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Indledning:
Træernes betydning for by, natur og mennesker
Gladsaxe Kommunes træer er med til at gøre Gladsaxe til en attraktiv kommune at bo og leve i,
og derfor har byrådet besluttet, at der skal plantes flere træer.
Træerne er arkitektoniske og rumlige elementer i byen, som er med til at give byen identitet og
skabe sanselige oplevelser samt skønhed i bybilledet.
Årstidernes skift giver træerne variation i farver, lys og stemninger og understreger naturens
gang med blomstring, duft og frøsætning. Særligt byens gamle træer bidrager til at styrke
biodiversiteten i byen, da de fungerer som levesteder for pattedyr, fugle og insekter.
Grønne veje og forbindelser motiverer borgere til at bevæge sig mere. Træerne har i sig selv en
positiv indvirkning på humør og helbred og er med til at forebygge og reducere stress.
Derudover er træerne vigtige legeelementer i byen og har en stor betydning for borgernes
kendskab til og forståelse for naturen.
Træer i byen har desuden en positiv effekt på byens mikroklima. De er med til at skabe en
robust og klimasikret by, der er modstandsdygtig over for fremtidens klima udfordringer.
Træerne er med til at skabe skygge og sænke temperaturen i den tætte by om sommeren. De
forbedrer luftkvaliteten, giver læ, dæmper støj og optager store mængder af regnvand.
Gladsaxe er en ung og relativ hurtigt udviklet forstad med få historiske miljøer. Derfor er
træerne vigtige rumgivende elementer, der er med til at give Gladsaxe identitet samt
understrege kvaliteten i boligmiljøet.
Gladsaxe Kommunes træpolitik er et fælles fundament, der sætter den overordnede retning
for Gladsaxe Kommunes udvikling og arbejde med byens træer. Politiken har sit anker i FN’s
Verdensmål og Gladsaxe Strategien. Derudover har træpolitikken sit afsæt i strategien ’Vores
Grønne Gladsaxe’, hvor et væsentligt mål er styrkelse af et grønt netværk og grønne
hovedveje.
Grøn og levende by
Vi arbejder hen imod en by med et mere markant grønt udtryk og varieret beplantning.
Vi sætter den grønne dagsordenen, både når vi selv udvikler, og når vi samarbejder med
bygherrer.
Vi arbejder med mere variation i beplantningen og med at skabe små grønne oaser i
bybilledet. Vi indretter de grønne områder, så de inviterer til både ophold, leg og
bevægelse. Vi arbejder på at øge biodiversiteten.
Gladsaxestrategi 2018
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Vision
Vi vil bevare og udvikle træerne i Gladsaxe og øge den samlede
bestand af træer for at styrke rammerne for den levende by

Værdier
Træpolitikken bygger på nedenstående værdier, som træerne tilfører byen. gamle
•

Træer er vigtige rumskabende og arkitektoniske elementer i byen

•

Træer skaber historie og identitet

•

Træerne understreger årstiderne med farver, blomster og dufte

•

Træerne øger byens biodiversitet

•

Træerne forbedrer borgernes sundhed og indbyder til mere aktivitet

•

Træer i byen er med til at give en klimatilpasset by
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Strategiske mål
Træpolitikken sætter fokus på to strategiske mål:

Vi vil bevare eksisterende træer
Mange af de eksisterende gamle træer i byen fortæller en historie og giver identitet i byens
rum og grønne områder. De er levested for blandt andet fugle og insekter. Nogle træer har
vokset på det samme sted i generationer. Det er imidlertid ikke altid nemt at være et træ i en
by i udvikling. Udvidelse af vejprofiler, kabellægning af belysning, opførelse af nye byggerier er
eksempler på aktiviteter der betyder, at træerne kan blive beskadigede og komme i dårlig
vækst. Derfor skal vi passe godt på vores sunde træer og værne om de gamle.

Træer er mange år om at blive store, derfor er de yngre træer er fundamentet for de
kommende generationers ’Grønne Gladsaxe’ og tilvejebringelsen af en ny historie. Vores træer
skal være sunde og livskraftige for at give værdi mange år frem. Derfor vil vi i
lokalplanlægningen udpege bevaringsværdige træer der som udgangspunkt kun kan fældes,
hvis de udgør en risiko for mennesker eller mistrives.
Mange af Gladsaxes træer er etableret i en tid, hvor der var begrænset fokus på gode
vækstforhold. Det har givet usunde træer med begrænset tilvækst og levetid. Derfor kan det
være nødvendigt at fælde og udskifte træer i byen. Det kan bevirke færre træer, men som
gevinst, træer der kan udvikle sig sundt.
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Derfor har vi fokus på:
1. at udpege bevaringsværdige træer og beplantningselementer i lokalplaner
2. at udpege veterantræer i plejeplanerne for de fredede områder
3. at bevare og beskytte eksisterende træer, når der udføres drifts,- anlægs- eller
byggeprojekter
4. at stille krav til ledningsejere og andre graveaktører om at beskytte træerne ved
gravninger og økonomisk kompensation ved beskadigelse af træer
5. at beskære træerne før træfældning vælges, hvis det kan foretages æstetisk og fagligt
korrekt og forsvarligt.
6. at beskytte særligt udsatte træer mod påkørsler
7. at minimerer saltpåvirkningen på vejtræer gennem planlægning og metodevalg
8. Når større sunde træer må fældes på offentlige arealer af hensyn til byggeri,
anlægsarbejder, sikkerhed eller lignende, skal der tages konkret stilling til genplantning
(hvor, hvor meget, hvilke typer træer), ud fra målet om at øge den samlede bestand af
træer.”
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Vi vil plante flere træer i Gladsaxe
Gladsaxe skal opleves som en grøn kommune, og det er et mål, at der skal plantes flere træer
både i de offentlige rum og på private arealer. Særligt på hovedvejene og i de mere træfattige
byområder af kommunen ønsker vi at fremme mængden af træer.
Træartsvalget har stor betydning for det arkitektoniske udtryk i byen. Variation i højder,
bladformer, blomster, høstfarver kan give en mangfoldig oplevelse af årstiderne.

Forskellige træarter giver en robust trækapital, der kan modstå evt. sygdomme forsaget af
klimaforandringerne. Nye træer skal etableres efter et princip om ’rette træ på rette sted’.
I Gladsaxe ønsker vi sunde træer, og der er rift om pladsen. Særligt for vejtræer kan det være
vanskeligt at opnå gode vækstforhold pga. ledninger og trafikfunktioner. Gode vækstvilkår er
afgørende for træernes vækst, fremtoning og sundhed.
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Derfor har vi fokus på:
1. at stille krav i lokalplanlægningen til plantning af træer
2. at plante træer når Gladsaxe udfører anlægs- eller byggeprojekter på kommunale
arealer og ejendomme
3. at erstatte træer der fældes med nye træer, hvor der er egnede vækstforhold
4. at træerne etableres med et tilstrækkeligt stort plantebed
5. at plante et bredt udvalg af træarter for at udvikle en robust trækapital
6. at vælge det rigtige træ til det rigtige sted efter kontekst og funktion
7. at vælge robuste og salttolerante træer til vejarealer
8. at plante hjemmehørende arter i de fredede naturområder og i henhold til
plejeplanerne
9. at der er særlig fokus på etableringsplejen
10. at forynge beplantninger med nye træer for at opretholde ønskede plantninger og
forbedre vækstbetingelserne
11. Skabe motivation hos private bygherre og borgere til at plante og bevare flere træer
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Fra mål til indsatser
Gladsaxe Kommunes træpolitik bygger på strategien ’Vores Grønne Gladsaxe’, hvor indsatser
går på tværs af forvaltninger og fagområder. For at omsætte politikkens visioner og mål til
handling og forandring til gavn for borgere og naturen i Gladsaxe, vil vi arbejde med træerne,
både når vi udvikler, planlægger og drifter byens arealer.
Træplantninger iværksættes både som træplantningsprojekter og i samspil med igangværende
projekter, hvor der er mulighed for mere grønt. I udviklingen af byen vil træerne indgå som
vigtige elementer, når der skal prioriteres mellem modstridende strategier og lovmæssige krav
til nye byggerier. Målet om flere træer indfries derved løbende.
Gennem oplysning og dialog med borgere og virksomheder, vil vi øge kendskabet til træernes
værdier og opfodre til at bevare og plante flere træer på private arealer.
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Definitioner
Definition
Træer

Forklaring
I træpolitikken forstås træer som:
• enkeltstående træer
•

Beplantningselementer

træer i systemplantninger som allétræer

Det er træer, hvor man naturligt vil tælle hvert enkelt træ.
I træpolitikken forstås beplantningselementer som
• levende hegn og krat
•

lunde

•

skovplantninger

Det er beplantningselementer, hvor man naturligt vil angive
arealet fremfor tælle det enkelte træ.

Oversigt over beskyttede træer
Fredede træer

Bevaringsværdige
træer

Veterantræer

Naturbeskyttelsesloven Fredede træer er fredet gennem
(Fredningsnævnet)
lovgivning.
Fredning af træer anvendes kun i helt
Bygningsfredningloven særlige tilfælde.
I Gladsaxe Kommune er der ikke
kendskab til fredede træer
Planloven
Bevaringsværdige træer udpeges i
forbindelse med udarbejdelse af
lokalplaner.
Træerne vurderes efter følgende
parametre: Alder, sundhedstilstand,
størrelse, karakter, placering, klima og
bymiljø, biodiversitet, kulturhistorie og
oplevelsesværdi.
Politisk beslutning
Et veterantræ udpeges i forbindelse
med udarbejdelse af plejeplanerne for
de kommunale naturområder.
Et træ kan udpeges på grund af sin
høje alder og stammediameter.
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Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag for forvaltning af risikotræer
Administrationsgrundlag for gravetilladelser
Administrationsgrundlag for udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplaner
Administrationsgrundlag for henvendelser om fældning af træer
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