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Træbeskæring

FORORD
Høje-Taastrups Kommunes træer er en vigtig naturressource for
borgerne.
I byen har træer størst værdi i sammenhæng med det, de gør for
det ydre miljø:
De danner fysisk ramme. Forbinder områder. Giver karakter.
Skaber læ. De giver skygge og renser luften. De er hjem for fugle
og insekter - og meget mere.
At pleje træer langt ud i fremtiden er et af Parkafdelingens mange
og vigtige opgaver.
“Principper og vejledning for beskæring af træer” er udarbejdet på
baggrund af ”Strategien for Høje-Taastrup Kommunes Træer”, der
blev vedtaget af Byrådet den 18. november 2008.
Hensigten med kompendiet er at forbedre og effektivisere
træplejen i Høje-Taastrup Kommune.
Vores rolle i Parkafdelingen er, at påvirke både borgere og
medarbejdere, så der bliver taget godt vare på træerne i
kommunen.

Venlig hilsen
Claus Dahl
Parkchef
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Indledning
Kompendiet, ”Principper og vejledning for beskæring af træer”
beskriver de regler som gælder ved beskæring af træer i
Parkafdelingen ved Høje-Taastrup Kommune.
Selve vejledningen udgør kronologien i træpleje.
Tidshorisonten er lang og strækker sig over mange år fra den tidlige
etableringsbeskæring de første 2-3 år efter plantning og frem til det
aldrende og døende træ.
Det handler om, hvordan beskæring bør blive udført, på hvilket
tidspunkt af året og hvor mange beskæringsintervaller i løbet af
træets livslængde, træet kan have.
Kompendiet er baseret dels på egen praktisk erfaring,
videnskabeligt materiale samt faglige artikler og litteratur.
I ordforklaringen kap. 7, kan man hente oplysninger om de
fagudtryk, der bliver brugt i kompendiet.
Kompendiet pointerer desuden vigtigheden i at vælge det rigtige
plantemateriale fra starten.
Allerede i planlægningsfasen og ved valget af planteart må
kompetencerne være til stede ud fra de kommende krav om rigtig
beskæring!
Til slut bør det pointeres, at udfører man træplejen rettidigt
reducerer man de økonomiske omkostninger.
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1. Baggrund
Behovet for en ensrettet måde at beskære træer på i Høje-Taastrup
Kommune har i lang tid været efterspurgt.
Formålet med kompendiet om beskæring af træer, der er en del af
Grøn Politik fra 2006, er det hensigten på en enkelt og let forståelig
måde at beskrive regler, der er retningsgivende i forbindelse med
selve beskæringsarbejdet.
Parkafdelingen står for den administrative del og fastlægger,
hvordan retningslinjerne bør være.
Dertil beslutter Parkafdelingen selve plejens omfang og
kontinuitet.
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2. Policy
Kompendiet tager udgangspunkt i ”Træstrategien”, godkendt af
Byrådet i 2008.Træstrategien er udviklet som et værktøj.
Udvælgelse af strategiens emner er baseret på nøgleordene:
Bevarelse
Langsigtet udvikling
Variation og oplevelser
Information og samarbejde
Med bevarelse menes at bevare eller frede træerne.
Ved en langsigtet udvikling er det målet fremadrettet at bryde
nuværende ensartethed i valg af træer og i stedet skabe variation
og oplevelser for borgerne.
Dette mønster er allerede i gang med at blive ændret ved at hvert
område i Høje-Taastrup Kommune får sit eget særpræg.
Kompendiet har til hensigt at sikre bedre træpleje og
effektivisere arbejdsgangene i forbindelse med pleje og udvikling af
Høje-Taastrup Kommunes træer.
Det overordnede mål er derfor også at få et samlet syn på, hvor og
hvornår beskæring af træer skal udføres.
Når det gælder Høje-Taastrup Kommunes træer er målet at undgå
unødvendig beskæring for at spare ressourcer.
Som regel sker en beskæring ofte som et indgreb, når træet bliver
for stort på det sted, hvor det i sin tid blev placeret.
Det er derfor vigtigt at vurdere fra starten og inden plantning, hvad
formålet er med træets placering og funktion.
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3. Bytræets egenskaber
Bytræet bør ikke blive beskåret unødigt.
Store træer, der har fået mulighed for frit at udvikle sig
er sundere træer.
Et træ med en kronediameter på 15 meter:
1. Optager og filtrere omkring 1 ton
luft- og støvpartikler fra den luft vi mennesker
indånder
2. Binder store mængder af bakterier og gasarter af forskellig slags
3. Reducerer vindstyrken med 50 %
4. Producerer ca. 1.7 kg. ilt/time, hvilket modsvarer behovet til omkring 67 mennesker
5. Afgiver 600 liter vand på en solskinsdag og øger dermed den
relative luftfugtighed
Kilde: Sten Porse og Jens Thejsen
Allerede før selve plantningen af et træ bør man have truffet
beslutning om hvilken plejeintensitet, som bør ske for træet
fremover.
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Derfor gælder det om at være omhyggelig i sit valg af træart:

•

Hvad skal træet bruges til
• Hvor skal det placeres
• Hvilke jordbundsforhold er der på stedet
Træer, der udvikler sig meget, bør slet ikke blive placeret i små
områder med karrig og iltfattig jordbundsforhold, der vil påvirke
træets vækstvilkår betydeligt på lang sigt.
I visse tilfælde kan en beskæring skabe variation og karakter på en
plads eller i en hovedgade.
Beskæring er plejekrævende med store økonomiske omkostninger
til følge. Derfor bør plejeplan blive fuldt restriktivt fra start efter
ethvert anlægsprojekt er færdigt.
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4. Træbiologi
Kundskab om træets biologi, træpleje og byøkologi skal
landskabsarkitekter og gartnere have for at forstå og
komplementerer hinanden om, hvordan beskæring kan blive gjort
på bedste vis, så træet opnår de bedst mulige vækstbetingelser.
En risiko ved beskæring er, at der bliver dannet råd i stammen lige
bagved beskæringssnittet tæt på grenkrave.
Visse slægter såsom kastanje (Aesculus), birk (Betulus) og
poppel (Populus) har et svagt forsvarssystem. Derfor bør snittene
være ganske små.
Omvendt er slægter som fx platan (Platanus), eg (Quercus) og
lind (Tilia) bedre til at opbygge et stærkt forsvarssystem og
barrierezone.
Gren og stamme
Træets vækstproces, også kaldet tykkelsesvæksten, gentager sig
hvert eneste år.
Om foråret og tidlig sommer danner grenen tykkelsesvækst rundt
om og under grenens tilhæftning på stammen.
Senere på sommeren vokser stammeved henover grenveddet. På
denne måde bliver grenen låst fast til stammen.
Der forekommer undtagelser for denne regel.
I de tilfælde er grenen ikke låst fast til gren og stamme.
Desuden er indgroet bark dannet mellem stamme og gren. Grenen
med indgroet bark har ofte en V-formet fordybning. Denne
forankring er ofte svag med risiko for at grenen flækker.

Træbeskæring

Billedet viser forskellen mellem grenved og stammeved.
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Overgangen ses mellem stamme og gren, hvor man
tydeligt lægger mærke til overgroning og dannelse af bark.
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Grenbarkspor
Barken mellem stamme og gren bliver presset på mange træarter opad og
udad og danner derved selve grenbarksporet.
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En kraftig gren på et ældre træ, hvor overvoksningen ikke vil blive komplet.
Man må forudse råddannelse i stammen. Inden for den afmærkede cirkel og i
bunden af den spidse grenvinkel er der stor sandsynlighed for at der dannes
råd, da vand kan trænge ned.

Træbeskæring

Egen (Quercus robur) med grene i rosetter. Grenens placering i en roset
betyder, at den vokser ud i samme højde set udfra stammen. Derfor skal man
ved en beskæring ikke fjerne alle grene i rosetten - men i flere etaper over
flere år.
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Mange beskæringsindgreb på samme tid - Træet har næsten ingen chance for
ikke at udvikle voldsom råddannelse og andet sygdomsangreb muligvis med
alvorlige rådskader. Det lille billede viser tværsnit af stamme med to store
såringer med kraftig udvikling af råd inden i stammen.
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Træets barrierezone
Træet har et naturligt forsvarssystem, der værner mod angreb fra
nedbrydende organismer. Under denne proces bliver der dannet
levende væv og en biologisk barrierezone for at modstå dannelse
og yderligere spredning af råd i træet. Når en gren bliver beskåret,
bliver det naturlige forsvarssystem bevaret uskadt, når
beskæringen er udført korrekt.

Den tynde indkapslede kegle, der er rester fra en sidegren,
er indtørret og hård. Til sammenligning ser man det ofte på
trælofter og gulvplanker, hvor keglen er ligeså tydelig.
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En planke fotograferet fra flere vinkler, hvor man tydeligt ser en vellykket
indkapsling.
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Når træet bliver beskåret danner det selv en indkapsling omkring
beskæringssnittet.
Efter en indkapsling danner træet en forsegling af alt ved, der kan
blive angrebet.
Dette kalder man træets barrierezone. Den adskiller alt det ved,
som var dannet indtil angrebet satte ind – til og med den seneste
årring.
Barrieren består af en årring, der er ekstra meget fyldt op med
lignin (stivelse) og fenol (modvirker sygdomsangreb).
Det gør den uigennemtrængelig for svampeangreb.
Dermed er indkapslingen afsluttet.
1. Over og under skaden
i de beskadige årringe
“bobler” naboceller så
vedkarrene stoppes af en
form for balloner, ”tyller”.
Uden for disse i de
ubeskadigede dele af
stammen aflejres ligning og
fenol, som i kerneved ved at
forhindre et svampeangreb
gennem vedkarrene.
2. Træet danner en
barrierezone inde for
sikarrene i den/de yderste
årringe, i form af ekstra
aflejring af lignin og fenoler
for at sikre sig mod svampeangreb. Herved mistes
forbindelsen til allerede
eksisterende
splint-, kerneved. Man kan
sige, at den inderste del af
stammen herefter er overladt til sig selv.
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1.

3.
2.

3. Årringene er i forvejen
delvist fyldt med lignin, som
beskyttelse som
svampeangreb på tværs af
årringene, hvilket ses som
den mørke del, der gør, at
man kan tælle årringene ved
en fældning af træet.

5. Beskæring - sådan gør man!
Træet har som udgangspunkt ingen fordel ved at blive beskåret.
Enhver form for beskæring vil under alle omstændigheder skade
træet.
Når beskæringen ikke kan undgås, sker det først og fremmest efter
nøje overvejelser og grundig inspektion af træet, fordi det reelt er
en skade på træet, man laver.
Inspektion bør inkludere gennemgang af træets vitalitet,
vækstform, stabilitet og struktur.
Resultatet af denne inspektion danner beslutningsgrundlag for,
hvordan man udfører en korrekt beskæring.
Flere år efter en grenafskæring begynder træet at overvokse dér,
hvor afskæringen er foretaget, og træet danner sårved.
Når grenen er afskåret korrekt, vil der blive dannet lige bredt
sårved rundt om hele såret.
Når sårveddet er smallere eller mangler helt i øverste eller
nederste del af såret, viser det, at snittet er foretaget inde i selve
stammeveddet – dvs. alt for tæt på stammen.
Nedenstående tegninger viser en korrekt beskæring, hvor sårved er
lige bredt hele vejen rundt om såret.
Rigtig			

Korrekt snit, hvor
der bliver dannet
kork hele
vejen rundt om
såret.

Forkert			

For tæt på stammen
nederst.

Forkert

For tæt på stammen
øverst og nederst.

Træbeskæring

Beskæringssnit og dets placering

Viser snitfladerne, der skal gøres i tre tempi for at undgå at grenen flækker
ved bare at skære den over én gang.
Det andet billede viser snittet efter beskæring. Bemærk beskæringen er foretaget umiddelbart uden for grenkraven.
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Stammeveddet udvikler ofte en grenkrave ved grenbasis dannet af
en død eller døende gren. Dannelse af grenkrave varierer afhængig
af træart. Grenkraven består primært af stammeved.
Grenen skæres af lige udenfor kraven, så nær grenens krave som
muligt. Skader man stammeveddet, vil man beskadige træets
forsvarssystem.
Når en konkurrerende stamme bliver skåret bort, skal snittet altid
være lagt på den tilbageblivende stamme og udenfor barksporet.
Placeringen af barksporet bestemmer vinklen på det endelige snit.
Vigtigt hér er, at beskæringen bliver fortaget, når træet er ungt.

Hvis der ingen synlig grenkrave er, konstrueres den og derved vinklen på
snittet. Stammens overflade bruges som spejllinie
(læg mærke til den sorte linie og den røde stiplede linie).
Vinklen mellem spejllinien og barksporet kopieres spejlvendt ud på sidegrenen.
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Billedet viser en frisk gren med grenkrave.

22 Træbeskæring

En levende gren udenfor grenkraven.

Træbeskæring

En stamme med indvokset bark.
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6. Beskæringstidspunkt
Vejledning for beskæringstidspunkt

Nedenstående tabel er en vejledning i, hvordan og hvornår det
anbefales at træer bliver beskåret.

Tabel viser en vejledning for beskæringstidspunkt af træer.
Kilde: DTF, Dansk Træplejeforening, Beskæring af træer.

Træbeskæring

Af biologiske hensyn bør en beskæring blive foretaget fra juli til og
med september måned.
På det tidspunkt er træerne biologisk aktive med meget saftstigning
og kan derved hurtigt reagere på et beskæringsindgreb og lukke
såret bedre.
Beskæring bør undgås omkring løvspring og igen ved løvfald, når
bladenes energi bliver oplagret i træet. Når man beskærer efter løvfald, har træet ikke det tilstrækkelige oplagrede energi til at komme
sig efter såringen.
Træer som stenfrugtfamilien, kirsebær (Prunus) anbefaler man at
beskære efter blomstring for at mindske risiko for infektioner i
beskæringssåret. Med de fleste træarter får man selv i perioden
april til august et godt beskæringsresultat. Temperaturen bør dog
ikke være lavere end 10 grader Celsius ved beskæringstidspunktet.
Samtidig kan nævnes, at visse træarter har en stor saftstigning, der
kan medføre en kraftig saftafgivelse efter et beskæringsindgreb.
Afhængig af træart og vejrforhold kan saftstigningen begynde
allerede omkring nytår og strække sig helt hen til efter tiden for
knopdannelse, hvor bladene næsten er helt udviklede.
Træarter, der om foråret har stor saftstigning og derfor ikke bør
blive beskåret:
Avnbøg (Carpinus betulus)
Birk (Betulus)
Kristtorn (Ilex)
Valnød (Junglans regia)
Falsk acasie (Robinia pseudoacasia)
Vingevalnød (Pterocarya fraxinifolia)
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7. Det unge træ
Etableringsbeskæring
Etableringsbeskæring gøres for at forberede og sikre træet til den
kommende opstamning.
Hensigten med etableringsbeskæringen er at sidegrenene bliver
forgrenede og ikke vokser og bliver for kraftige.
Tykkelsen på grenenvil et par år efter beskæring være 1/3 tykkelse
i forhold til stammen.
Jo mindre grentykkelse som nævnt ovenfor des mindre sårdannelse
og råd efter opstamning.
Bedst er når etableringsbeskæringen er udført i planteskolen.
Derved undgår man at beskære træet de første år efter plantning.

Træbeskæring

OPBYGNINGSBESKÆRING
Når man har overstået en vellykket plantning og etablering af træet,
så er opbygningsbeskæringen den mest betydningsfulde af al
træpleje. Det vigtige ved denne træpleje er at skabe smukke
funktionsduelige gade- og vejtræer.

• Den overordnede målsætning er i god tid at 			
rette træets vækstretning så fremtidige tekniske 		
svagheder undgås, så træet får et smukt og for 		
placeringen en hensigtsmæssigt vækst
• Opbygningsbeskæringen skal påbegynde så 			
snart træet har etableret sig. Det vil sige normalt
efter 2-3 vækstsæsoner på dets nye plantested
• Hos de fleste gadetræer er det nødvendigt 			
at forme kronen, så de får en gennemgående 		
stamme, der giver en gradvis hævning af
kronen. Dette for at tilgodese trafikkens krav til 		
frihøjde under træerne
• Hævning af trækronen kan gøres som et		
		
mellemtrin ved selve sommerbeskæringen. Der		
ved fremprovokerer man vækst af nye grene
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Ubeskåret 				

Beskåret

Træbeskæring

•

Et af de mest alvorlige problemer med grenfæste
er, når der dannes tveger/dobbelte stammer.

•

Det sker, når der dannes to eller flere
topknopper. Normalt har en sådan stamme en 		
svag sammenvoksning med bl.a ind				
vokset bark. Disse ekstra toppe skal så tidligt 		
som muligt skæres væk. Det bedste er, 			
når de kun består af et eller
toårrige skud og helst inden de udvikler sig til 		
dobbeltstammer

•

Grene med en spidsvinkel ind mod stammen får
ofte et svagt fæste og risiko for at danne 			
indvokset bark, der gør grenfæstet endnu
svagere øger betydeligt

30 Træbeskæring

En spids grenvinkel - vinklen mellem tommel- og pegefinger er stor. Vinklen
mellem de andre fingre er lille - benævnt spidsvinkel. En spids grenvinkel er
ikke særlig robust. Grenen vil nemt flække ved stor belastning.

Træbeskæring

Stabbe
Når man efterlader en død gren eller stab fra tidligere beskæring
kan det blive til fare for træet.
Årsagen er, at træet straks vil danne barrierezone. Hvis træet har
haft tid (vækstperiode) nok, kan det nå at danne grenkrave og
forberede sig på selve beskæringen af grenen. Når det sker, har
træet gode chancer for, at angreb ind gennem stammen kan
indkapsles og begrænses til det ved, der hører til grenen
inkl. grenkeglen inde i låsningen til stammen.
Derfor - skal stabbe afskæres inde ved grenkraven for at undgå, de
bliver angrebet af svampe!

Råddet stopper ved plantens barriere, og det er vinklen på barrieren, der efterlignes ved beskæring (se rød markering).
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8. Det modne træ
Reducering af trækronen
For alle træarter bør det være en målsætning at træet udvikler sig
frit. Det er dog sjældent at træer på et bytorv eller langs med gader
og stræder får rum til en fri kroneudvikling. Uanset opstår der ofte
under et træs lange levetid krav om at kronen skal reduceres.

Beskæring i modenhedsfasen må i stigende grad få
karakter af en beskæring, der dels sikrer
vedligeholdelse af det bærende grenskelet og dels
plejer træets sundhed, mens indgreb over for
afgørende dele af træet bør begrænses mest muligt.
Kilde: Sten Porse og Jens Thejsen, Træer i byen –
Træpleje og økologi

Træbeskæring

Ubeskåret krone		

Udtyndet krone			

Kronereduceret

Ved at man i god tid reducerer grenlængden der, hvor grenen
rammer imod husfacader, belysningsarmaturer eller hænger ind
over privat grund, kan kronens volumen blive reduceret og formen
afpasset uden at indgrebet ændrer noget videre på selve træets
udseende. Skulle det ske, at en kraftig reducering i kronens
volumen og meget af bladmassen forsvinder pga. fysisk ændringer,
bør man kraftigt overveje fældning.
Et absolut krav når man reducerer kronen på et træ er, at
rod/top forholdet skal være intakt. Med andre ord skal forholdet
være 1/3:1/2.
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9. Det gamle træ
Restaurering af kronen
Hensigten med en kronereducering er at opbygge en ny krone med
friske, unge grene med et stærkt grenfæste. Skadede og døde
grene skal skæres væk og indtil frisk ved.
På gamle bevaringsværdige og fredede træer i forfald, bliver
kronerestaurering gjort, hvor træet har mistet sin naturlige form og
struktur.
Det kan være sket under stormfald, topkapning eller
sygdomsangreb.
Kronerestaurering kræver en certificeret og professionel træplejer
med viden og kompetencer om træbiologi, rette beskæringsteknik
samt træets økologi.
Opstamning af gammelt
træ

Udtynding af gammel
krone

Kronereducering

Restaurering i kronen på gamle træer bør blive gjort i flere tempi
med nogle års interval. Det giver træets forsvarssystem mulighed
for at blive aktiveret inden de endelige beskæringssnit bliver udført.
Under en kronerestaurering bliver træet skadet eller kraftigt skåret
tilbage.

Træbeskæring

Ubeskåret gammel krone
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Kulminationen og i alderdomsfasen er der kraftig blomster- og
frugtsætning. Den årlige tilvækst er korte skud og evt. vanrisdannelse. Ingen eller kun lidt tykkelsesvækst forekommer i grene og
stamme.
I alderdomsfasen må beskæring begrænses til udelukkende
at dreje sig om sundhedspleje.
Træet tåler ikke længere indgreb i de levende og aktive dele.
Livskraften er stærkt nedsat og alle indgreb
kan kun gøre dette problem større.
Kilde: Sten Porse og Jens Thejsen, Træer i byen – Træpleje og økologi

Fra år til år bliver der mindre bladmasse. Træet kan stadig være
smukt og i blomstring. Vigtigt er bare, at det ikke bliver udsat for
angreb eller skader. Det har det aldrende træ ikke energireserver
til.

Træbeskæring

10. Det døende træ
Dødsfasen
I dødsfasen ser man ofte vanris skyde ud fra rodhals og stamme.
Det sker fordi træet forsøger at overleve. Vanrisene ser ud som
tilvæksten på unge træer.
Dertil er større grene eller dele af træet faldet af. Det døende træ er
kendetegnet ved, at der er få grene og en lille løvmasse med
minimal blomstring.
Tykkelsesvæksten er stoppet og ligeledes er der ingen indkapsling.

Bolleregen i parken ved Boller Slot sydøst for Horsens.

38 Træbeskæring

Bemærk at en meget tyk uønsket gren tidligere er blevet fjernet.
Man må forvente, at træet ikke kan overvokse såret og vil sikkert
danne råd.
Gammelt eller døende træ - bemærk vanrisene længere op ad
stammen. Dette er muligvis et sidste tegn på overlevelse.

I træets dødsfase må beskæring først og fremmest
bestå af en sikkerhedsbeskæring, dvs. fjernelse af
farlige grene og stammedele. Dette kan suppleres
med den nødvendige sundhedspleje.
Kilde: Sten Porse og Jens Thejsen, Træer i byen – Træpleje og økologi
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11. Formklipning
Formning af træer
Ved denne form for beskæring reagerer træer forskelligt.
Det er derfor vigtigt at vælge de rigtige arter til ethvert formål med
henblik på udvikling af den rette form af trækronen.
Forskellige typer af formklippede træer kan blive formet udfra
arkitektoniske ønsker.
Bytræer udgør et stærkt billede i byrummet samt et
perspektivforstærkende element med sine lige og rette linjer.
Træerne fungerer samtidig som dobbeltnatur både som et
formelement og et biologisk element.

Formklippede træer

Formklippede træer har med sine behov for intensiv træpleje store
fortløbende økonomiske omkostninger. Vælger man at gøre
arbejdet kontinuerligt, bør det ikke blive besluttet ud fra et
økonomisk grundlag, men for bymiljøet, hvor der hersker en høj
seværdig prioritet for borgerne.
Når det formklippede træ begynder at opnå den ønskede størrelse,
kan træet blive beskåret så tæt indtil sidste årsskud, uden at
forårsage skader på sidste års vedskud. Til at beholde den ønskede
størrelse på formklippede bytræer skal en hård tilbagebeskæring
ske med års mellemrum, hvor en del af tidligere års vedskud,
bliver skåret af.
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Vanris og vildskud
Nogle træarter har en mere udpræget tendens end andre til at
danne vanris eller vildskud. De vokser ud under barken eller på
grove grene. Det er træets mulighed for at overleve stormskader og
brand mm. Den måde, der giver det bedste resultat ved beskæring,
er at bortskære vedskuddene så tæt på stammen som overhovedet
mulig. Arbejdet bør blive gjort i juli eller august måned.

Træet danner mange vanris, da de er dårligt fæstnet til veddet, bør
vanris blive skåret kraftigt tilbage hvert 3.-5. år. Vanris bør blive
skåret bort, så sovende øje - reserveknopper ikke påbegynder at
stammeskyde. Indsatsen er ekstra vigtig for nyplantede træer.

Træbeskæring

12. Beskæring af frugttræer
Frugttræer bliver næsten som alle andre løvtræer. Begrebet
frugttræsbeskæring har dog en hel anden hensigt end normal
etablering og vedligeholdsbeskæring.
Frugtens kvalitet er målet med beskæringen, selvom det i sidste
ende går ud over træets vitalitet og livslængde.
Beskæringen foregår tidligt med sigte mod en opbygning af et
unaturligt, men velegnet grenskelet.
Det er vigtigt, at holde hovedgrenene i god vækst.

Metodevalg:
Trin 1:
Opbygning med et åbent, vandret og 				
			
lavtsiddende grenskelet
Trin 2:

Fastholdelse af ledeskuddenes udvikling

Trin 3:

Sporebeskæring

Trin 4:

Trin 1-3 kan eventuelt blive suppleret

			

med en udtynding af kronen

Kilde: Jens Thejsen, Træer i byen – Træpleje og økologi

Målet med beskæring for at fremme frugtsætningen er, at få let
adgang til at høste forholdsvis få, men store, velsmagende og
smukke frugter. Frugter bliver dannet ud fra bladenes produktion.
Bladmassen bliver reduceret og der bliver dannet flere frugtsporer.
På ældre træer må man ændre proceduren, så træerne med tiden
bruger mere energi på frugtsætningen.
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Ældre træ FØR udtynding

Ældre træ EFTER udtynding
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13. Styning
Styning og stævning
Styning går ud på, at træet bliver skåret samtlige årsskud tilbage.
Det skal gøres med jævne mellemrum.
Det er en dyrkningsmæssig metode, der er udviklet i Middelalderen
med det formål, at skabe en stabil forsyning af ”gærdsel”, kæppe til
gærder, tagdækning og pindebrænde.
Stævning udføres på især hassel (Corylus), el (Alnus), ask (Fraxinus) og eg (Quercus), som bliver forynget ved stødskud
hvert 10.-30. år.
Inden man opfandt ståltråden blev overskydende kvas fra selve
hugsten brugt til markhegn. Ved tidlige indgreb kan man gøre som
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1. Gammelt stynet træ med årsskud. I dette tilfælde er styningen en
tilfældighed og ikke et udtryk for en gennemtænkt planlægning. Plejen er dog
den samme som for mere
planlagte styninger.

Træbeskæring

2. Yngre stynet træ. I løbet af 10-20 år dannes de karakteristiske knuder, der
er kendetegnet for et veletableret stynet træ.

46 Træbeskæring

14. Beskæring af nåletræer
Nåletræer
Nåletræer, der gror i gruppebevoksning eller solitært bør
beskæringen blive begrænset af en opbygningsbeskæring.
Et nåletræs optimale vækstform er én gennemgående stamme med
stærke sidegrene. Eksempelvis Fyr (Pinus) mister deres nederste
grene ganske tidligt. Ved en fortsat beskæring af døde grene bliver
nål forbedret i sundhed og udseende. Ved tidlige indgreb kan man
gøre som vist nedenfor.

Fjern det midterste skud eller knib nye skud.

Når de unge skud står lysegrønne i starten af juni, kan de klippes,
så kun 1/3 er tilbage. Skuddene strækker sig stort set ikke, men
danner hurtigt 2-4 nye knopper. De bryder med nye skud næste år,
som igen knibes med 1/3. Man kan også begrænse væksten ved at
fjerne det midterste i samtlige skudspidser i starten af juli.
Cypres (Cupressaceae) tåler at blive beskåret som hække eller
andet fra slutningen af maj til slutningen af september. Når der kun
bliver foretaget én klipning er juli eller august optimalt, da det
normalt vil resultere i mindre nyvækst de følgende ni måneder.
Korrekte beskæringsmetoder minimerer råddannelse.
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15. Rodbeskæring
Beskæring af rødder
I visse situationer kan det blive nødvendigt at beskære rødderne.
Beskæringen bliver som regel iværksat i forbindelse med et planlagt
gravearbejde. Rent praktisk kan man i og for sig godt undgå at
beskære rødderne.
Årsagen til at rødderne bliver beskåret er bl.a. at de har lettere ved
at indkapsle råd, når såret er et rent snit og ikke revet over.
En rodbeskæring er forebyggende og hensigten er at tilføje
rodnettet så få skader som muligt. Knækkede og afrevne rødder
bør blive afkortet til frisk ved med en skarp beskæringssaks, så
rene snit bliver bibeholdt for at fremme sårvæv og fremme
fremvoksning af nye rødder.
Væsentligt er, at jo tyndere rødderne er, desto bedre kan de tåle
selve beskæringen.
En vis betydning har det også for træets stabilitet og vindfasthed,
når der er så mange rødder som muligt tilbage efter endt
beskæring.
Ledning

Rødder

Rødder

Rødder
Et eksempel, hvor man har beskyttet de kraftige rødder i forbindelse med nedgravning af ledninger. Uanset vil
beskæring gå ud over forsyningen af vand og næringssalte
(Tivoli, København).
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16. Opstamning
Opstamning
Et træ, hvor kronen skal hæves og bevares vækstmæssig
optimalt, bør forholdet mellem stamme og krone ikke
overskride 1:2. Det betyder at kronens højde skal være dobbelt så
høj som stammehøjden. Træet får derfor ikke stammen højere op
end til 2/3 af træets totalhøjde. Dette forhold mellem stamme og
krone indebærer at træet ser harmonisk ud.
• Fase 1: Det nyplantede træ har en smal krone, der ikke rækker ud over
kørebanen

• Fase 2: Træet stammes op og udvikler en bredere krone, der op til en
frihøjde på 4,50 meter afpasset efter de høje køretøjer
• Fase 3: Træet er opstammet til 4,50 meters højde og kronen kan udvikles
frit over kørebanen
Træbeskæring

Det bliver gjort for at undgå høje køretøjer ikke gør slitage på de
nederste grene i kronen. Dertil undviger man også fra erstatningskrav og skader på træerne. Derudover påhviler det grundejeren
at beskære træer, buske og hække således, at færdsel på fortov,
cykelsti samt stier og øvrige vejarealer ikke hindrer færdsel for
borgerne. Beskæring skal være foretaget for at træet ikke skal
komme i konflikt med bilister.

Træer i parker og grønne områder skal vokse frit og skabe sit eget
udtryk og skal ikke
opstammes. Træerne skal efter en opbygningsbeskæring have
mulighed for at vokse frit. Opstamning kan blive nødvendig
ved stier og områder med borde og bænke. Dette gøres for at øge
trygheden for borgerne.
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Når det gælder parktræer, kan de, som mangler en gennemgående
stamme fremover blive de mest karakterfulde og
bevaringsværdige solitære individer. Inden træet når sin fulde
højde, skal det ikke være opstammet til endelig kronehøjde. Træet
kan give et helt ubalanceret synsindtryk med en alt for lille krone
i forhold til stammen. Ydermere for at træet ikke kommer i konflikt med bilister, cyklister og gående, kræver man jf. lovgivningen,
at et træ bliver opstammet. det grundejeren at beskære træer,
buske og hække således, at færdsel på fortov, cykelsti samt stier og
øvrige vejarealer ikke hindrer færdsel for borgerne. Beskæring skal
være foretaget fra egen skillelinje ud mod fortove og veje. I nogle
tilfælde ved syn og skøn kan kommunen tillade, at kronen på træer
hænger ud over det offentlige areal. Endvidere kræver det en
individuel bedømmelse af træet ud fra arkitektoniske historiske eller æstetiske værdi. Når byrummet bliver prioriteret vigtigere end
træet som nævnt ovenfor, gælder det, at frihøjden ud over en vej er
4.50 meter og på fortov, cykelsti og torv er frihøjden 2.50 meter.

Træbeskæring

Gennemgående stamme
Træer, som har en gennemgående stamme fra roden og op igennem
kronen, er normalt mere stabile og sikre end træer, der forgrener
sig med flere stammer. Den gennemgående stamme skal
nødvendigvis ikke være ret, men skal tydelig kunne ses gennem
kronen. Den gennemgående stamme skal fortsætte op til 2/3 af
træets forventede totalhøjde.
Det er almindeligt, at der dannes to eller flere topknopper, som
danner to eller flere ens stammer. Disse stammer har en mindre
sammenvoksning end, hvad normale grene har mod stammen.
De har heller ingen grenkrave med naturlige barrierezoner, som
beskytter hele stammen imod råddannelse og andre svampeangreb.
Problemet med tveger/dobbelttoppe kan undgås eller minimeres
hvis man:
• efterser ved plantemodtagelse før en plantning og ikke acceptere
fejl, deforme eller asymmetriske træer
• altid plant nye træer når de bliver vandaliseret eller får større
skader. Arter som eg (Quercus) og hestekastanje (Aesculus)
• aflæs så tidligt som muligt en konkurrende stamme

Når der dannes grove tveger/dobbelttoppe på grund af manglende
opbygningsbeskæring omdanner træet den ene stamme til en gren.
Så må man skære den ene væk for at mindske den risiko for at
grenen sprækker.
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17. Beskæring på offentlige steder
For at træet ikke skal komme i konflikt med cyklister og gående,
kræves det at træer, som står ud mod kørebanen skal beskæres.
Lovmæssigt vedrørende fortove, sti og cykelsti gælder at frihøjde til
trækrone skal minimum være 2,50 meter.
Over vejbanen skal frihøjden være minimum 4,50 meter. Ingen
beplantning må skygge eller dække for vejbelysning og vejskilte.
Dette for at høje køretøjer ikke skal slide løs grene og derved skade
træerne. Dertil undviger man også fra et erstatningskrav og skader
på træerne. Når byrummet bliver prioriteret vigtigere end træet
som nævnt ovenfor, gælder det, at frihøjden ud over en vej er 4.50
meter og på fortov, cykelsti og torv skal frihøjden være 2.50 meter.
På vej og stier og torve kræver man at frihøjden også er 2,50
meter. Inden træet når sin fulde højde skal træet ikke opstammes
til disse højder. Træet kan give et ubalanseret synsindtryk med en
altfor lille krone i forhold til stammen. I træets tidlige vækstår kan
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18. Tryghedsbeskæring
Beskæring for borgernes tryghed
Problemstillingen omkring sikkerhed og tryghed for borgerne er
mange steder i fokus. Det handler om tryghedsbeskæring.
De muligheder som Parkafdelingen arbejder ud fra:
•

Fjerne eller tynde ud i bevoksninger og buskads ved dystre og
mørke steder som cykel- og gangtunneller og andre
stisystemer i kommunen

•

Hæve trækronerne, tynde i tætte bevoksninger samt buskads
for at forbedre oversigtforholdene i parker og på opholdssted		

En lokalitet med behov for tryghedsbeskæring Billederne viser før og efter beskæringen.
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19. Risikotræer
Farlige træer
Forvaltning af risikotræer bør ske systematisk eller med
dokumentation. Det kræver man kender behovet og erkender i
hvilken udtrækning, man bør iværksætte arbejdet. Tilsynet med
risikotræer skal ske uafhængigt af beskæringsarbejdet.

Oprydning efter en dødsulykke Træet væltede ned over en bil, hvori en mand sad (Fælledparken 2008).

Definitionen på et risikotræ:
Thomsen & Skov (2007b)
”…store gamle træer, som på grund af deres placering, bygning, skader og især
svampeangreb er farlige for omgivelserne, fordi de kan vælte eller knække og
derved medføre skade på ting eller personer.”
Færdsel langs veje forventes at være risikofrit, i forhold til træer.
Derfor kan risikotræer ikke ignoreres, da ejere af sådanne træer
vil være erstatningsansvarlige ved uheld
(Kammeradvokaten 2006).

Træbeskæring

Spørgsmål, der kan opstå, når man skal bedømme et træ er
farligt. I tabellen ovenfor er der en række spørgsmål. Kan man
svare nej til samtlige 20 spørgsmål, er der gode
fremtidsperspektiver for træet ind i næste århundrede.
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20. Begrebsdefinitioner
Aminosyrer					
							
							

Aminosyrer er de basale
strukturelle byggesten i
proteiner

Apical dominans				
							

Begreb, der betyder at
topskuddet er dominans

Bark							
							
							
							
							
							
							

Barken er træets beskyttende 		
lag over og under jorden. Når 		
det dækkende bark bliver brudt,
opstår der altid problemer. Det
har dog afværgemidler til at 		
klare problemet 				
(se Indkapsling - Overvoksning)

Barriérezone					
							
							
							
							
							
							

En zone, der ligger langs en
bestemt årring. Zonen er mørk
farvet og består af fenol- og 		
lignin fyldte celler. Denne zone
forhindrer et endeligt angreb i at
trænge ud i træets fremtidige 		
tilvækst (nye årringe)

Belastning					
							
							

Træer kan modstå tre slags
belastninger: tryk, træk og vrid
(se disse)

Beskæring					
							
							

Tab af kronemasse på en
kunstig måde.
Beskæring har mange formål:

							
							
							
							
							
							

-

Sikkerhed for mennesker
Faste værdier (privat eje)
Sundhedspleje
Formning
Vækstregulering
Æstetiske hensyn
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Biotop						
							

Levested for dyr og planter, der
består af mængder af nicher

Bladmasse					
							

Samlede mængde af bladdele på
et træ

Brudstyrke					

Se træk

Bytræ						
							
							
							

Træer, der er plantet under 		
bymæssige forhold. Bytræer kan
både være et gadetræ, havetræ
eller et parktræ

Cellulose						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
				

Det ene af de to stoffer, som 		
veddet hovedsageligt består af
(se også lignin).
Cellu lose er stort set
druesukker, der er koblet
sammen til lange kæder.
Kæderne samles til fibre,
der danner cellernes
vægge. Cellulose giver veddet
dets trækstyrke (se brudstyrke)

Drypzone						
							
							
							

Dér, hvor man stiller sig under
træets kroner, og det 			
drypper ned efter en byge, står
man i træets drypzone

Dvale						
							
							
							
							
							
							
							

En tilstand, hvor træet har
indstillet næsten alle
livsprocesser. 					
Både tørkeperioder og vinter 		
kan tvinge træet i dvale.
Vinterdvalen kan først brydes 		
efter en vis, arvelig bestemt
kuldepåvirkning
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Etableringsbeskæring			
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

Beskæring, der foregår efter at
træet har etableret sig efter 		
plantning og samtidig er i god
vækst (2-3 år efter plantning).
Ved en etableringsbeskæring 		
foregår en forberedende
opbygningsbeskæring.
Etableringsbeskæringens 		
formål er at forme træet
harmonisk, symmetrisk og med
én gennemgående stamme

Fenol						
							
							
							
							
							
							
						
							

Hvidt krystallisk stof, med 		
den kemiske formel C6H5OH, 		
element til opbygning af lignin
(se lignin), danner ringformet 		
lukning af stoffet omkring råd 		
og anden sygdom. Druesukker
bliver omdannet til det giftige 		
fenol.Træet gør fenol ikke-giftigt
ved at koble FE (jern)

Gadetræ 						
							
							
							
							
							

Træ, der er plantet i gademiljø.
Få arter kan overleve 			
gademiljøet.
Samtidig er det svært at få nye
træer til at vokse særligt længe
under de vækstvilkår

Genvækst						
							
							

Træer og planter generelt kan 		
ikke gendanne såret, mistet
eller dødt stof

Grenkløft						

Mellemrummet mellem to grene
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Indkapsling					
Den proces, der gør det muligt
							
for træet at indeslutte og 		
							
uskadeliggøre et angreb fra 		
							
et sår i barken.
						
							
Indkapslingen består af
							
fire elementer:
						
							
Årring
							
Marvstråler
							
Fenol- og ligningfyldte
								
celler
							
Barrierezonen
Kallus						
							

Celleproduktion/sårvæv, som 		
dannes ved såring

Kork							
							
							
							
							

Kork dannes af alle træer som
det vigtigste stof i bark
(se dette). Kork er uopløseligt i
vand og kun vanskeligt 			
gennemtrængeligt for luft

Ledeskud						

Se topvækst

Lignin						
							
							
							
							
							
							
							

Det ene af de stoffer, som
veddet hovedsageligt består af
(se cellulose). Lignin er stort set
fenol, der er koblet sammen i en
stor rumlig form. Lignin fylder
døde vedcellers hule indre ud,
og giver dertil veddet dets
trykstyrke

Marvstråler					
							
							
							
							
							

Smalle bånd af levende celler, 		
der strækker sig fra én årring 		
frem til vækstlaget lige under 		
barken. I marvstrålerne foregår
transporten mellem sikar,		
vedkar og vedcellerne. 			
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Nyvækst						
							
							
							
							

Træer, hvor der opstår 			
problemer med sår,
råd og skader gennem nyvækst
uden om eller forbi
det ødelagte ved

Opbinding						
							
							
							
							
							
Opbygningsbeskæring 			
							
							
							
							
							

Kunstig skabt forankring af 		
træet i en periode efter en 		
omplantning, hvor
rodnettet ikke kan
fastholde træet

Overvoksning					
							
							
							
							
							
							

Den udvendige lukning af et hul
gennem barken. Først, når
overvoksningen er slut, er det
lykkedes træet at udbedre 		
skaden og genskabe
si- og vedkarsystemet forbi 		
såret

Plejeintensitet					
							
							

Graden af arbejdsingreb
under beskæring
(fx hvert år eller 3 gange/år)

Risikotræ						
							
							
							

Et træ, der pga. af
svampeangreb, skøre grene i 		
krone mv. er til stor risiko for
mennesker og bygninger

Rodhals						
							

Overgangszone mellem stamme
og rødder er selve rodhalsen

Beskæring, hvor man fremmer
træets form og symmetri med
fokus på trækronen og
omkringliggende areal
(vej eller fortov – se kap. 5),
fx hæver kronens højde
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Rodvækst						
							
							
							
							
							
							
							

Rødder vokser som grene og 		
stammer i tykkelse ved at 		
lægge et lag vedceller uden om
det ældre ved. I længden 		
vokser rødderne ved at 			
rodspidsen, eller en erstatning
for den, vokser frem gennem 		
jorden

Roset						
							

Grene, hvor de sidder i samme
højde på stammen

Råd							

Svampeangreb

Sikar						
Rørsystem, der begynder på 		
							
undersiden af bladstilkene, 		
							
fortsætter i vækstlaget under		
							
barken på grene og stamme 		
							
og slutter i spidsen af rødderne.
							
I sikarrene transporteres 		
							
nydannede stoffer fra bladene:
								
							
Sukker
							
Aminosyrer 				
							
Hormoner
							
Vitaminer
Solitært						
							

Når et træ står alene og 			
fritstående			

Sovende øjne					
							
							
							
							
							

Reserveknopper, som normalt 		
ikke vil bryde. De vil blive 		
vækket til live, når en gren over
dem bliver fjernet, og de vil 		
skyde for at erstatte den tabte
gren
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Stab							
							

Stump, der sidder tilbage efter
beskæring af en gren

Stamme						
							
							
							

Det egentlige særtræk ved træet
er dets stamme.
Den adskiller træer fra buske, 		
som de ellers har tilfælles

Såring						
							
							
							
							
							

Brud på barken, som træet ikke
selv har lavet. Al såring sætter
øjeblikkelig gang i træets 		
afværgemekanismer:
indkapsling og overgroning
(se disse)

Topkapning					
							
							
							
							
							
							
			
Topskud						

Målet er, ved kraftig beskæring,
at udnytte træets energireserve
til dannelse af en kraftig
løvmasse.
Et andet mål er fældning af 		
træet, hvor man begynder i 		
kronen og arbejder sig nedad

Toptørre						
							
						
							
						
							
							
							
							

Svampesygdom,
der rammer ask (Fraxinus). 		
Smitten sker på bladene.
Svampen og vokser herfra ind i
skudakser og bark.
Når skuddene ringes, dør de i 		
løbet af vinteren, og næste forår
står træerne med de
karakteristiske tørre topskud

Topvækst						

Dvs. vækst i træets top - krone

Se topvækst
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Tryghedsbeskæring				
							
							
							

Beskæring for at øge
oversigtsforhold for gående, 		
cykel og bil. Trygheden opnås 		
ved at forbedre lysforhold

Tryk							
							
							
							
							
							
							
							
					
Træk							
							
							
							
							
							
							
							

Tyngdekraften skaber tryk på 		
undersiden af grene eller 		
hældende stammer.
Desuden udgør træets samlede
vægt et tryk mod dets stamme
og rodnet. Træet modstår
tryk ved at danne ved, der
indeholder særlig meget lignin		

Træstategi					

Se nedestående link

Tyngdekraften skaber træk i 		
oversiden af grene eller 			
hældende stammer. Kunstigt 		
skabte belastninger kan 			
øge trækket i bestemte dele af
træet. Træet modstår træk ved
at danne særlig meget cellulose.
Trækstyrke = Brudstyrke

http://www.htk.dk/Byraad/Politikker_og_strategier/Traestrategi.
aspx
Tvege						
							

En tvege er, når en stamme
deler sig i to eller flere stammer

Tykkelsesvækst				
							
							
							
							
							

Træer vokser, og det lægger på
hvert eneste år et hylster af 		
nydannede celler uden om det
gamle ved. Når veddet 			
skæres op, ser man tilvæksten
som en ring (se årring)
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Vanris							
								
								
								
								

Uægte skud, der bryder 		
frem fra grene og stamme,
når træets bladmasse er 		
mindre i forhold til
rodnettet

Ved								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
							
								
								
								
								
								
								

Ved er opbygget af
forskellige celletyper.
Andelen af de enkelte
celletyper og deres
udformning
bestemmer tilsammen 		
veddets egenskaber og
udseende.Ved inddeles i to
hovedgrupper, løvtræ og 		
nåletræ.
Løvtræ er mere varieret 		
i sin opbygning, fordi der
indgår flere celletyper.
Nåletræ er oftest
homogent, og årringene er
tydelige på grund af stor
farveforskel mellem lyst 		
vårved og mørkt
sommerved

Vildskud							
								
								
								
								
								

Forekommer, når der er 		
stor ubalance i rod/top
forrholdet eller i træets
sukkertransport.
Vildskud opstår i træets 		
forsøg på at overleve

Træbeskæring

Vitalitet						
							

I betydningen liv eller
fysiologiske sundhedsforhold

Vækst						
							

Det tynde lysegrønne lag
mellem ved og bark

Vækstlag						
							
							
							
							

Et lysegrønt tyndt lag mellem 		
bark og ved. Hér er sikarrene,
der afgiver sukker fra bladene
ned gennem træet via
fotosyntesen

Vækstperiode					
							
							
							
						
							
							

Vækstperioden er på vores 		
breddegrader fra midt i april til
slutningen af oktober. Dog
varierer det afhængig af 			
planteart og hvor længe
jordtemperturen er
> + 5 grader Celsius

Årring						
							

Vækstlag, der er som en ring 		
rundt om sidste års tilvækst
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