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FBL’s forslag til en træpolitik i Hjørring Kommune 

Målsætning, handleplan og tildeling af ressourcer for registrering, vedligehold og nyetablering 

af træplantninger på kommunale arealer i byrum, grønne områder og det åbne land bør vedtages 

politisk. 

FBL har skrevet om træers betydning for mennesker, for bymiljøet og i landskabet på træhjemme-

siden http://www.traeerihjoerring.nu/ - se afsnittet Træer til gavn og glæde. 

FBL foreslår, at følgende emner indgår i Hjørring Kommunes træpolitik: 

1. Registrering: Kommunen etablerer en elektronisk træregistrant med relevante data over 

kommunens træer i det offentlige rum som basis for plantning og pleje. Værdifulde træ-

er udpeges ud fra en række kriterier. Registranten kan skabe et samlet overblik over 

træernes sundhedstilstand og bevaringsværdi i nærmiljøet, hvilket kan bruges til priori-

tering af træplantninger i byernes gader, torve, indfaldsveje, parker, boligers nærmiljøer 

og i det åbne land. Registranten gøres tilgængelig på Kommunens hjemmeside.  

2. Drift og pleje af træplantninger og alleer langs veje og på pladser i byerne, herunder 

nyplantninger (jordbehandling, plantning, vanding m.v.).  

Der udarbejdes retningslinjer for: Sikring mod mekaniske skader af rodzoner, stammer 

og kroner, saltskader, komprimeret jord, forkert beskæring og lignende. Permanent ju-

lebelysning i træerne justeres hver 2. vækstsæson. En sommervandingsplan tages i 

brug i tilfælde af længerevarende hedebølge. Faste belægninger, som afleder vand fra 

træerne, undgås nærmest stammerne.  

3. Drift og pleje af værdifulde træer (enkeltstående eller grupper) i by og på land.  

4. Drift og pleje af kommunens parker, grønne anlæg og offentlige haver. Områderne skal 

sikres mod at blive indskrænket på grund af andre interesser. De kulturhistoriske vær-

dier, herunder alleer, skal sikres. 

5. Drift og pleje af læhegn ved idrætsanlæg, kommunale træplantninger i byers grønne ki-

ler m.v. - herunder rettidige udtyndinger og efterplantning. 

6. Beskyttelse af træer i forhold til graveaktører - friholdelse for kørsel og oplag i drypzo-

nen, sikring mod fysiske skader på træerne.  

7. Værdisætning af træer: Hjørring Kommune accepterer ikke hærværk på kommunens 

træer eller at de fældes ved selvtægt. En sådan skade politianmeldes om muligt med 

krav om erstatning. Erstatningskravet værdisættes efter normen VAT 03 - *se note. 

8. Retningslinjer for genplantning af træer, dvs. plantning hvor værdifulde træer må vige, 

eller hvor enkelte træer i et system mistrives. 

http://www.traeerihjoerring.nu/
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9. Retningslinjer for nødvendig fældning af træer, herunder årstid af hensyn til dyreliv. 

10. Risikotræer vurderes med henblik på at forhindre ulykker med træer og sikre, at træer 

beskyttes og bevares længst muligt. Registrering, tilsyn og strategi.  

11. Planlægning:  

- Nye træer skal etableres efter principperne om ’rette træ på rette sted’. 

- Der planlægges for træplantninger ved indfaldsveje til hovedby, områdebyer og lokal-

byer.  

- I lokalplanforslag og planer om ændrede vejprofiler vurderes muligheden for træplant-

ning som et fast punkt. Ligeledes registreres værdifulde træer, som søges indtænkt i 

projektet. 

12. Varieret artsvalg af hensyn til variation og for at forebygge sygdomsangreb. 

13. Drift og pleje af Kommunens skove. Ny skovrejsning (i samarbejde med SNS) 

14. Oplysning og vejledning til private træejere, samt retningslinjer for Kommunens besigti-

gelser og bistand efter borgerhenvendelser om træer på privat jord.  

Borgeranmodninger om beskæring/fældning af træer på offentligt areal imødekommes 

normalt kun ved gener forbundet med risiko. 

15. Løbende uddannelse af det udførende mandskab i træers drift og pleje. 

 

* note til punkt 7 – Værdisætning af træer i byrum, have, park og landskab (Forlaget Grønt 

Miljø, ISBN 87-7387-0323). 

 

Til orientering kan det nævnes, at adskillige kommuner har vedtaget en træpolitik, og FBL vil frem-
hæve disse som relevante forbilleder:  

 Forvaltning af træer i det offentlige rum, Haderslev kommune 

 En Park- & Naturpolitik for Slagelse Kommune 

 Herning Kommunes parkpolitik 

 Aalborg Kommunes Træfældningspolitik samt Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områ-

der 

 
 

FBL, den 9. oktober 2015 

 

 


