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Hjørring Kommune 

Teknik- & Miljøområdet 

 

 

 

Vurdering af trærække ved kirkegårdsdiget på Skt. Hans Kirkes parkeringsplads. 

 

 

I forbindelse med en henvendelse fra menighedsrådet fra Skt. Hans Kirke har Hjørring Kommune 

bedt om FBL’s vurdering af en række seljerøn, der står op mod kirkegårdsdiget langs en p-plads på 

Kirkegårdsvej. Menighedsrådet ønsker at fælde træerne for at øge p-pladsens bredde med én meter 

og efterfølgende asfaltere pladsen. 

 

Registranten ”Træer i Hjørring” fra 1976 har registreret trærækken som 14 seljerøn i række langs p-

pladsens østside op mod et stendige. Træernes anslåede alder i 1976 var 20 år, og de vurderedes 

som værdi ”2”, dvs. bevaringsværdige træer, som i særlig grad markerer sig i området, og som det 

vil tage mange år at erstatte.  

 

I dag består rækken af 10 ca. 60 år gamle sunde seljerøn med ens indbyrdes afstand, og dermed 

danner de en sammenhængende række. De står smukt med kirkegårdsdiget og kirken som 

baggrund. Trærækken udgør et af de mange smukke partier, der er på og omkring kirkegårdene i 

Hjørring, og som specielt forskønner gaderummet langs Kirkegårdsvej. Desuden har træerne med 

deres løv, blomstring og frugtsætning en væsentlig egenværdi i byen. 

 

FBL skal opfordre Kommunen til kun at godkende fældninger af værdifulde træer i det offentlige 

rum, såfremt der er tale om gener forbundet med risiko for mennesker. Det ses ikke at være tilfældet 

her.  

 

Da trærækken står ganske tæt på stendiget, skal FBL ikke undlade at bemærke, at træernes 

rodsystem må antages at brede sig lige så langt ud som trækronerne, og det kan betyde, at en 

eventuel fældning og fjernelse af træstubbe kan bringe stendigets stabilitet i fare. 

.    

 

 

Venlig hilsen 

 

Esther Mortensen   Søren Thirup 
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