.

Der er mange markante træer i Gjæven, men DN Holstebro har udvalgt TO repræsentanter fra Gjæven – et sundt 
bøgetræ samt et egetræ, som er under nedbrydning.

 -------------------------------------------------------------------------------

Egetræ ved trappen mod Harilds Bakke

Ejer: Malene og Claus Brask-Nielsen

Omkreds: 300 cm

Højde: Ca. 20-25 meter

Alder: Ukendt

GPS: 08¤ 52'43”E – 56¤ 27´10”N

Stammen er kraftigt rådnende. Det er visne grene, men godt liv i toppen af et par kraftige grene. Svampevækst både 
uden på stammen og inde i revner og sprækker. Godt billetræ, med tegn på stor aktivitet. Træet besøges flittigt at fugle, 
og deres jagt efter føde spores tydeligt i de mange huller, der er hakket i bark og stamme.

 Der er adgang fra Stubbergårdvej: Parker bilen ved sportspladsen og gå ned ad den private vej. kort før nr. 7 er der et 

skilt på højre hånd mærket "natursti". Følg stien for at se både nærværende bøg samt et egetræ ved trappen længere 
inde i skoven. Kan også nås fra Nautrupvej tæt på byen samt fra villaområdet "Skrænten", hvorfra naturstien også 
starter.

---------------------------------------

Bøgetræ ved broen

Ejer: Malene og Claus Brask-Nielsen

Omkreds: 323 cm

Højde: >20 meter

Alder: Ukendt

GPS: 08¤ 53' oo”E – 56¤ 27´25”N

Harmonisk og sundt bøgetræ. Otte meter over jorden er der fire store hovedstammer/grene plus flere mindre grene. Et 
par lange, tunge grene. God kronefylde. En anelse slimdannelse ved tidligere grenfæste og få sår.

http://dn.dk/evighed


 Gjæven er et levn fra istiden. Slugten har høje træbevoksede skrænter og en bæk, som har sit udløb i 

Hellesø/Stubbergård Sø og Natura 2000-området/fredningsområde 41. Der er stor variation i naturskovens bevoksning 
af arter, der er sjældne så langt vestpå. Eksempelvis, bøg, ask, avnbøg, kastanje, løn

---------------------------------------

Egetræ ved Sevel Stadion

Ejer: Bente Dueholm og Søren Hansen.

Stubbergårdvej 3, Sevel

Omkreds: 326 cm

Diameter:

Højde: Omkring 20 meter

Alder: Ukendt

GPS: 08¤ 47'37E – 56¤ 28'33N

Egetræet står i den yderste kant af sportspladsen ud mod Stubbergårdvej og lige op ad en forholdsvis ny beplantning. 
Træet er sundt med en enkelt afbrækket gren. Deler sig i 2-3 stammer/større grene cirka tre meter fra jorden.

Flot, sundt, markant egetræ.

-----------------------------------------

Kastanje ved SFO Sevel Skole

Ejer: Sevel Skoles SFO, Vesterlev 15, Sevel, 7830 Vinderup

Omkreds: 305 cm

Højde: >15 meter

Alder: Ukendt – omkring 100 år

GPS: 08¤ 52'00”E – 56¤ 27'26”N

Kastanjen stod for 50 år siden ved gården Toftgård. Gården blev siden flyttet uden for byen, og da Sevel skoles 
skolefritidsordning blev bygget på grunden, blev det smukke træ takket være en fantasifuld far, som også er tømrer, 
integreret i husets legeplads. Han udtænkte og konstruerede en legeplads, hvor tårn med rutsjebane, hængebro og 
platform er bygget uden om træet i to meters højde.

Børnene leger så at sige oppe i træets krone og får samtidig et glimrende indblik i årets gang i naturen.

Træet giver skygge på varme dage, og om efteråret bruges kastanjefrugter og blade til leg og til fremstilling af 
kastanjedyr, som børn altid har gjort.

Både kulturelt og i dagligt brug har træet således stor værdi.





Kastanje ved Sevel Skole  Foto: Karen Margrethe Nielsen

----------------------------------------------------------------------

Lindetræ ved Sevel Kro, Søgårdvej, 7830 Vinderup

Ejer: Hans Kurt Nielsen

Omkreds:280 cm

Alder: Kan være før 1900

Højde: >15 m

Lindetræet repræsenterer flere store lindetræer ved kroen.

Det pågældende træ er for år tilbage topkappet af hensyn til bygningen. Onde tunger vil nok sige, at resultatet ikke er 
smukt. Det fratager dog ikke træerne deres alder, størrelse og historie, og trækronerne er nu ved at genvinde noget af 
tidligere tiders smukke form.

Hvis alternativet til topkapning/beskæring er at fælde så gamle træer af hensyn til bygningers eller menneskers 
sikkerhed, er beskæring tegn på, at ejer går op i at bevare disse gamle kæmper. Andre folk må godt se, at den slags 
hensyn belønnes.

I nabolaget ved kirken er der flere store lindetræer, der kan ses i stort set ”fri dressur”

Historisk set hører lindetræerne ved kroen til gruppen af træer, der i sin tid blev plantet af/eller plantet under inspiration af
Stephan Vestergaard fra 1860-1900.

-----------------------------------------

Lindetræer ved Klostervej 12, Sevel – Kun ét af træerne er udvalgt til diplom

Ejer: Klaus Madsen

Omkreds 1: 255

Omkreds 2: 250

Alder: Omkring 1880-1900?

Højde: Omkring 20 m

To flotte og markante, sunde lindetræer, der plejes med nænsom, naturlig beskæring af kronerne, så de ikke udgør fare 
for beboelseshuset, der ligger meget tæt på træerne.

Lindetræerne er formodentlig plantet af Stephan Vestergaard omkring 1880. På det tidspunkt var Klostervej 4 en del af 
Stephan Vestergaards ejendom.

Vestergaard var en markant lokal erhvervsmand i slutningen af 1800-tallet og initiativtager til plantning af en lang række 
lindetræer og bøgetræer på Sevel-egnen.

Specielt lindetræer var på den tid uhyre sjældent sete træer så langt vestpå i Danmark.



Lindetræer ved Klostervej12.  Foto: Karen Margrethe Nielsen
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