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For at sikre en objektiv vurdering af, hvilke træer der skal fældes i vores bebyggelse, har vi fået
Agenda Center til at lave en skala til vurdering af det enkelte træs gener for omgivelserne. Den vil
vi benytte ved vurdering af efterårets ønsker til fældninger. Systemet kan også bruges ved vurdering
af beskæringer, men her er det ikke muligt at lave et tilsvarende pointsystem, da omfanget og
effekten af en beskæring varierer stærkt og altid vil afhænge af vurderingen af det pågældende træ.
Det er et forsøg, som vi vil arbejde videre med og tilpasse kriterierne efterhånden som vi får
erfaringer med dem.

Kriterier for, hvornår det kan forsvares at fælde træer:

• Med pointscore på 5 eller derover, kan det absolut forsvares at fælde det pågældende træ.

• Ved 4 point kan fældning forsvares, men det bør afvejes nøje mod andre hensyn og samlede
effekter

• Ved 3 point kan fældning stadig forsvares, men det kræver meget nøje overvejelser og
vægtig argumentation ifht. andre hensyn og samlede effekter.

• Ved 2 point eller derunder kan en fældning som hovedregel ikke forsvares, med mindre det
er begrundet i nedenstående undtagelser.

Undtagelser fra ovenstående kan være:

• I tilfælde, hvor et træ med overvejende sandsynlighed vil udvikle sig til 4 point eller
derover, og hvor det kan betale sig at fælde træet, mens det endnu er ungt og
overkommeligt. (F.eks. et 2-årigt birketræ placeret 1 meter fra en husfacade).

• I sammenhæng med en planlagt fornyelse eller renovering af beplantningen, hvor
træfældningen skal give plads for anden beplantning (primært buske eller træer), som vil
tilføre bebyggelsen forøgede kvaliteter.

NB: Tallene fra de enkelte kategorier skal ikke lægges sammen. Hvis et træ, som står tæt på en
kloak, samtidig står tæt på en husfacade, tæller pointene således ikke dobbelt, i forhold til en
beslutning om at fælde træet. Man kan f.eks. ikke sige, at 3 point for hver kategori tilsammen giver
6 point, og at træet derfor kan fældes uden yderligere diskussion.

Træer i nærhed af kloakledning eller brønd

Pil, Poppel, Birk eller Ask placeret direkte ovenpå kloakledning eller brønd 5

Pil, Poppel, Birk eller Ask på 5 - 15 meter afstand 4

Stort træ (over hushøjde) direkte ovenpå kloakledning 4

Stort træ på 5 - 10 meter afstand 3

Mindre træ (mellem 1. sal og taghøjde) direkte ovenpå 3

Mindre træ på 5 - 10 meter afstand 2

Lille træ (under 1. sal højde) direkte ovenpå 2

Lille træ på 2 - 5 meter afstand 1
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Træer tæt på huse

Stort træ (over hushøjde) på 1 meter afstand af facade eller mindre 5

Stort træ på 1 - 3 meter afstand af facade 4

Stort træ på 3 - 5 meter afstand af facade 3

Stort træ på 5 - 10 meter afstand af facade 2

Stort træ på 5 - 10 meter afstand af facade 3

Mindre træ på mere end 10  - 15 meter afstand af facade 1

Mindre træ på 1 - 3 meter afstand af facade 3

Mindre træ på 3 - 5 meter afstand af facade 2

Mindre træ på mere end 10  - 15 meter afstand af facade 1

Lille træ (under 1. sals højde) på 1 meters afstand af facade, eller mindre 4

Lille træ på 1 - 3 meter afstand af facade 1

Træer på belægninger (rødder i belægningerne)

Stort træ (over hushøjde) på 1 meters afstand af belægning, eller mindre 4

Stort træ på 1-5 meters afstand af belægning 3

Stort træ på 5-10 meters afstand af belægning 2

Stort træ på 10 15 meters afstand af belægning 1

Mindre træ (mellem 1. sal og taghøjde) på 1 meters afstand af belægning,
eller mindre

4

Mindre træ på 1 - 3 meter afstand af belægning 3

Mindre træ på 3 - 5 meter afstand af belægning 2

Mindre træ på 5 - 10 meter afstand af belægning 1

Lille træ (under 1. sals højde) på 1 meters afstand af belægning, eller
mindre:

3

Lille træ på 1-3 meters afstand af belægning 1

Træ med tydelige rødder i belægninger 4

Træ med begyndende rødder i belægninger 3
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Træer der skygger

Træ som klart giver skyggegener i privathaver i eftermiddags- og
aftentimer (mere end 3 timer i den enkelte have)

4

Træ som lejlighedsvist kan give skyggegener i privathaver i eftermiddags-
eller aftentimer (1-3 timer i den enkelte have)

2

Træ som kan give skyggegener i privathaver i eftermiddags- eller aftentimer, men

næppe mere end 1 time i den enkelte have
1

Træ med begyndende rødder i belægninger 3

Hvor skyggegenerne ikke opstår ifbm. opholdsrum i huset eller opholdspladser i umiddelbar
tilknytning til huset – f.x. terrasser – trækkes 1 point fra nedenstående

Nedfaldsfrugt

Afhængigt af omfanget, kan gener pga. nedfaldsfrugt på belægninger tælle fra 3 point og nedefter.
Da omfanget kan svinge meget, både i nedfaldsperiodens længde og i mængderne af frugt fra år til
år, kan der ikke laves et stringent pointgivningssystem. I øvrigt henvises til point-guiden under
'Træer tæt på belægninger'.

Bladfald

Gener grundet store mængder visne blade på belægninger kan tælle fra 2 point og nedefter. I øvrigt
gælder samme overvejelser som ovenfor, vedr. nedfaldsfrugt.

Gener grundet nedfaldsfrugt og/eller nedfaldsblade udenfor belægninger – på græsplæner og i bede – kan

som hovedregel ikke begrunde en træfældning. Hvis nedfaldsfrugt giver meget store gener i forbindelse med.

græsklipning, kan det dog tælle for maksimalt 3 point.

Æstetik

Her må der vurderes skønsmæssigt udfra:

• Alder (Jo ældre træ, jo mere værdifuldt).

• Sygdom (Svære / uhelbredelige sygdomsangreb vejer i retning mod fældning og erstatning med nyt

træ).

• Beskæring (Grimme og / eller store sår fra tidligere beskæring afvejes mod muligheden for at

genskabe harmonisk vækstform og heling af sår).

• Harmonisk udseende (Grimt / uharmonisk udseende afvejes mod muligheden for at genskabe

harmonisk vækstform, samt mod eventuelle 'charmerende' effekter af disharmonien. (Skæve og

krogede træer kan jo være charmerende, selv om de ikke nødvendigvis er kønne)).

• Plantesammensætning (Uharmoniske sammensætninger vejer mod fældning / udtynding. Afvejes

mod muligheden  for at genskabe harmoniske plantesammensætninger).


