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TRÆARTER

INDLEDNING
%LODJVGHOHQHUHQ´Y UNW¡MVNDVVH´KYRUPDQNDQ¿QGH
redskaber, der har betydning for udviklingen af kommunens træer:
 Indsatsområder give en kort orientering om forslag til
steder i kommunen, hvor træer kunne give en ekstra
dimension.
 Bevarelse og værdisætning viser en oversigt over kommunens bevaringsværdige træer og giver en introduktion til normen ”Værdisætning af træer”.
 Ansvar og problemer med træer orienterer om kommunens ansvar i relation til de kommunalt ejede træer
og giver eksempler på, hvornår kommunen vil beskære
eller fælde et givent træ og hvornår kommunen ikke vil
foretage indgreb i træet.
 7UD¿NVLNNHUKHGLQIRUPHUHRPGHQ\HNUDYWLOQ\SODQWninger langs veje i åbent land.
 Urbane vækstbetingelser orienterer om træernes
vækstbetingelser og om hvordan man skaber bedre
betingelser for bytræer. Omlægning af vejforløb skaber ligeledes problemer i relation til træerne og i dette
afsnit opstilles en fremgangsmåde til at minimere skaderne på byens træer.
 Plantning og pleje orienterer om målsætninger inden
for træplejen. Endelig er der eksempler på plantemetoder, der er udviklet for at skaffe bytræer den bedst
mulige etablering i byens miljø.
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Roskildevej

INDSATSOMRÅDER - VEJE
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INDSATSOMRÅDER - VEJE
Indsatsområderne er placeret under det pågældende område og er i øvrigt i vilkårlig rækkefølge. Der er ikke foretaget
en prioritering af de enkelte veje og der er ikke udarbejdet
økonomiske overslag for projekterne.
Kriterier for valg af indsatsområder:


9HMHLGHWRYHURUGQHGHYHMQHWGHUHUXGHQWU EH
plantning



9HMHPHGSODGVWLOWU HUHOOHUKYRUGHUHUPXOLJKHG
for at skabe plads, så betingelserne er til stede for
træets trivsel.



9HMHPHGHNVLVWHUHQGHWU HUGHUPLVWULYHV



7U HUQHVNDONXQQHWLOI¡UHVWHGHWHQ VWHWLVN
dimension.

6nIUHPW HQ HOOHU ÀHUH DI GH RYHQQ YQWH NULWHULHU HU RSfyldt, kan det overvejes at plante træer på den pågældende
strækning.
Oversigt over indsatsområder kan ses på de følgende sider.

6 Strategi for Træer

INDSATSOMRÅDER VEJE
HØJE-TAASTRUP BY
Roskildevej

Årsag til ændring
Trist, usammenhængende
beplantning
Supplering med enkeltstående
træer for at give oplevelser til det
monotone vejforløb.

Forslag
Se afsnit om Roskildevej her.

Halland Boulevard

Nuværende art
Blandet
beplantning
Blandet
beplantning.
Enkeltstående
træer og
beplantningsbælte af eg og ask
Lind

Varierende trivsel/mistrivsel. Flere
træer er ikke kommet ordentligt i
gang efter plantning. Drukner i græs
og ukrudt. Salt?

Vækstbetingelserne forbedres og de
træer, der mistrives udskiftes.

Sydvej

Fuglekirsebær

Trærække i sydlig vejside. En
styrkelse af den nuværende
beplantning vil kunne forskønne
erhvervs-området.

Skåne Boulevard vest
for Halland B.

Ingen beplantning

Trist område.

Frøgård Alle

Lind

Varierende trivsel.

TAASTRUP BY
Taastrup Hovedgade
(nordlig del)

Nuværende art
Lind

Taastrup Hovedgade
(Sydlig del)

Platan

Årsag til ændring
Mistrivsel. Vækst-betingelserne i de
macadamopbyggede plantehuller
undersøges
Træerne er plantet i 2003 og der er
ikke udarbejdet en plan for træernes
fremtid. Formgivning bestemmes og
beskæringsplan udarbejdes

Fuglekirsebær plantes også i nordlig
side, så allé-virkning opnås. Alléen
YLOJLYHHW¿QWPRGVSLOWLOGHVWRUH
erhvervsbygninger. Træerne plantes 6-8
meter inde i rabat.
Punktvis beplantning af eksempelvis
Salix alba, der kunne fortsættes i
vestlig side af Berings Gade og Erik
Husfeldtsvej.
Vækstbetingelserne forbedres og de
træer, der mistrives fjernes.
Forslag
Vækstbetingelserne undersøges inden
forslag udarbejdes.

Høje-Taastrup Vej

Ask

Hveen Boulevard

Mistrivsel. Vækstbetingelserne er
dårlige p.gr.a. små plantehuller

Portaltræer ved starten af Høje-Taastrup
Vej som eksempelvis robinie samt eg
og robinie som enkeltstående træer på
udvalgte steder (bag autoværn).

Kasseklippede træer vil give
hovedgaden sin egen særlige identitet.
Samspillet mellem træerne og
omgivelserne vil være arkitektonisk
YHOIXQJHUHQGH7UD¿NDOWYLOGHWOLJHOHGHV
være en optimal løsning.
Delvis inddragelse af den ene
vejbane i begge sider af vejen, så
superplantehuller kan etableres
punktvist
Et alternativ er udnyttelse af
midterrabatten
med punktvis plantning af mindre
søjleformede træer.
Et andet alternativ er at satse på
de træer, der trives og skabe bedre
vækstbetingelser for disse træer og
fælde de træer, der er delvist døde.
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Mølleholmen

Spidsløn

Træerne er placeret i østlig side
af vejen og tyndes på grund af
alvorlige skyggegener.

Vejtoften

Hestekastanie

FLØNG
Sønderled

Nørreled

Nuværende art
Ingen
træbeplantning,
kun løg i
rabatterne
Ask

Træerne er placeret parvis i vejens
østlige side. I den vestlige side
er en stor åben plæne. Yderligere
beplantning kunne give mere fylde
til omgivelserne.
Årsag til ændring
Tilføje en ekstra dimension til vejen.

Vesterled

Ask

Grupper af ask med mistrivsel.

Kallerupvej

Alm. røn

Rønnebærtræerne drukner i den
øvrige beplantning.

Hedetoften

Ingen beplantning

Hedevej

Ingen beplantning

Lyngevej

Ingen beplantning

Stenalderen

Ingen beplantning

Beplantningen i private
op på vejforløbet.
Beplantningen i private
op på vejforløbet.
Beplantningen i private
op på vejforløbet.
Beplantningen i private
op på vejforløbet.

HEDEHUSENE
Charlottegårdsvej

Nuværende art
Ask

Årsag til ændring
Udtyndes, så ensformigheden
brydes

Charlotteager

Ingen beplantning

Lang lige strækning, der kunne
brydes op med træer.

Hovedgaden

Lind

Mistrivsel
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Grupper af ask med mistrivsel.

I østlig side af vejen bibeholdes enkelte
af de nuværende spidsløn. Alm. røn
plantes punktvis og opstammes til
2,3m. Såfremt jorden på den vestlige
side af vejen kan inddrages plantes
spidsløn som portaltræ for enden af
vejen samt Alm. Røn punktvis.
I vejens vestlige side suppleres med
eksempelvis rød hestekastanie eller
alm. valnød, der plantes parvis som
hestekastanien.
Forslag
Birketræer som portaltræer og punktvis
beplantning af alm. røn i vejens sydlige
side og evt. nordlige side.

haver liver

Udvalgte grupper af ask udskiftes
med birk, så der opstår grupper med
henholdsvis ask og birk.
Udvalgte grupper af ask udskiftes
med birk, så der opstår grupper med
henholdsvis ask og birk.
Bygge videre på røn. Beplantningen
på skråningen skæres tilbage,
så rønnebærtræerne bliver mere
fremtrædende.
værdifuld privat beplantning

haver liver

værdifuld privat beplantning

haver liver

værdifuld privat beplantning

haver liver

Mindre træer som eksempelvis
paradisæble i nordlig side som
trærække.
Birketræer som portaltræ i sydlig side.
Forslag
Punktvis beplantning af ask. I den
braklagte vejkasse plantes grupper af
blomstrende småtræer, eksempelvis
paradisæble, som ses under de
opstammede ask.
Punktvis beplantning af mindre
blomstrende træer i midterrabatten
som eksempelvis bærmispel.
Punktvis beplantning af eksempelvis
kugleformede træer og klatrende
vedplanter i stativ.

Landeveje
Tingstedvej og
Brandhøjgårdsvej

Bondehøjvej,
Sengeløse

Nuværende art
Nyplantet egeallé
på Tingstedvej.
Beplantningsbælte
mod Hedehusene.
Resten af
strækningen uden
beplantningen.
Ingen beplantning

Årsag til ændring
Store markante træer kunne give en
ekstra dimension til vej og landskab.

Forslag
Ege-allé (plantet i 2007) på
Tingstedvej fra Brandhøjgårdsvej til
Reerslev. Egetrærække kan fortsætte
træbeplantningen på Brandhøjgårdsvej
til Hedehusene, som en markering i
landskabet.

Tilkørselsforholdene til Sengeløse er
triste.

Allé-beplantning af store-mellemstore
træer, der kan markere overgangen
mellem det åbne land og landsbyen.
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Robinier og avnbøg på Roskildevej

ROSKILDEVEJ
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ROSKILDEVEJ
Det er målsætningen at bevare de mange store smukke
træer, der er på strækningen som eksempelvis Robinie,
avnbøg og eg. På strækninger med manglende beplantning
tilføjes nye træer, der bygger videre på den eksisterende
beplantning, således at der opnås et sammenhængende
forløb på strækningen.
De efterfølgende tre kort er inddelt i ”manglende beplantning”, ”eksisternede beplantning” og ”forslag til fremtidig
beplantning”.
Forslaget bygger på egetræet, som det gennemgående og
E UHQGHHOHPHQW(JHQ¿QGHVSn5RVNLOGHYHMLIRUPDIWR
store trægrupper på strækningen øst for Hveen Boulevard,
plantet af C.Th. Sørensen.
Vest for Hveen Boulevard er en gruppe af store robinier og
DYQE¡JVRPVNDOVXSSOHUHVPHGÀHUHDYQE¡J
Strækningen mellem Halland Boulevard og Balders Buen
er en kedelig strækning uden beplantning eller med beplantning præget af mistrivsel. På denne strækning foreslås
grupper af henholdsvis eg og birk (markeret med gule symboler på kortet).
Midterrabatten trænger på delstrækninger til en mere intensiv plejeindsats og på andre til en fuldstændig udskiftning af beplantningen. Forskellige forslag til en robust og
salttolerant beplantning er under udarbejdelse. Et eksempel er vist i forslaget, hvor midterrabatten er beplantet med
syrenbuske.
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Driftsbyen
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ROSKILDEVEJ - BEVARINGSVÆRDIGE TRÆER

Birk

Robinie

Søjle-Avnbøg

Driftsbyen

Hveen Boulevard

Halland Boulevard

Ring 5

Rådhuset

tru

evej

pH
ove
dg

ade

Taastrup

d
Roskil

Hedehusene

Eg

Taa
s

Bondehøjve
j

Roskildevej
- bevaringsværdige beplantning

Strategi for Træer 13

ROSKILDEVEJ - FREMTIDIG BEPLANTNING
Forslag til fremtidig beplantning

Driftsbyen
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Eksisterende beplantning
Ny beplantning

Grønt område, Charlottegårdskvarteret

INDSATSOMRÅDER - GRØNNE OMRÅDER
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INDSATSOMRÅDER GRØNNE OMRÅDER
Indsatsområderne er placeret i vilkårlig rækkefølge. Der er
ikke foretaget en prioritering af de enkelte områder og der
er ikke udarbejdet økonomiske overslag for projekterne.
Kriterier for valg af indsatsområder:





7U HUQHVNDOELGUDJHPHGNDUDNWHURJVWUXNWXUVn
området får sit eget særpræg.
7U HUQHVNDOELGUDJHPHGQ\HRSOHYHOVHU
7U HUVNDONXQQHJLYHVWHGHWHQ VWHWLVNGLPHQVLRQ
7U HUQHVNDOELGUDJHWLODWVW\UNHRPUnGHWVG\UHOLY

6nIUHPWHQHOOHUÀHUHDIGHRYHQQ YQWHNULWHULHUHURSI\OGW
kan det overvejes at plante træer i det pågældende område.
Oversigt over indsatsområder kan ses på de følgende sider.
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Grønne områder
Engvadparken, Fløng

Nuværende art
Lille bypark med
blandet beplantning
omkring sø.

Årsag til ændring
SDUNHQIXQJHUHUVRPHW¿QW
åndehul mellem bebyggelserne,
men kunne få en mere
markant karakter ved hjælp af
træbeplantning.

Hedehusene Bypark

Æbletræer

Vridsløsemagle
Forten
Bydelspark,
Hedehusene
Charlottegård Park

Blandet store træer

Lidt forsømt park, hvor der
kunne bygges videre på
frugttræerne med grupper af
valnød (Juglans) og morbær
(Morus)
Mangler helhed

Møllebakken

Tjørn og æbletræer
samt ask omkring
bakken.
Mange store
egetræer samt
enkelte tjørn

Holmehaven

Forslag
Enkelte store solitære træer kunne skabe
fokuspunkter i parken som eksempelvis
trompettræ (Catalpa bignoniodies), tulipantræ
(Liriodendron tulipifera), valnød (Juglans
regia), Gingko eller ægte kastanie (Castanea
sativa).
Plan for områdets udvikling mangler

Idé for stedets udvikling udarbejdes

Mangler beplantning Mangler beplantning
Beplantningsbælte
mod vej af ask og
eg.

Taastrup Idrætspark

Smukt område med
mange træarter

Københavns
vand arealer ved
Mølleparken
Bredebjerg Park

Område med græs

Lille område med
enkelte træer

Trægrupper kunne fungere som rumopdeling
og give en ekstra dimension til stedet.
Kedeligt område uden variation Grupper af forskellige træarter kunne give
parken mere dybde og struktur. Samtidig vil
i beplantningen. I kraft af
søen har parken et potentiale
trægrupper kunne fungere som ruminddeler.
til at blive brugt til mere end
Valg af træarter, der tiltrækker dyrelivet,
kunne tilføje stedet en ekstra dimension.
gennemgangsområde
Større variation ønskelig
Grupper af bærbærende træer som
samtidig med at det
eksempelvis Rønnebær (Sorbus aucuparia) og
eksisterende bevares.
fuglekirsebær (Prunus avium).
Større variation ønskelig
I det åbne område kan der arbejdes med
samtidig med at det
solitærtræer f.eks. trompettræ (Catalpa
eksisterende bevares.
bignonioides) og vingevalnød (pterocarya
fraxinifolia)
Store solitære træer samt
Bane 1 kan med fordel for byen omdannes til
trægrupper kunne give stedet
bypark med forskellige kulturelle og sportslige
en ekstra dimension
aktiviteter i en ramme af solitære træer.
Kunne med fordel tænkes ind
Plan udarbejdes i henholdning til fredning og
i Mølleparken jævnfør den
plejeplan.
eksisterende plejeplan
Helhedsplan for
Plan udarbejdes.
industriområdet mangler.
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UNDER UDARBEJDELSE

INDSATSOMRÅDER - LANDSBYER
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Eg på P-plads ved Østerparken

BEVARELSE OG VÆRDISÆTNING
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BEVARELSE AF KOMMUNENS TRÆER
Blandt byens træer er der mange træer, der udmærker sig
ved at være særligt markante og vellykkede og som dermed bidrager med identitet og karakter til kommunen. Det
tager mange år at opnå sådanne værdier og det handler
derfor om at bevare plantninger med disse karakteristika.
Der kan ikke opstilles en facitliste for, hvornår et træ er bevaringsværdigt, men her nævnes kriterier, som kan anvendes ved udvælgelsen af bevaringsværdige træer:


Træet kan indgå som en del af en helhed – i en
komposition sammen med andre træer og omgivelser og dermed give en større rigdom til det sam
lede vejbillede.



7U HWNDQKDYHHQNXOWXUHOHOOHUVRFLDOGLPHQVLRQ
eksempelvis plantet af Borgmesteren i en særlig an
ledning eller være et kendt mødested i kommunen.



7U HWNDQY UHEHYDULQJVY UGLJWLNUDIWDIVLQDOGHU
– træer er den længst levende livsform, der kendes,
og netop træers evne til at blive gamle kan bidrage
med identitet og historie.



7U HWNDQY UHVN QNHWWLONRPPXQHQVRPHQJDYH
af en virksomhed eller en privatperson og derigennem knyttes en særlig historie til træet.



7U HWNDQY UHHWERWDQLVNVM OGHQWWU 

Bevaringsværdige træer er træer, der skal bevares – dvs.
leve så længe som muligt til glæde for alle. Der må eksempelvis ikke graves under træernes kroner eller foretage
andre indgreb, som kan skade træet.
Ved at passe på træer som har en særlig værdi kan vi i
fremtiden opleve meget gamle træer, som er unikke af forskellige grunde. Selvom træerne er bevaringsværdige skal
de stadig være sikre træer. Træerne må aldrig udgøre en
risiko for mennesker.
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Registreringen af bevaringsværdige træer skal være et
redskab til at beskytte udvalgte træer. På sigt kan registreringen danne grundlag for en beskyttelse gennem
Lokalplanen. Se skemaet for bevaringsværdige træer på
følgende side.

Skemaet for bevaringsværdige træer er under udarbejdelse. I skemaet ses foreløbige eksempler.

Bevaringsværdige træer
Træernes placering

Årsag til bevaring

Platanerne på Østerparken

Alléen indgår i en komposition med bygninger og vej,
som giver en rigdom til det samlede vejbillede.

Platanerne på Vesterparken

Alléen indgår i en komposition med bygninger og vej,
som giver en rigdom til det samlede vejbillede.

Egetræerne på Grønhøjgårdsvej
Øst-vestgående retning

Klassisk allé, der giver villavejen et unikt udtryk og
samler det grønne område med villakvarteret på en
meget vellykket og markant måde.

Lindetræer på Øtoftegårdsvej
vest for Halland B.

Allé med dobbelt trærække, der understreger
vejens buede forløb og giver en markant identitet til
strækningen.

Grupper af egetræer på Roskildevej i
øst- og vestgående retning ved Hveen
Boulevard

Trægrupperne giver modspil til bygninger og vej, som
giver en rigdom til det samlede vejbillede.

Den gamle bøg i Mølleparken

Bøgtræet er et af de få meget gamle træer i
kommunen og bidrager med meget atmosfære til
området. Det er målsætningen at bevare træet så
længe det ikke udgør en risiko for omgivelserne.
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VÆRDISÆTNING AF TRÆER
Der anvendes store økonomiske ressourcer på indkøb,
plantning og pleje af vejtræer. Det hænder at træer beskadiges som følge af påkørsel, ved byggeri eller vejarbejde.
/LJHOHGHV ¿QGHV GHU HNVHPSOHU Sn K UY UN RJ VHOYW JW
hvor træer er blevet beskadiget. De beskadigede træer
har ikke længere samme værdi og skal måske helt fældes.
Værdisætning af træer er derfor nødvendig for at have et
JUXQGODJWLODW¿QGHIUHPWLOHUVWDWQLQJHQVVW¡UUHOVHRJJHQplaceringen af træerne.

Normen anvendes ikke ved træer af planteskolestørrelse.
Her udskiftes træet med en tilsvarende størrelse. Normen
anvendes udelukkende på træer, der er større end almindelige planteskoletræer:
1.

”Det skadede træ skal fjernes og er større end almindelige planteskoletræer.” ”Man beregner træets
værdi som den var før skaden. Denne værdi er lig
med erstatningen.”

Til værdisætningen af træer anvendes normen: ”Værdisætning af træer i byrum, have, park og landskab” udgivet af
Forlaget Grønt Miljø og indholdet i dette afsnit er udelukkende baseret på indholdet i denne norm. Syn og skøn i
værdisætningssager foretages af en sagkyndig person inden for det grønne.

2.

”Det skadede træ får lov at blive stående og er større end almindelige planteskolevarer.” ”Man beregner
træets værdi før og efter skaden. Forskellen er lig
med erstatningen”.

Normen anvendes i følgende tilfælde:
1.

”Et træ skades, og skaden vil sandsynligvis markant
forkorte træets levetid. Der kan f.eks. være tale om
en offentlig forvaltning eller en privat lodsejer, der
ejer et træ, som er blevet påkørt, fældet eller på
anden måde beskadiget uden ejerens billigelse.
Ejeren ønsker erstatning ved at gøre skadevolderen
økonomisk ansvarlig for den påførte skade.

2.

Et træ ønskes beskyttet mod fremtidige skader
f.eks. under en byggeproces.



(WHOOHUÀHUHWU HU¡QVNHVY UGLVDWLIRUELQGHOVH
med planlægningsopgaver, f.eks. i forbindelse med
lokalplanlægning og ekspropriation eller hvor man
vil kende træernes samlede økonomiske værdi en
JDGHHQSDUNHOOHUHWDQGHWJHRJUD¿VNRPUnGH´
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Se model for beregning af træers værdi på følgende sider.
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VÆRDISÆTNING AF TRÆER

24 Strategi for Træer

Strategi for Træer 25

VÆRDISÆTNING AF TRÆER
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ANSVAR OG PROBLEMER MED TRÆER
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PROBLEMER I FORBINDELSE MED TRÆER
Mange boliger ligger umiddelbart op til kommunens veje.
Vejens træer kan derfor stå så tæt på hus og have, at disVH HU nUVDJ WLO LUULWDWLRQ IRU HMHUQH .RQÀLNWHU NDQ L GHQQH
forbindelse opstå, når træet udgør et væsentligt bidrag til
området, men samtidig er årsag til gene for borgere. Væsentlige bidrag kan eksempelvis være, at træet forskønner
området og at det indgår i en sammenhæng med bygninger, veje eller grønne områder, som giver området en ekstra dimension.



)RUNHUWYDOJDIWU DUWWLOGHQDNWXHOOHSODFHULQJ7U 
et kan kun fældes, såfremt reglerne for træart i.h.t.
lokalplanen ikke er fulgt. Træet vil eventuelt blive
erstattet af en anden art. Fældning eller beskæring
foretages af kommunen for kommunens regning.



7U NURQHQVN\JJHUIRUPHUHHQGDISULYDW
have. Beregningstidspunktet er sat til juni måned kl.
8. og/eller kl. 18.
I tilfælde af klager over skyggegener vil konkret op
måling af grundens samlede areal samt arealet udsat for skygge blive opmålt på de ovenfor anførte
tidspunkter.
En sådan beskæring eller fældning foretages af kom
munen for borgerens regning. Ved fældning betaler
borgeren for et nyt træ.

Klager over kommunens træer omhandler især overhængende grene, skygge, blad og frugt-nedfald samt skader
forårsaget af rødder.
Det tager lang tid at opnå en vejstrækning eller en park,
hvor træerne har opnået en størrelse og alder, der giver fylde og modspil til omgivelserne. Derfor vil kommunen som
udgangspunkt bevare træerne. I enkelte tilfælde kan der
imidlertid være tale om så stor en gene, at kommunen vil
gå ind og afhjælpe problemet.

Kommunen vil beskære eller i værste fald fælde træet, såfremt:

7U HWXGJ¡UHQVLNNHUKHGVULVLNRHNVHPSHOYLV
svampeangreb, stormskade eller påkørsel.
Dette udføres af kommunen for kommunens regning.


2YHUK QJHQGHJUHQHYXUGHUHVDWXGJ¡UHHQVLNNHU
hedsrisiko for borgere og omgivelser.
En sådan beskæring vil udføres af kommunen for
kommunens regning.

Kommunen vil ikke foretage indgreb i træet, såfremt:


%ODGHRJIUXJWHUWLOVWRSSHUWDJUHQGHUHOOHUIDOGHUQHG
på grundejerens plæne eller bil.



)XJOHGHUVLGGHUERULWU HWNODWWHUQHGSnSDUNH
rede biler.



+RQQLQJGXJIUDEODGOXVUDPPHUELOHUHOOHUF\NOHU



7U HWKDUEHYDULQJVY UGLJVWDWXV



7U HWHUSODQWHWI¡UKXVHWEOHYE\JJHWHOOHUI¡U
borgeren købte huset.
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ANSVAR
Kommunen har pligt til at forvalte træbestanden inden for
de givne rammer på en måde, så træerne fremstår sunde
og i en stand, så de ikke forvolder skade på mennesker og
omgivelser.
Kommunen har ansvaret for alle træer, der er plantet på
WUD¿NRJNYDUWHUVYHMHVDPWGHNRPPXQDOWHMHGHPLQGUHORkale veje. Dertil kommer træer i parker og naturområder,
der hører under kommunen. Træer på private veje samt
private haver og kirkegårde er ikke kommunens ansvar.
Ejendomme, skoler og institutioner ejet af Høje-Taastrup
Kommune med selvstændige budgetter og ledelse er underlagt træstrategiens bestemmelser, men kan selvstændigt bestemme, hvem der skal udføre det nødvendige arbejde. Institutionens ledelse kan gøre brug af rådgivning
fra Parkafdelingen uden omkostning.
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TRAFIKSIKKERHED
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TRAFIKSIKKERHED
ninger, der fortæller om vejens videre forløb, f.eks. solitære
træer eller trægrupper, der orienterer om vejsving forude.
En beplantning, der indsnævrer bilistens synsfelt vil påvirke
denne til at dæmpe farten. Træer som porte eller portaler
mellem gadeafsnit kan ligeledes medvirke til en fart dæmpQLQJHOOHUY UHHQLQIRUPDWLRQWLOWUD¿NDQWHUQHRPDWGHU
kommer et nyt område.

Faste genstande langs veje herunder træplantninger kan
være årsag til ulykker, hvis de står for tæt på vejen. Vejdirektoratet har udarbejdet retningslinier om faste genstande i vejkanten, se tabel. Vejdirektoratet bestemmer, at der
skal være en sikkerhedszone langs vejen. Bredden af zonen
varier efter hastighed og vejens forløb. Sikkerhedszonen er
en norm for veje, der skal anlægges og en vejledning for
etablerede veje.

Kravene til beplantningens afstand til veje med høj hastigKHGHUEOHYHWNUDIWLJWVN USHW.UDYWLOWUD¿NVLNNHUKHGNDQ
måske føre til nytænkning omkring udformning af de større
veje. Eksempelvis kan man forestille sig et samarbejde med
matrikel ejerne op til vejen eller opkøb af den tilgrænsende
jord.

Beplantningen bør generelt udformes, så den er såvel kaUDNWHUIXOGVRPWUD¿NRULHQWHUHQGHGDGHWWHJLYHUGHQEHGVWHWUD¿NVLNNHUKHG(QPDUNDQWWU U NNHODQJVYHMHQVHQH
VLGHHURJVnHWNODUWXGWU\NIRUIUHPK YHOVHKYRUWUD¿NDQten oplever tryghed. Mindre markante udtryk for fremhæYHOVHLIRUKROGWLOODQGVNDEHWHUGHWUD¿NRULHQWHUHQGHSODQW-

Den ønskede hastighed. Vø (km/h)

40

50

60

Horisontalradius (m)
>
_ 1.000, eller lige vej

1,0 1,0 4,0 5,0 6,0

80

90

100

110

120

130

Krav til bredden af sikkerhedszonen b i plant terræn
7,0

8,0

9,0

900

1,0 1,0 4,8 6,0 7,2

8,4

9,6

10,8

800

1,0 1,0 4,8 6,0 7,2

8,4

9,6

11,6

700

1,0 1,0 4,8 6,5 7,8

9,1

10,4 13,0

600

1,0 1,0 5,2 6,5 7,8

9,1

11,2

500

1,0 1,0 5,2 7,0 8,4 10,3 12,0

400

1,0 1,0 5,6 7,0 9,0 11,0

300

1,0 1,0 6,4 8,0 9,5

200

1,0 1,0 7,2

100

1,0 1,0

Sikkerhedszoner langs veje i åbent land, Vejdirektoratet 2005
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70

10,0 11,0

Lindetræ på Hovedgaden i Hedehusene

URBANE VÆKSTBETINGELSER
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PLADS TIL RØDDER - PLANTEMETODER
Træerne skal sikres bedst mulige vækstbetingelser for at de
kan udvikle sig til store, sunde træer. En vigtig forudsætning er at sikre rødderne tilstrækkelig plads.
For at opfylde visionerne om frodighed i byens vejrum er det
nødvendigt i den fremtidige planlægning at reserve plads til
træer. En fremtidig plan for placering af ledninger, fjernvarme og kloakledninger vil derfor være hensigtsmæssig.
Ofte ligger ledninger, fjernvarme og kloakering i rabatterne
og umuliggør eller vanskeliggør placering af træer. Det kan
være nødvendigt at omlægge eksisterende ledningsforløb
for at skabe den fornødne plads.
Hovedparten af træernes rødder ligger 5-10 cm under jorGHQVRYHUÀDGHRJYLO±KYLVU¡GGHUQHInUORYWLODWEUHGGH
sig – generelt strække sig langt ud over kronens dryplinie.
2YHUÀDGHDUHDOHWHUGHUIRUDIVW¡UVWHYLJWLJKHG.¡EHQKDYQV
kommune har udviklet metoder til i størst muligt omfang at
tilgodese træernes behov i bymiljøet:
Superplantekummer
Superplantehuller er – så vidt vides - den bedste løsning
til vejtræer, hvor der er begrænset plads. Plantehullet skal
være mindst 15m2 med en dybde på 0,8m, se bilag.
Superplantekummer kan etableres i brede rabatter, ved indGUDJHOVHDISSODGVHUODQJVYHMHHOOHUYHGHQRPSUR¿OHULQJ
DI YHMIRUO¡E 3ODQWHKXOOHU PHG HW VWRUW RYHUÀDGHDUHDO VNDO

Platan, Taastrupgårdsvej
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foretrækkes. I forbindelse med etablering af superplantekummer er det en fordel, hvis udformningen af plantehul og
omgivelser er af en sådan karakter, at det forebygger vejsalts skadelige virkning. Dette kan eksempelvis ske ved at
hæve plantebedet over gadeniveau, således at mængden
af salt og forurenende stoffer, som træerne optager genQHPRYHUÀDGHYDQGHWIUDYHMHQUHGXFHUHV
Rodvenlige befæstelser
Rodvenlig befæstelser anvendes kun, såfremt det ikke er
muligt at etablere superplantekummer.
Princippet er at indbygge et lag i befæstelsen, der tillader
rodvækst, samtidig med, at det er i stand til at lede belastQLQJHU Sn RYHUÀDGHEHO JQLQJHQ QHG WLO XQGHUEXQGHQ 6H
bilag. Rodvenlige befæstelser kan bruges på arealer med
RSWLOOHWWUD¿N±XQGHUHNVHPSHOYLVIRUWRYHRJF\NHOVWLHU
Rodvenlige befæstelser stiller krav til, hvordan den omgivende belægning udformes, eksempelvis må man ikke sætte
kantsten rundt om plantehullet, hvis kantstenene kræver
fundering, der går dybere end afretningslaget. Desuden
VNDORYHUÀDGHEHO JQLQJHQNRWHUHVVnOHGHVDWPDQXQGJnU
at der løber saltholdigt smeltevand til plantehullet.
Der er – så vidt vides – endnu ikke udarbejdet en standard
procedure for etablering af den rodvendlige befæstelse, idet
etableringen afhænger af de aktuelle forhold. Der arbejdes
på at udarbejde en kvalitetsikring af denne plantemetode.

FOREBYGGELSE AF SALTSKADER
Så længe vejsalt anvendes i form af NaCl, vil vejtræernes
trivsel været truet, men det er muligt at beskytte træerne
mod den værste saltbelastning.
'HW DQEHIDOHV DW YHMSUR¿OHW XGIRUPHV Vn RYHUIDOGHYDQdet ledes væk fra hullet. Plantehuller kan etableres, så de
er hævede over gadeniveau. Dette vil reducere antallet af
saltskadede træer, hvor træerne optager saltet gennem
jordvandet.
Det er vigtigt at vurdere den enkelte lokalitet, idet mange
forhold kan spille en afgørende rolle for omfanget af saltbelastningen som eksempelvis dosering, vejens udformning,
WUD¿NLQWHQVLWHWHQ YHMHQV RJ YHMNDQWHQV RSE\JQLQJ VDPW
beplantningens art og afstand til vejkanten.
Det er ofte nødvendigt at beskytte planterne og følgende
foranstaltninger kan bidrage til forebyggelse af saltskader:
 Plant så langt væk fra vejkanten som muligt, så saltet
undgås i størst mulige omfang. I bymiljø med lave hastigheder anbefales det at plante 3 meter fra vejkant,
hvor dette er muligt. På veje med høj hastighed gerne
op til 8 meter eller mere fra vejkant.

 Udformning af hævede rabatter vil ligeledes have en
forebyggende virkning.
 Opsætning af saltværn, som beskytter den jord, som
træernes rodsystem skal vokse i nu og i fremtiden. Det
er bedst at stille saltværn op hele vejen rundt om træerne. Der bør ikke være huller i saltværnet, da jorden i
modsat fald påvirkes af salt imellem træerne, hvor træets rodsystem måske spreder sig til, når det vokser til
eller hvor ny beplantning skal være på et senere tidspunkt.
Den bedste løsning vil naturligvis være en betydelig reducering af saltmængderne eller anvendelsen af andre former
IRUD¿VQLQJDIN¡UHEDQHQ'HWHUPnOV WQLQJHQDWDQYHQde andre spredningsteknikker i form af kombimaskiner, der
KDU HQ VW¡UUH ÀHNVLELOLWHW RJ GHUPHG HW PLQGUH IRUEUXJ DI
vejsalt.
For yderligere information se litteraturlisten.

Saltbeskyttelse af platan, Taastrup Hovedgade
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VEJ- OG BYGNINGSARBEJDE
Høje-Taastrup er en kommune i udvikling og dette medfører, at veje etableres eller omlægges, kabler nedfældes
i vejenes rabatter og bygninger opføres. Dette har konsekvenser for byens træer.
I planlægningen omkring vej- og bygningsarbejde, der påvirker kommunens træer, skal kommunens Parkafdeling
inddrages. Parkafdelingen vil i samarbejde med de involverede parter søge at forebygge skader på kommunens træer
for at sikre træerne så lang en levetid som muligt. Ved større projekter, der vil påvirke mange træers trivsel, kan der
udarbejdes en træbeskyttelsesplan, som skal sikre træerne
en bedre beskyttelse under byggeprocessen.
Såfremt træernes behov ikke tilgodeses vil kommunens
grønne afdeling komme med de nødvendige instrukser for
at sikre træernes beskyttelse. Skulle et træ blive skadet, så
det ikke længere kan opfylde sin funktion på det pågældende sted, skal træet fjernes. Omkostningerne i forbindelse
med fjernelsen af træet pålægges bygherre. Med henblik på
erstatning af træet henvises til folderen ”Værdisætning af
træer i byrum, have, park og landskab”, som er gældende
norm for værdisætning af træer i Danmark.
Der arbejdes på, at alle væsentlige træer registreres i en
trædatabase. I forbindelse med etablering af kabler, nye
bygninger eller ændring af vejforløb er målsætningen, at
oplysningerne vedrørende kommunens træer skal hentes
samtidig med indhentning af gravetilladelser.

Træbeskyttelsesplan
Formålet med træbeskyttelsesplanen er:




$WIRUKLQGUHDWWU HUQHVNDGHVXQGHUE\JJHSURFHV
sen og efterfølgende skal fjernes.
$WPDQWDJHUK¡MGHIRUWU HUQHVIUHPWLGLJHY NVW
vilkår.
$WEHVN\WWHNRPPXQHQVY UGLHURJLQYHVWHULQJHULQ
den for det grønne område.

Det første punkt i udarbejdelsen af en træbeskyttelsesplan
er at vurdere træernes betydning og deres sundhedstil-
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stand, som er afgørende for træernes reelle chance for at
overleve et vejarbejde eller en byggeproces. De træer, der
ønskes bevaret, er ofte i vejen for en rationel gennemførelse af byggeprojektet og mange ender med skader i form
af knækkede grene og sår på stammen samt beskadigede
rødder, som ofte konstateres senere i form af døde grene
eller kronepartier. For at undgå denne situation udarbejdes
en træbeskyttelsesplan mellem bygherre og Parkafdeling.
Træbeskyttelsesplanen medfører, at Parkafdelingen inddrages og at en ansvarlig for byggeprojektet i samarbejde med
Parkafdelingen gennemgår de relevante træer. Sammen registreres alle træerne på arealet på et kort. Træernes art,
størrelse samt sundhedstilstand noteres og træerne fotograferes.
Forebyggende arbejde som beskæring, vanding og gødskning aftales. Beskæring af træer udføres, hvis grene vil
være i fare for at brække af under byggeprocessen. Denne
registrering skal sikre, at belægninger sker under hensyn
til træernes behov. Registreringen skal også benyttes, når
der udarbejdes en plan for indretning af byggepladsen. Efter byggeprojektets afslutning samt 1 år efter gennemgås
træernes tilstand igen af begge parter. I tilfælde af skadede
eller døde træer aftales genplacering og erstatning i henhold til gældende norm.
Under selve byggeprocessen bør byggepladsen inddeles i
zoner og træerne hegnes ind. Zonerne skal forhindre, at
kørsel med tungt maskineri ødelægger rodsystemer og
komprimerer jorden. Hegnet skal placeres så langt fra træets stamme som muligt. Normalt er dryplinien minimumsgrænsen. Hegnene skal blive stående, indtil alle entreprenører er færdige. Der må ikke oplagres materiale inden for
hegnet.
Alle på byggepladsen skal informeres om, hvorfor træerne
ønskes bevaret.
Hensigten med denne vejledning er at tilføje rodnet, stamme og krone så få skader som muligt. Det er nødvendigt
at undgå skader, da skader på træets rødder kan nedsætte
træets vækst og stabilitet samt skabe adgang for vednedbrydende svampe. Skade på stamme og krone nedsætter

dels træets generelle sundhedstilstand, øger risikoen for
svampeangreb samt ødelægger træets æstetiske fremtoning.

ud. Hvis det er muligt, bør man derfor ikke grave i tørt og
varmt vejr. Det er vigtigt at vande både før og efter fjernelsen af jorden for at hindre rødderne i at tørre ud.

Når byggeprocessen er overstået, foretages endnu en registrering af træernes tilstand, som sammenlignes med registreringen før byggestart. Skader falder i to grupper: de
synlige skader på krone og stamme samt beskadigelse af
rødderne. Sidstnævnte skader viser sig ofte først på træet
år efter, at skaden er sket. En god indikator er træets tilvækst. Andre symptomer på beskadigelse af rodsystemet
kan være tynde toppe, tidlige efterårsfarver samt voldsom
blomstring og frugtsætning.

Belægninger over rodsystemer
Faste belægninger over et rodsystem hindrer vand- og ilttilgang i det pågældende område. Trærødderne er derefter afhængige af vandbevægelserne i jorden. Ved nyanlæg
omkring eksisterende rodsystemer bør man derfor lede
RYHUÀDGHYDQGHW WLOEDJH WLO MRUGHQ PHG PLQGUH YDQGHW HU
forurenet af vejsalt m.v. Den bedste løsning for træet er
VXSHUSODQWHKXOOHUKYRUPLQLPXPPRYHUÀDGHDUHDORPkring træet er fri for belægning. Endelig er der ved meget
trange pladsvilkår en mulighed for at anvende plante-metoden ”rodvenligt bærelag”, se afsnittet plantemetoder.

Beskæring af rodnet
Træers rodnet går langt udover kronediameteren, men som
hovedregel skal man søge at undgå at beskadige den del af
rodnettet, der ligger under kronen.
I tilfælde af nedgravning af kabler tæt på træer vil en stor
procentdel af et træs rodsystem blive skåret over. En sådan
ensidig afgravning af rodsystemet vil gå ud over stabilitet
og vækst. En nyere metode til at undgå at skære rødderne over ved kabelnedgravning er at grave under rødderne.
Denne metode kaldes ”No Dig-metoden” og foregår ved at
kabler skydes ind under rodsystemet. Træernes chancer for
at overleve er optimale og dermed undgår man at skulle
erstatte træerne med nye, hvilket generelt er meget bekosteligt. Se afsnittet om værdisætning af træer. Metoden
uddybes?
Skader på rodnettet tåles bedst i vækstperioden. Det skyldes, at det er lettest for træet at erstatte tabte reserver
i vækstperioden.For træets fortsatte vækst er det mindre
skadeligt at skære tynde rødder over end tykke. Som udgangspunkt beskæres rødder med en diameter på over
25mm ikke. Rødder op til denne tykkelse kan skæres over
med et rent snit, da rødderne lettere kan indkapsle råd, når
såret er opstået ved et rent snit. Det er vigtigt, at rødderne
tildækkes, så de ikke tørrer ud.

Jorden
Det er afgørende, at jorden omkring de sårede rødder er
af god kvalitet. Det gælder både råjorden og overjorden.
Rodbeskæring stresser træet og derfor skal jorden være
SRU¡VRPNULQJU¡GGHUQHDIMRUGHQVNDOY UHSRUHURJ
halvdelen af alle porer skal være luftfyldte, hvis rødderne
skal kunne ånde uhindret.
Hvis man fylder jord oven på eksisterende rodsystemer, vil
det mindske lufttilgangen, og der er risiko for, at røddernes
funktion hæmmes og træerne svækkes. Jord op ad stammen giver risiko for rådangreb i stammebarken, hvilket kan
hæmme træets vækst.
Skal man hæve terrænet inden for dryplinien, bør det ske
med en porøs jord, da luftforholdene i den underliggende
jord derved ændres mindst muligt. Den porøse jord kan
f.eks. være blandet af en del muld, en del groft sand og en
GHOEDUNÀLV3nI\OGQLQJHURSWLOFPNDQIRUHJnSnGHQQH
måde.
For yderligere information se litteraturlisten her.

Hvis man graver de øverste jordlag væk omkring et træ,
fjernes store dele af de vand- og næringsstofoptagende
rødder, og træets stabilitet forringes. Under gravning og
opfyldning er det vigtigt at undgå, at jord og rødder tørrer
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Plataner i superplantekummer

PLANTNING OG PLEJE
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MÅLSÆTNING FOR TRÆERNES PLEJE
Plejeplan
Det er målsætningen, at en styrket planlægning af træplejen skal sikre en forbedring af træernes sundhedstilstand
og æstetiske fremtoning. Ydermere skal en højere prioritering af træplejen sikre, at træerne plejes hyppigere med
mindre indgreb til følge. De mindre indgreb er en fordel for
træernes sundhed og bidrager på sigt til et reduceret og
mere konstant omkostningsniveau. Det er målsætningen,
at der ved etablering af større plantninger skal indgå et
beløb til plejen af træerne i etableringsfasen – og ved meget arbejdskrævende plantninger et årligt beløb til plejen af
træerne.
Målsætninger og plejeplaner for træernes fremtidige pleje
noteres i trædatabasen.
Indkøb af træer
Det er målsætningen, at Park ved indkøb af nye træer udpeger træerne. Det korrekte indkøb forebygger mange problemer i den senere pleje og bidrager dermed til udvikling
af sunde og smukke træer. Endelig bidrager valg af de rigtige træer på en given lokalitet til en formindsket arbejdsindsats i træplejen og dermed en bedre økonomi inden for
området.
Plantning
Det er målsætningen, at plantning af træer skal udføres på
en for træet hensigtsmæssig måde. Det gælder såvel jordvolumen, jordens beskaffenhed som korrekt udført plantning.

der står frit og uden tilknytning til stisystemet, følger ikke
denne form for beskæring, men beskæres efter den tilsigtede form og omgivelserne.
Græsklipning omkring træer
Græsklipning samt anden pleje omkring træer skal udføres,
så træerne ikke beskadiges dvs. får sår på rødder, stamme
og grene, da disse angribes af veddestruerende svampe,
som på sigt kan gøre træet til et farligt træ og dermed forkorte træets levetid betydeligt.
Sygdom og sikkerhed
Det er målsætningen, at plejen skal tilrettelægges forebyggende, så træerne ikke udvikler sig til farlige træer. Samtidig skal medarbejderne være i stand til at konstatere, hvorvidt et træ er svagt og/eller angrebet af svamp, så fagfolk
efterfølgende kan undersøge træets tilstand.
Uddannelse
Det er målsætningen, at gartnerne løbende uddannes inden for ovennævnte fagområder, således at de selvstændigt kan træffe beslutning om, hvorvidt der skal afviges fra
den overordnede plejeplan. Træer er levende og udvikler sig
forskelligt og derfor skal den overordnede plejeplan være
ÀHNVLEHOIRU QGULQJHU*DUWQHUQHVNDOPHGWLGHQVHOYVW Qdigt kunne vurdere, om der er behov for yderligere pleje eller om plejen skal udsættes. Ligeledes skal de selvstændigt
kunne vurdere, om træerne er i forsvarlig stand.
Øvrige bilag under udarbejdelse.

Pleje af nyplantede træer
Det er målsætningen, at nyplantede træer skal have en intensiv pleje de første to vækstsæsoner for at kunne etablere sig.
Beskæring
Det er målsætningen, at vejtræerne skal beskæres med
regelmæssige intervaller i henhold til vedlagte plejeplan.
Træer i grønne områder beskæres med tilsvarende intervaller, hvis deres placering er i tilknytning til stisystemet.
Den korrekte beskæring kan bidrage til en større sundhed,
sikkerhed og dermed en længere levetid for træerne. Træer,
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PLANTEMETODER
Superplantekummer
Superplantehuller er – så vidt vides - den bedste løsning
til vejtræer, hvor der er begrænset plads. Plantehullet skal
være mindst 15m2 med en dybde på 0,8m.
Superplantekummer kan etableres i brede rabatter, ved indGUDJHOVHDISSODGVHUODQJVYHMHHOOHUYHGHQRPSUR¿OHULQJ
DI YHMIRUO¡E 3ODQWHKXOOHU PHG HW VWRUW RYHUÀDGHDUHDO VNDO
foretrækkes. I forbindelse med etablering af superplantekummer er det en fordel, hvis udformningen af plantehul og
omgivelser er af en sådan karakter, at det forebygger vejsalts skadelige virkning. Dette kan eksempelvis ske ved at
hæve plantebedet over gadeniveau, således at mængden
af salt og forurenende stoffer, som træerne optager genQHPRYHUÀDGHYDQGHWIUDYHMHQUHGXFHUHV
Rodvenlige befæstelser
Rodvenlig befæstelser anvendes kun, såfremt det ikke er
muligt at etablere superplantekummer.
Princippet er at indbygge et lag i befæstelsen, der tillader
rodvækst, samtidig med, at det er i stand til at lede beODVWQLQJHU Sn RYHUÀDGHEHO JQLQJHQ QHG WLO XQGHUEXQGHQ
Rodvenlige befæstelser kan bruges på arealer med op til let
WUD¿N±XQGHUHNVHPSHOYLVIRUWRYHRJF\NHOVWLHU
Rodvenlige befæstelser stiller krav til, hvordan den omgivende belægning udformes, eksempelvis må man ikke sætte
kantsten rundt om plantehullet, hvis kantstenene kræver
fundering, der går dybere end afretningslaget. Desuden
VNDORYHUÀDGHEHO JQLQJHQNRWHUHVVnOHGHVDWPDQXQGJnU
at der løber saltholdigt smeltevand til plantehullet.
Der er – så vidt vides – endnu ikke udarbejdet en standard
procedure for etablering af den rodvendlige befæstelse, idet
etableringen afhænger af de aktuelle forhold. Der arbejdes
på at udarbejde en kvalitetsikring af denne plantemetode.
Skitser af de næste plantemetoder kan ses på de efterfølgende sider.
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SUPERPLANTEKUMME

Strategi for Træer 41

RODVENLIGT BÆRELAG
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TRÆDATABASE
Det hører til kommunens målsætninger at registrere den
samlede træbestand i kommunen, så udviklingen kan følges nøje.
Formålet med registreringen er:




DWEHVN\WWHGHY UGLIXOGHWU HU
at udvikle et redskab, der kan anvendes til planlægningen af træernes pleje.
at følge op på kommunens målsætninger.

Registreringen kan indledningsvis fungere som opmærksomhedsskaber for de eksisterende grønne vejstrækninger
i kommunen og kan danne grundlag for en formel beskyttelse gennem Lokalplanen.
Endelig kan registreringen anvendes som et værktøj til at
måle udviklingen i kommunens træbestand. Kommunen har
et ønske om at have en god aldersspredning i vejtræerne
med mange gamle træer. Når disse mål er præciseret og
registreringerne ført ind i en database, kan udviklingen i
kommunens træbestand følges nøje over årene.
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TRÆARTER

Piletræ Ved Kæret, Sengeløse

TRÆARTER
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INDLEDNING
Formålet med listen over træarter er dels at oplyse om de
WU HUGHU¿QGHVLNRPPXQHQRJGHOVDWIXQJHUHVRPLQspiration i valg af træart og som informationskilde om træarternes karakteristika og vækstbetingelser. Det er hensigten, at listen skal udvikles løbende.
Listen er inddelt i henholdsvis store, mellemstore og små
WU HUIRUDWJ¡UHGHWPHUHRYHUVNXHOLJWDW¿QGHIUHPWLOHQ
træstørrelse, der passer til det aktuelle sted.
'HUHUÀHVWRSO\VQLQJHURPGHVWRUHKMHPPHK¡UHQGHWU 
arters evne til at klare sig i bymiljøet, da dette område er
bedst belyst i faglitteraturen.
Anvendt faglitteratur fremgår af litteraturlisten.
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STORE TRÆER
Acer platanoides, Spidsløn
Beskrivelse

&DPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

5XQGNURQHWWU PHGW WVOXWWHWNURQH
 2PIRUnUHWKDUVSLGVO¡QHWW WJXOWEORPVWHUÀRURJ

og om efteråret en iøjnefaldende gul farvekolorit.
Økologi

+XUWLJWYRNVHQGH

)¡OVRPRYHUIRUNRPSULPHUHWMRUG
Beskæring

$FHUK¡UHUWLOEODQGWGHPHVWEHVN ULQJVNU YHQGH
vejtræer.

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWubeskåret 0,6m,
kronediametetilvækst 0,5m.

Gennemsnitlig årlig højdetilvækst opbygningsbeskåretPNURQHGLDPHWHUWLOY NVWP
Salt

$FHUDUWHUQHHUPRGHUDWHWLOI¡OVRPPHLIRUKROGWLO
salt. Acer platanoides er den mest salt-tolerante af
Acer-arterne.

Spidsløn - Mølleholmen
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STORE TRÆER
Aesculus hippocastanum, Hestekastanie
Beskrivelse

&DPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

%UHGNXSOHWNURQH

2YHUGnGLJEORPVWULQJDIKYLGH¶O\V¶
Økologi

+XUWLJWYRNVHQGHWU 

2SQnUNXQHQVPXNXGYLNOLQJLVRO

8GYLNOHUVLJGnUOLJWLEODQGLQJPHGDQGUHWU DUWHURJ
giver ikke levevilkår for undervækst på grund af sit
vidt udbredte og grådige rodsystem.

7ULYHVEHGVWSnHQKXPXVULJG\EJUXQGHWLNNHIRU
leret og ikke for tør jord.

+nUGI¡URJYLQGVW UNPHQSnV UOLJWXGVDWWHVWHGHU
deformeres kronen af vinden.
Beskæring

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWXEHVNnUHWP

NURQHGLDPHWHWLOY NVWP*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡M
detilvækst opbygningsbeskåret 0,5m, kronediametertilvækst 0,3m.

$HVFXOXVK¡UHUWLOEODQGWGHPHVWEHVN ULQJVNU 
vende vejtræer.
Sygdomme

.DVWDQLHPLQHUP¡O

Flad lakporesvamp.

Tøndersvamp .

Bladpletsvamp påvirker ikke træet væsentligt.

Skællet stilkporesvamp.

Se afsnit om sygdomme.

Hestekastanie
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Betula pendula, Vortebirk
Beskrivelse

&DPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

.URQHE\JQLQJHQHURSUHWYRNVHQGHPHGHQHOOHUIn
gennemløbende stammeakser og med forholdsvis
korte skud i en tæt krone.

'HQPLQGVWVN\JJHJLYHQGHDIELUNHDUWHUQH

.URQHQVO¡YI\OGHHUOHWRJO\VRJ%LUNHQHUEODQGW
vores mest elegante og graciøse træer. Det lette
lyse løv, de tynde grene og den sort-hvide bark er en
pryd for omgivelserne.
Økologi

6WLOOHUPHJHWVPnNUDYWLOMRUGHQVYDQGRJQ ULQJV
indhold.

+nUGI¡UVWRUPVLNNHUGHIRUPHUHVLQRJHQJUDGDI
vinden.

6WRUXQJGRPVY NVW

/\VWU 

Vortebirk
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Salt

6DOWI¡OVRP
Sygdomme

%LUNHVSHMOSRUHVYDPS

Birke-poresvamp.

Skinnende lakporesvamp.

Se afsnit om sygdomme.

STORE TRÆER
Betula pubescens, Dunbirk

Castanea sativa, Ægte kastanie

Beskrivelse

&DPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

3nXQJHWU HUGDQQHUJUHQHQHHQVPDONURQHPHG
opadrettede grene. Som ældre er kronen stadig
smal men med overhængende topskud og mere
eller mindre nedhængende, tynde, lange kviste.

.URQHQVO¡YI\OGHHUOHWRJO\VRJ'XQELUNHUGHQ
mindst skyggegivende af birkearterne.

%LUNHQHUHWDIGHPHVWHOHJDQWHRJJUDFL¡VHWU HU
Det lette lyse løv og de tynde grene og den sorthvide bark er en pryd for omgivelserne.

Beskrivelse

PHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

+DUPRQLVNWU EUHGWXGYLNOHWPHGVYDJWK QJHQGH
grene.

JWHNDVWDQLHHUOHWDWNHQGHSnGHVWRUHDÀDQJH

EODGHGHUHUG\EWJU¡QQHRJJOLQVHQGHSnRYHUÀD

GHQRJSnXQGHUVLGHQI¡UVWOHW¿OWHGHRJVHQHUH
nøgne og bleggrønne.

/DQJHKDQUDNOHUGHUEORPVWUHULMXQLIUDGHWnU

0HVWL¡MQHIDOGHQGHLRNWREHUQnUGHVSLVHOLJHU¡G
brune kastanier i de piggede skåle modnes.

)RUPHQWOLJWEUDJWWLO'DQPDUNLPLGGHODOGHUHQDI
munke.

Økologi

Udvikler sig bedst under fugtige forhold og er blandt
de mest vandforbrugende løvtræarter.

6WRUXQJGRPVY NVW

/\VWU

+nUGI¡UVWRUPVLNNHUPHQNURQHQDIE¡MHVYHGPHJHW
vind.
Salt

6DOWI¡OVRP
Sygdomme

%LUNHVSHMOSRUHVYDPS

Birke-poresvamp.

Skinnende lakporesvamp.

Se afsnit om sygdomme.

Økologi

1¡MVRPLVLQHNUDYWLOMRUGHQVQ ULQJVLQGKROG

/\VNU YHQGH

6NDOVWnEHVN\WWHW±WnOHUEO VWGnUOLJW

,VWUHQJHYLQWUHNDQGHQVNDGHVDIIURVWHQ
Beskæring

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWXEHVNnUHWP
kronediametertilvækst 0,7m. Gennemsnitlig årlig
højdetilvækst opbygningsbeskåret 0,6m, kronediametertilvækst 0,2m.
Sygdomme

(JHLOGSRUHVYDPS VM OGHQ 
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Carpinus betulus, Avnbøg
Beskrivelse

&DPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

.URQHQHUW WRJULJWIRUJUHQHWDIW\QGHUHWWHVNXG

6WDPPHQHUVRPUHJHOOHWEXJWHWYUHGHWRJXUHJHO
mæssig.
Økologi

7ULYHVSnPXOGEXQGVWLYOHUHWRJIXJWLJEXQGPHQ
ses også på sur og næringsfattig bund.

5HWVN\JJHWnOHQGHRJPRGHUDWVN\JJHJLYHQGH

9DUPHNU YHQGHPHQWnOHUHQGHOIRUnUVIURVW

6WRUPIDVWPHQGHIRUPHUHVRIWHDIYLQG
Beskæring

7nOHUKnUGEHVN ULQJ
Salt

6DOWI¡OVRP
Sygdomme

+RQQLQJVYDPS

Se afsnit om sygdomme.
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STORE TRÆER
Fagus sylvatica, Bøg
Beskrivelse

)RUnUVO¡YHWKDUVLQKHOWHJHQIULVNHO\VHJU¡QQHIDUYH

PHWHUK¡MW

6WRUUDQNW WRJUHWW\QGJUHQHWNURQH
Økologi

%¡JHUHWVNRYWU RJWULYHVEHGVWLVNRYPLOM¡

QnUVLQEHGVWHXGYLNOLQJSnEDNNHWJUXVHWOHUHWEXQG
i egne med høj luftfugtighed og læ.

VnUEDUYHGVW UNWVYLQJHQGHYDQGVWDQG

%¡JHQGHIRUPHUHVLNNHDIYLQGHQRJHUUHWVWRUPIDVW

1\XGVSUXQJQHE¡JHHUPHJHWVnUEDUHRYHUIRUIURVW

6N\JJHWU GHUJLYHURJWnOHUPHJHWVN\JJH

0HJHWI¡OVRPRYHUIRUVDPPHQWU\NQLQJDIMRUGHQ
omkring rodnettet som følge af kørsel eller fodgængere.

Beskæring
 *HQQHPVQLWOLJnUOLJNURQHGLDPHWHWLOY NVWXEHVNnUHW
0,6m.

Gennemsnitlig årlig højdetilvækst opbygningsbeskå
ret 0,5m, kronediametertilvækst 0,2m.
Salt

6DOWI¡OVRP
Sygdomme

.XOVYDPS

Tøndersvamp.

Skællet stilkporesvamp.

Kæmpe-knippeporesvamp.

Bøgetræ - Høje-Taastrup Kirkegård
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Fraxinus excelsior, Ask



Beskrivelse

&DPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

8QJHWU HURSWLOnUVDOGHUHQKDUODQJHUHWWH
skud, der giver træet et slankt udseende.

,IULVWLOOLQJGDQQHUDVNHQHQODYWDQVDWW\NJUHQHW
krone med mange korte, kraftige grene.

2PYLQWHUHQHUGHQOHWJHQNHQGHOLJPHGGHVRUWH
knopper på de oprette grene.

Beskæring

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWXEHVNnUHWP
kronediametetilvækst 0,5m.
Gennemsnitlig årlig højdetilvækst opbygningsbeskåret 0,6m, kronediametertilvækst 0,3m.

Økologi

/\VWU PHQVN\JJHWnOHQGHLXQJGRPPHQ

$VNHQKDUGHWVW¡UVWHYDQGIRUEUXJEODQGWO¡YWU
arterne.

*U VYHJHWDWLRQHUK PPHQGHIRU$VNHQVY NVW

Asketræer - Østerholmen
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6WRUWEHKRYIRUWLOJ QJHOLJWNY OVWRILMRUGHQOLJH
som fosformængden er af stor betydning for dens
vækst. Kvælstofgødning er fremmende for væksten
hos unge aske.

Salt

0RGHUDWWLOVDOWWROHUDQW
Sygdomme

$VNHWRSW¡UUH

Se afsnit om sygdomme.

STORE TRÆER
Liriodendron tulipifera, Tulipantræ
Beskrivelse

&DPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

XQGHUIULHIRUKROGEOLYHUNURQHQEUHGRJKY OYHW
med svagt opstigende grene i en tæt, uregelmæssig grenmosaik.

%ODGHQHHUV USU JHGHPHGGHQDIVNnUQHVSLGV

%ORPVWHUQHHUNUXNNHIRUPHGHRJNDQPLQGHRPWXOL
panblomster. Kronbladene er grønlige ved grunden,
opefter gulrøde og øverste lysegrønne. Blomstring i
juli.

+¡VWIDUYHUQHHUVPXNNHLVW UNHJXOEUXQHIDUYHU
Økologi

7XOLSDQWU HWHUNU YHQGH

'HWNU YHUQ ULQJVULJYHOGU QHWMRUGEXQGRJJRGH
læforhold for at udvikle sig.

7nOHUYLQWHUIURVWJRGW

6 WWHUNUDIWLJHVW¡GVNXG
Beskæring

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWRSE\JQLQJVEHVNn
ret 0,6m, kronediametertilvækst 0,1m.
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Platanus x acerifolia, Platan
Beskrivelse

PHWHUK¡MRJPHWHUEUHGW

)ULWVWnHQGHXGYLNOHUGHQHQEUHGVWRURJV\PPH
trisk, kuplet krone med kraftige grene og mængder

DI¿QHUHNYLVWHGHUJLYHUGHQHQHOHJDQWJUHQPR
saik ved vintertid.

%DUNHQHUKRV OGUHWU HUNDUDNWHULVWLVNDIVNDOOHQGH

LVWRUHNDQWHGHÀDJHUGHUHIWHUODGHUO\VHJXOJU¡QQH
partier i et broget mønster.
Økologi

0HJHWO\VNU YHQGH

7nOHULNNHYROGVRPYLQGRJWULYHVLNNHLGHWnEQH
landskab.

7nOHUE\HQVIRUXUHQLQJV UGHOHVJRGW

+nUGI¡UPHQNDQGU EHVDIPHJHWKnUGIURVW

-RUGHQVNDOY UHQ ULQJVULJOLGWNDONULJOHWIXJWLJ
jord for at udvikle sig optimalt.
Beskæring

7nOHUEHVN ULQJJRGW

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWXEHVNnUHWP
kronediametertilvækst 0,5m. Gennemsnitlig årlig
højdetilvækst opbygningsbeskåret 0,6m, kronediametertilvækst 0,3m.
Salt

6DOWWROHUDQW
Sygdomme

3ODWDQV\JH

.XOVYDPS

Se afsnit om sygdomme.
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Platan - Taastrup Hovedgade

STORE TRÆER
Populus alba, Sølvpoppel
Beskrivelse

&DPK¡MWRJPHWHUEUHGW

)LQRJW WJUHQHWPHQXUHJHOP VVLJWE\JJHWNURQH

%ODGHQHKDUHQEODQNP¡UNHJU¡QRYHUVLGHRJVQH

KYLG¿OWSnXQGHUVLGHRJVWLON'HQVQHKYLGH¿OWHGH
underside med den mørkegrønne kontrast giver et
spil i bladene, der kan ses på lang afstand. Den hvid

¿OWHGHEHKnULQJKDUJLYHWGHQQDYQHW¶6¡OYSRSSHO¶
Økologi

9RNVHUSnGHÀHVWHMRUGEXQGVW\SHUEHGVWSnIXJWL
gere bund, men kan også udvikle sig på sandjord.

)XOGWKnUGI¡URJNXQQRJHQOXQGHYLQGI¡UGHIRUPHUHV
i nogen grad af vinden.
Beskæring

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWXEHVNnUHWP
kronediametertilvækst 0,9m.

Gennemsnitlig årlig højdetilvækst opbygningsbeskåret 1,2m, kronediametertilvækst 0,5m. Sølvpoppel hører til blandt de arter, der har langt den største til vækst såvel ubeskåret som beskåret.
Salt

6DOWWROHUDQW
Sygdomme

6N OOHWVWLONSRUHVYDPS
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Populus x canescens, Gråpoppel
Beskrivelse

&DPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

8GYLNOHUVLJPHGWLGHQWLOHQEUHGNURQHRJLDOGHU
dommen meget bred, grovgrenet og kæmpestor
symmetrisk krone.

6WDPPHEDUNHQHUVRPKHOWXQJJODWRJJUnJU¡Q
senere besat med sorte korkporer.
Økologi

/\VNU YHQGH

(WDIGHPHVWYLQGWROHUDQWHO¡YWU HU

.DQYRNVHSnDOOHMRUGEXQGVW\SHUXQGWDJHQVDQGHGH
jorde.

9ROGVRPURGY NVWRSWLOPIUDVWDPPHQRJYLWDO
rodskudsdannelse.

+DUVRPO\VWU HQHQRUPY NVWHQHUJLLXQJGRPPHQ
med meterlange årsskud men også en vedholdende
vækst op mod 100-årsalderen.

Gråpoppel - Bondehøjvej
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Salt

6DOWWROHUDQW
Sygdomme

,OGSRUHVYDPS

6N OOHWVWLONSRUHVYDPS

Se afsnit om sygdomme.

STORE TRÆER
Populus nigra, Pyramidepoppel
Beskrivelse

&DPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

8V GYDQOLJW WJUHQHWVPDOV¡MOHIRUPHWY NVWPHG
talrige, næsten lodret opadstrbende sidegrene helt
fra stammens grund i meget spidse grenvinkler. Den
nedre del af stammen kan have kamme, der fortsæt
ter i rodudløb.
Økologi

1¡MVRPLMRUGEXQGVNUDY

'HWRYHUÀDGLVNOLJJHQGHURGV\VWHPXGHOXNNHUDQGUH
arter af træer.
Sygdomme

6N OOHWVWLONSRUHVYDPS

Pyramidepoppel, Sengeløsevej
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Prunus avium, Fuglekirsebær
Beskrivelse

PHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

.URQHQHULV UVRP\QJUHUDQNRJNHJOHIRUPHW
Gamle træer kan have en bred og mere uregelmæssig krone.

,EORPVWULQJVWLGHQLPDMNDQ)XJOHNULVHE UY UH
næsten helt hvid af blomster og om efteråret får det
smukke rød-gyldne høstfarver.

(IWHUWUDJWHVDIXWDOOLJHIXJOH±VROVRUWHVMDJJHUVDPW
stære
Økologi

7ULYHVEHGVWSnLNNHIRUYnGRJVWLYPHQJHUQH
kalkrig muldbund.

'HQHUPRGHUDWVN\JJHJLYHQGHRJOHWVN\JJHWnOHQ
de, men blomstrer ikke i skygge.

.UDIWLJXQJGRPVY NVW

$OGHUnU

1RJHQOXQGHVWRUPIDVWPHQGHIRUPHUHVRIWHDI
vinden.
Beskæring

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWXEHVNnUHWP
kronediametertilvækst 0,7m. Gennemsnitlig årlig
højdetilvækst opbygningsbeskåret 0,8m, kronediametertilvækst 0,3m.
Salt

0RGHUDWI¡OVRPRYHUIRUVDOWSnYLUNQLQJ
Sygdomme

Svovlporesvamp.

Se afsnit om sygdomme.
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STORE TRÆER
Pterocarya fraxinifolia, Vingevalnød
Beskrivelse

RSWLOPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

9LQJHYDOQ¡GVV USU JHUGHODQJHK QJHQGHUDN
ler og gule høstfarver om efteråret.

2IWHÀHUVWDPPHWPHGXGDGVNUnQHQGHVWDPPHU

8QGHUIULHIRUKROGHUNURQHQRIWHEUHGHUHHQGK¡M
Økologi

.U YHUHWYLQGEHVN\WWHWQ ULQJVULJWRJIXJWLJW
voksested.

)RUKROGVYLVVN\JJHWnOHQGH

)XOGWKnUGI¡UVHOYLPHJHWVWUHQJHYLQWUH

+XUWLJWYRNVHQGHLXQJGRPPHQ

6WRUHP QJGHUDIURGVNXG+YLVGLVVHLNNHDINOLS
pes, dannes der et tæt busket rundt om træet.

Vingevalnød - Mølleparken
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Quercus petraea, Vintereg
Beskrivelse

&DPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

.URQHQHUPHUHUHJHOP VVLJHQG6WLONHJPHGHQ
udpræget tendens til en gennemgående akse. Grenvinkler på nær 90 grader i forhold til stammen almindeligt, men spidse grenvinkler ses også.
Økologi

9LQWHUHJNDQJURSnVWRUWVHWDOOHMRUGEXQGVW\SHU
men er mere sårbar over for oversvømmelse af
rødderne end stilkeg og trives bedst på grusede
højbundsjorder, hvor dræningstilstanden er god.

0HUHIURVWI¡OVRPHQGVWLONHJRJKDURIWHIURVWUHYQHU
Beskæring

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWXEHVNnUHWP

NURQHGLDPHWHWLOY NVWP*HQQHPVQLWOLJnUOLJ
højdetilvækst opbygningsbeskåret 0,5m, kronediametertilvækst 0,3m.
Salt

*HQHUHOWVDOWWROHUDQW
Sygdomme

. PSHNQLSSHSRUHVYDPS

(JHPHOGXJ

+RQQLQJVYDPS

(JHLOGSRUHVYDPS VM OGHQ 

Se afsnit om sygdomme.
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STORE TRÆER
Quercus robur, Stilkeg
Beskrivelse

&DPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

.RUWVWDPPHPHGHQVWRUEUHGNURQH

%ODGHQHHUJOLQVHQGHJU¡QQHPHGJXOHK¡VWIDUYHU

/\VWU 

6WLONHJHQHUGHQO QJVWOHYHQGHDIYRUHWU DUWHURJ

NDQEOLYHnUJDPPHO

,QGYDQGUHGHWLO'DQPDUNRPNULQJINU

Egen har spillet en stor rolle i sagn og tro og som
symbol på bestandighed, soliditet og styrke.
Økologi

6WRUY NVWLXQJGRPPHQ

7ULYHVSnQ VWHQDOOHW\SHUMRUGEXQGRJHU
stormfast.
Beskæring

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWXEHVNnUHWP
kronediametetilvækst 0,6m. Gennemsnitlig årlig
højdetilvækst opbygningsbeskåret 0,6m, kronediametertilvækst 0,2m.
Salt

0LQGUHVDOWWROHUDQWHQG4XHUFXVSHWUDHD
Sygdomme

(JHPHOGXJ

+RQQLQJVYDPS

(JHLOGSRUHVYDPS VM OGHQ 

Se afsnit om sygdomme.

Stilkeg - Roskildevej
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Robinia pseudoacacia, Robinie
Beskrivelse

PHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

/\VWU 

'\EWIXUHWEDUNRJVW UNIRUJUHQHWRJNURJHWNURQH

/HWO\VWO¡YRJHQVPXNEORPVWULQJPHGVWRUHKYLGH
klaser.
Økologi

/\VWU PHGKXUWLJXQJGRPVY NVW

8GYLNOHUVLJEHGVWSnIURGLJHNDONKROGLJHMRUGHUPHQ
trives fortinligt under lettere, sandprægede forhold

5RGVNXG

7nOHUOXIWIRUXUHQLQJ

3n\QJUHWU HUNDQGHUVNHJUHQEUXGVRPI¡OJHDI
isslag eller sommerstorm.

Robinie - Roskildevej
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STORE TRÆER
Salix alba, Hvidpil
Beskrivelse

FDPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

.URQHE\JQLQJYDULHUHUIUDW\SHUPHGPHJHWRSDG
stræbende grene i en kegleformet kroneform til
træer med bredt byggede kroner med udpræget
hængende grene med lange skud.

%ODGHQHHUVPDOWODQFHWIRUPHGH3nRYHURJLV U
på undersiden er de silkehårede, der på afstand
giver træet et karakteristisk hvidligt skær.
Økologi

+YLGSLOHUO\VNU YHQGH

9LQGVW UN

+XUWLJWYRNVHQGHLXQJGRPPHQ

.U YHUSRU¡VG\EJUXQGHWRJQ ULQJVULJMRUGEXQG
og tåler fugtige jordbundsforhold og udvikler sig
godt tæt ved søer, damme og vandløb.

$JJUHVVLYWURGV\VWHP
Beskæring

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWXEHVNnUHWP
kronediametertilvækst 0,9m. Gennemsnitlig årlig
højdetilvækst opbygningsbeskåret 1,3m, kronediametertilvækst 0,3m.

+¡UHUWLOEODQGWGHPHVWKXUWLJYRNVHQGHO¡YWU HU
både ubeskåret og beskåret.
Salt

.DQY UHVnYHOI¡OVRPVRPWROHUDQWLIRUKROGWLOVDOW
påvirkning.
Sygdomme

$OPLQGHOLJLOGSRUHVYDPS

3LOHLOGSRUHVYDPS VM OGHQ 

Sjældnere angribes den af svovlgul poresvamp,
Laetiporus sulphureus.
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Tilia cordata, Småbladet lind
Beskrivelse

&DPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

.URQHIRUPHQHUYDULDEHOIUDEUHGRJXUHJHOP VVLJ
til kuplet. Kronegrene kan variere fra oprette med
spidse grenvinkler til nærmest parykagtigt buede.

,QGYDQGUHGHWLO'DQPDUNINU
Økologi

7ULYHVEHGVWSnIXJWLJPXOGEXQGPHQNDQYRNVHSn
et bredt udsnit af jordbunde og fugtighedsgrader –
fra stift, vådt ler til sandet og tør bund og på basisk
såvel som sur bund.

6N\JJHWU DUW

1RJHQOXQGHYLQGI¡URJWHPPHOLJVWRUPIDVW

7¡UNHWnOHQGHRJUHWIURVWWnOVRP
Beskæring

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWXEHVNnUHWP
kronediametertilvækst 0,5m. Gennemsnitlig årlig

K¡MGHWLOY NVWRSE\JQLQJVEHVNnUHWPNURQHGLD
metertilvækst 0,2m. Tilia hører til blandt de mest
beskæringskrævende vejtræer.
Salt

6DOWI¡OVRP
Sygdomme

/LQGHEODGOXVDQJULEHURIWHVPnEODGHWOLQG

6N OOHWVWLONSRUHVYDPS

. PSHNQLSSHSRUHVYDPS

.XOVYDPS

Se afsnittet sygdomme.
Småbladet lind - Parkvej
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STORE TRÆER
Tilia platyphyllos, Storbladet lind

Ulmus glabra, Storbladet elm

Beskrivelse

&DPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

.URQHQEHVWnUDIODQJHW\QGHJUHQHPHGVSLGVH
grenvinkler og kroneomridset på yngre og mellemaldrende fritstående træer er regelmæssigt og nær
mest sparformet.

Beskrivelse

PHWHUK¡MWRJRSWLOPHWHUEUHGW

)ULWVWnHQGHXGYLNOHUGHQHQVWRUNXSOHWW WO¡YHW
krone.

'\EWJnHQGHU¡GGHU

Økologi

7ULYHVLNNHSnVXUHOOHUYnGEXQG

0HUHIURVWI¡OVRPHQG6PnEODGHWOLQGPHQVSULQJHU

RJVnXGGDJHI¡U

+nUGI¡URJYLQGVW UN6RPXQJPHUHY NVWNUDIWLJ
end Småbladet lind.
Beskæring

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWXEHVNnUHWP
kronediametertilvækst 0,7m.

Gennemsnitlig årlig højdetilvækst opbygningsbeskåret 0,6m, kronediametertilvækst 0,3m.

7LOLDK¡UHUWLOEODQGWGHPHVWEHVN ULQJVNU YHQGH
vejtræer.

Økologi

7ULYHVEHGVWSnG\ERJIXJWLJPXOGEXQG3ODQWQLQJDI
elm fremmer mulddannelsen.

'HQHUVWRUPIDVWGHIRUPHUHVLNNHDIYLQGRJWnOVRP
overfor forårsfrost.
Salt

0RGHUDWWLOWROHUDQWRYHUIRUVDOWSnYLUNQLQJ
Sygdomme

(OPHV\JHQ

Se afsnittet om sygdomme.

Salt

6DOWI¡OVRP
Sygdomme

Skællet stilkporesvamp.

. PSHNQLSSHSRUHVYDPS

.XOVYDPS

Se afsnittet om sygdomme.
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MELLEMSTORE TRÆER
Aesculus x carnea ’Briotii’, Hestekastanie
Beskrivelse

PK¡MWRJPHWHUEUHGW

7 WPHJHWUHJHOP VVLJXGEUHGWNURQH

0HJHWGHNRUDWLYHO\VWU¡GHEORPVWHUPHGJXOWFHQ
ter i oprette klaser i maj-juni.
Økologi

0RGHUDWYRNVHQGH

Trives i sol og halvskygge.

Stiller ikke specielle krav til jordbunden, men fore
trækker en ikke for tør jord, der er rig på nærings
stoffer.
Sygdomme

$QJULEHVWLOV\QHODGHQGHLNNHDINDVWDQLHPLQHU
møllen.
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MELLEMSTORE TRÆER
Ailanthus altissima, Skyrækker

Alnus spaethii, el

Beskrivelse

&DPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHG

Hurtigtvoksende.

%UHGNURQHWPHGnEHQNURQHE\JQLQJ%DUNHQHUVRP
ung rødbrun og senere grønlig gråbrun med lange
hvide ridsede striber.

*U¡QOLJHEORPVWHULMXQLPHGJHQQHPWU QJHQGHOXJW

Beskrivelse

PHWHUK¡MWKXUWLJWYRNVHQGH

.URQHE\JQLQJHQHUUHJHOP VVLJNHJOHWLOS\UDPL
deformet.

/¡YHWHUJOLQVHQGHP¡UNHJU¡QRJVXQGWPHGU¡GOLJH
høstfarver.

6WRUHNRJOHOLJQHQGHRJGHNRUDWLYHIUXJWHU

Økologi

6NDOKDYHVROIRUDWWULYHV

)RUHWU NNHUOXQRJG\EPXOGHWMRUGPHQVWLOOHUL¡Y
rigt ingen krav til jordbunden.

7nOHUE\NOLPDV UGHOHVJRGW

Økologi

6ROWLOOHWVN\JJH

6 UGHOHVYLQGIDVWRJWnOHUKDYOXIWRJW¡UUHVnYHO
som fugtige lokaliteter.

7nOHUE\OXIWV UGHOHVJRGW

Beskæring

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWXEHVNnUHWP

NURQHGLDPHWHWLOY NVWP

Gennemsnitlig årlig højdetilvækst opbygningsbeskåret 0,3m, kronediametertilvækst 0,1m.

Beskæring

(WDEOHULQJVEHVN ULQJIRUDWUHGXFHUHNURQHQVY JW
Salt

Moderat til følsom over for salt.

Salt

6DOWWROHUDQW
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Carpinus betulus ’Fastigiata’,
Pyramide-Avnbøg
Beskrivelse

PPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

2SUHWY NVW±NURQHEUHGWS\UDPLGHIRUPHW
Økologi

7ULYHVSnPXOGEXQGVWLYOHUHWRJIXJWLJEXQGPHQ
ses også på sur og næringsfattig bund.

5HWVN\JJHWnOHQGHRJPRGHUDWVN\JJHJLYHQGH

9DUPHNU YHQGHPHQWnOHUHQGHOIRUnUVIURVW

.U YHUEHVN\WWHOVHIRUYLQGHJQHUVLJLNNHWLOGHW
åbne land
Beskæring

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWXEHVNnUHWP
kronediametetilvækst 0,2m.

Gennemsnitlig årlig højdetilvækst opbygnings beskåret 0,6m, kronediametertilvækst 0,1m.

Asketræer - Østerholmen
Pyramide-Avnbøg - Roskildevej
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MELLEMSTORE TRÆER
Catalpa bignonioides, Trompettræ
Beskrivelse

PK¡MWRJEUHGWVWRUXQJGRPVY NVW

5LJEORPVWULQJPHGVWRUHKYLGHEORPVWHU

8GSU JHWVROLW UWWU 
Økologi

5REXVWWU LE\PLOM¡HW

VROKDOYVN\JJHNU YHUEHVN\WWHOVHPRGYLQG

Stiller ingen krav til jordbund.

Trompettræ - Kilde: www.wsu.edu
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Corylus colurna, Tyrkisk hassel

Ginkgo biloba, Tempeltræ

Beskrivelse

&DPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

5HJHOP VVLJNURQHE\JQLQJPHGJHQQHPJnHQGH
stamme.

'HNRUDWLYJUnEUXQVNRUSHEDUNVRPEOLYHUÀRVVHW

*XOJU¡QQHUDNOHULPDUWVWLODSULO

Beskrivelse

WLOPHWHUK¡MW

RSUHWYRNVHQGHHQÀHUVWDPPHWWU PHGUHWJURYXG
bredt til opret forgrening.

.DUDNWHULVWLVNHWRODSSHGHYLIWHIRUPHGHEODGH

$UWHQHUWYHER±KDQRJKXQEORPVWHUSnKYHUVLWWU 
Frugter er lyst gulgrønne og ses sjældent. Er de tilstede er de ildelugtende.

Økologi

)RUHWU NNHUQHXWUDOWLONDONKROGLJMRUGEXQGPHQL
øvrigt ingen specielle krav til jordbunden.

6ROWLOKDOYVN\JJH

7nOHUW¡UNHRJNODUHUE\NOLPDHWV UGHOHVJRGW
Beskæring

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWXEHVNnUHWP
kronediametetilvækst 0,1m.

Gennemsnitlig årlig højdetilvækst opbygningsbeskå
ret 0,3m, kronediametertilvækst 0,1m.
Salt

6DOWI¡OVRP
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Økologi

7nOHUGHQIRUXUHQHGHE\OXIWV UGHOHVJRGW

9 NVWKDVWLJKHGRIWHK PPHWDIWLOEDJHIU\VQLQJDI
topskud, men på en beskyttet plads kan dette undgås.
Salt

7LOV\QHODGHQGHVDOWWROHUDQW

MELLEMSTORE TRÆER
Gleditsia triacanthos, Tretorn
Beskrivelse

PHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW
  7UHWRUQVV USU JHUGHWOHWWH¿QHO¡YRJGHQnEQH
bredt voksende og etageagtige krone. Barken er
ofte tæt besat med sylespidse torne.

Beskæring

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWXEHVNnUHWP
kronediametertilvækst 0,3m.

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWRSE\JQLQJVEH
skåret 0,1m, kronediametertilvækst 0,1m.
Salt

6DOWWROHUDQW

Økologi

Sol, beskyttes mod vind. stiller ingen krav til jord
bund, men foretrækker fugtig og næringsrig jord.

Tretorn - Taastrup Medborgerhus
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Acer campestre, Naur

Pyrus caucasca, Pryd-pære

Beskrivelse

PK¡MWRJPHWHUEUHGW

9HOXGYLNOHWNURQH

6PnXDQVHOLJHJXOOLJJU¡QQHEORPVWHUGHUJLYHUHW
let gult skær i blomstringen

Beskrivelse

10-12meter højt.

+YLGHEORPVWHUPHGU¡GHJULÀHULDSULOPDMRJVPXN
ke rødgule høstfarver.

RSUHW JIRUPHWNURQHPHGP¡UNHJU¡QWJOLQVHQGH
løv og en gennemgående stamme.

6PnE UOLJQHQGHS UHIUXJWHU

Økologi

Sol til let skygge.

Stiller ingen specielle krav til voksested.

5REXVWWU LE\PLOM¡HW

,NNHKXUWLJWYRNVHQGH

Økologi

7ULYHVSnG\EPXOGHWYHOGU QHWMRUG
Beskæring

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWXEHVNnUHWP
kronediametertilvækst 1,3m.

Gennemsnitlig årlig højdetilvækst opbygningsbeskå UHWPNURQHGLDPHWHUWLOY NVWP

Prunus padus, Almindelig hæg

Sorbus intermedia, Seljerøn

Beskrivelse
  2SWLOPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGWV GYDQOLJ
 YLVÀHUVWDPPHW

6SULQJHUXGDOOHUHGHLDSULORJO\VHURSLEHJ\QGHOVHQ
af maj med en overdådig, hvid blomstring.


Beskrivelse

PHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

/\VWU 

+DUPRQLVNUXQGNURQHPHGHQPHJHWW WJUHQE\J
ning.

5LJEORPVWULQJRJRIWHVPXNNHK¡VWIDUYHU

Økologi

UHWVN\JJHWnOHQGHRJQRJHQOXQGHYLQGI¡U

6WLOOHULQJHQV UOLJHNUDYWLOYRNVHVWHGPHQIRUH
trækker næringsrig, helst let fugtig jord
bund.

Sol til halvskygge.

6 WWHUPDQJHVW¡GRJURGVNXGRJNDQGHUIRUGDQQH
en næsten uigennemtrængelig undervækst.

Økologi

/DQJVRPWYRNVHQGH

Kræver sol.

Stiller ikke specielle krav til voksested, men foretrækker fugtig (ikke våd), kalkrig jord.
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SMÅ TRÆER
Acer platanoides ’Globosum’, Kugleahorn

Amelanchier arborea ”Robin Hill”, Bærmispel

Beskrivelse

Op til 6 meter højt og 5-6 meter bredt.

9HOIRUPHWWU PHGUXQGNURQH

)ULVNJU¡QQHEODGHPHG¿QHK¡VWIDUYHU

6PnJXOHEORPVWHULL¡MQHIDOGHQGHRSUHWWHVN UPH
før løvspring.

Beskrivelse

5-7meter højt moderatvoksende træ, senere med en
bred lidt overhængende krone.

6DUWURVDEORPVWHULKDOYVN UPIRUPHGHNODVHUL
april- maj.

/¡YHWHUEURQ]HIDUYHWLXGVSULOVHQHUHP¡UNHJU¡QW

RJQRJHW¿OWHW2UDQJHU¡GHK¡VWIDUYHU

Økologi

0HJHWUREXVWWU GHUWnOHUE\OXIWJRGW

Økologi

6ROWLOKDOYVN\JJH

7ULYHVJRGWSnGHÀHVWHMRUGW\SHU

+nUGI¡URJWnOHUYLQGRJW¡UNH

6DOWI¡OVRP

Amelanchier lamarckii/A. canadensis,
Almindelig bærmispel
Beskrivelse
  &DPHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGWRIWHVWÀHUVWDP
met bredt træ/busk.

6PXNEORPVWULQJPHGKYLGHEORPVWHULW WWH
hængende klaser.

6PnU¡GWWLOSXUSXUVRUWIDUYHGHE ULMXQLMXOL

VRPXQJRSUHWYRNVHQGHVHQHUHPHUHEUHGWYRNVHQGH
og overhængende.
Økologi

6WLOOHULNNHNUDYWLOMRUGEXQGHQ

Sol til halvskygge.

6DOWI¡OVRP

Kugleløn - Hyldevangen
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Cercidiphyllum japonicum, Hjertetræ

Magnolia kobus, Magnolie

Beskrivelse
  PHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

+MHUWHWU HWVV USU JHUGHKMHUWHIRUPHGHEODGH
der om efteråret får meget smukke gule til røde
høstfarver.

,XGVSULQJHUEODGHQHLEURQ]HU¡GOLJHQXDQFHURJ
om sommeren er oversiden lys friskgrøn og undersiden har et hvidligt skær.

Beskrivelse

6WRUEXVNHOOHUOLOOHWU SnRSWLOPHWHUK¡MWRJ

PHWHUEUHGW

2YHUGnGLJKHGDIEORPVWHUPHQGHWNDQWDJHHQGHO
år før blomstringen indtræffer.

Økologi

Trives på fugtig, sur til kalkholdig jord. Høstfarverne
er mere intensive på sur jord.

Følsom over for frost i det sene forår.



%ORPVWHUQHHUKHOWKYLGHRJVWMHUQHIRUPHGH

Økologi

7nOHUKnUGIURVWPHQLNNHVLGVWSnIRUnUHW
Trives bedst under beskyttede vilkår og sol.

Crataegus laevigata, Tjørn
Beskrivelse

&DPHWHUK¡MWRJEUHGW

7 WNXSSHOIRUPHWNURQHPHGHQNURJHWJUHQE\JQLQJ

5LJEORPVWULQJ
Økologi

6N\JJHWnOHQGHPHQIRUHWU NNHUVROKDOYVN\JJH

0HJHWYLQGRJIURVWKnUGI¡U

Foretrækker fugtigt, næringsstofrigt voksested.

Laburnum watereri ”Vossii”, Guldregn
Beskrivelse
  2SWLOPHWHUK¡MÀHUVWDPPHWEXVNWU

2YHUGnGLJEORPVWULQJLIRUVRPPHUHQKYRUGHQV
farver lyser markant op.

6 WWHUQRUPDOWLQJHQIU¡6WHULOLWHWHQEHYLUNHUDWGH
giftige frø undgås.
Økologi

.DQYRNVHSnMRUGHUPHGULQJHQ ULQJVLQGKROG

6N\JJHWnOHQGH

+nUGI¡URJUHWXSnYLUNHWDIYLQG

Magnolie
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SMÅ TRÆER
Magnolia x soulangeana, Alm. Magnolie

Malus sargentii, Sargents æble

Beskrivelse
  )nJUHQHWWU DJWLJEXVNPHWHUK¡MRJEUHG

2YHUGnGLJKHGDIEORPVWHUVRPHURSUHWWHNORNNH
formede og hvide på indersiden og mere eller
mindre rødlige på ydersiden. Blomstrer før løvspring
i april-maj.

Beskrivelse
  &DPHWHUK¡MRJPHWHUEUHGnEHQEXVNPHG
skråt udstående grene, tæt og stærkt forgrenet.

,EORPVWULQJVWLGHQVWnUGHQPHGHWÀRUDIKYLGH
blomster, i sensommeren med mængder af røde
frugter og i oktober med farveprægtig høstkolorit.

Økologi

.U YHUEHVN\WWHGHYLONnURJVROWLOKDOYVN\JJH

Kræver gode jordbundsforhold.

Følsom over for forårsfrost.








Økologi
6WLOOHUNXQVPnNUDYWLOMRUGEXQGHQVQ ULQJVLQGKROG
Den klarer sig godt på sandjord.
.ODUHUVLJLNNHVnJRGWXQGHUW¡UUHMRUGEXQGVIRUKROG
/DQJVRPWJURHQGH
9LQGWROHUDQWRJO\VNU YHQGH
6DOWI¡OVRP

0DOXVÀRULEXQGD, paradisæble
Beskrivelse

.DUDNWHULVWLVNWU IRUPGHUHUPHWHUK¡MWRJ

OLJHVnEUHGW2IWHÀHUVWDPPHWWU 

5LJWEORPVWUHQGHLPDMMXQLPHGURVDKYLGHEORPVWHU

VPnUXQGHU¡GJXOHIUXJWHURJO\VHQGHRUDQJHU¡GH
høstfarver.
Økologi

6ROWLOKDYVN\JH

7ULYHVEHGVWSnYHOQ UHWQRUPDOWLOPLGGHOVY UMRUG

7nOHUE\NOLPD
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Prunus avium ”Plena”,
fyldtblomstret fuglekirsebær
Beskrivelse
  PHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

,¡MQHIDOGHQGHULJEORPVWULQJPHGVQHKYLGHW W
fyldte, hængende, kugleformede blomster.

RSUHWYRNVHQGHWU PHG JIRUPHWNURQHRJJHQQHP
gående stamme med regelmæssig forgrening.
Økologi

Sol til let skygge.

7ULYHVSnGHÀHVWHMRUGW\SHUIRUHWU NNHUGRJ
kalkholdig, næringsrig og ikke for fugtig jordbund

5REXVWKnUGI¡URJGHIRUPHUHVLNNHDIYLQGHQ

0RGHUDWI¡OVRPRYHUIRUVDOWSnYLUNQLQJ
Beskæring

*HQQHPVQLWOLJnUOLJK¡MGHWLOY NVWXEHVNnUHWP
kronediametertilvækst 0,7m.
Gennemsnitlig årlig højdetilvækst opbygningsbeskåret 0,7m, kronediametertilvækst 0,3m.
Fyldtblomstret fuglekirsebær - Sydvej
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SMÅ TRÆER
Prunus serrulata ”Amanogawa” –
japansk søjlekirsebær

Prunus serrulata ”Tai Haku” – japansk kirsebær

Beskrivelse
  /LOOHWU HOOHUVWRUEXVNPHWHUK¡MRJEUHG

5LJWEORPVWUHQGHLPDMPHGURVDKDOYI\OGWHRJ
duftende enkeltblomster.

6¡MOHIRUPHWY NVWRIWHPHGÀHUHOLJHNUDIWLJHKRYHG
stammer.

+¡VWIDUYHUJXORUDQJHWLOU¡GOLJH

Beskrivelse

PHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

5LJWEORPVWUHQGHLVOXWQLQJHQDIDSULOWLOEHJ\QGHOVHQ
af maj med renhvide, enkelte blomster.

,XGVSULQJHUO¡YHWU¡GOLJEURQ]HIDUYHWVHQHUH
glinsende grøn. Høstfarver gul-orange.

Økologi

.U YHUVRO

8GYLNOHUVLJEHGVWXQGHUEHVN\WWHGHIRUKROGPHQHU
hårdfør og robust

Prunus serrulata ”Kanzan” – japansk kirsebær
Beskrivelse

7-10meter højt og 5-8 meter bredt træ med stive
opret-udbredte grene.

5LJWEORPVWUHQGHIUDVLGVWLPDMWLOI¡UVWLMXQLPHG
lyserøde fyldte blomster.

,XGVSULQJHUO¡YHWEURQ]HIDUYHWVHQHUHJOLQVHQGH
grøn. Høstfarver gul-orange.

Økologi

.U YHUVRO

+nUGI¡URJUREXVWPHQJLYHUGHQVPXNNHVWH
blomstring, hvis den står under beskyttede forhold

Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’,
Kugle-Robinie
Beskrivelse
  PHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

.XJOHUXQGRJPHJHWW WNURQH3ODQWQLQJHUPHG
kugle-Robinie giver en stor ensartethed.

6HQWO¡YVSULQJEORPVWUHULNNHJXOOLJHK¡VWIDUYHU
Økologi

5REXVWE\WU 

Økologi

.U YHUVRO

+nUGI¡URJUREXVWPHQJLYHUGHQVPXNNHVWH
blomstring, hvis den står under beskyttede forhold.
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Sambucus nigra – Alm. hyld

Sorbus aucuparia, Alm. røn

Beskrivelse

/LOOHWU HOOHUEXVNSnRSWLOPHWHUK¡MRJPH
ter bred.

2YHUGnGLJEORPVWULQJPHGVPnYHOGXIWHQGHKYLGH

XGVS UUHGHEORPVWHUVDPOHWLVWRUHÀDGHVN UPHL
juni-juli.

0HJHWWLGOLJWO¡YVSULQJ

)UXJWHUQHHUVPnI¡UVWJU¡QQHRJVHQHUHVRUWH
bærlignende stenfrugter.

Beskrivelse

PHWHUK¡MWRJPHWHUEUHGW

/\VWU 

/HWXUHJHOP VVLJNURQH

5LJEORPVWULQJJ\OGHQU¡GK¡VWIDUYHPHGU¡GHE U

Økologi

8GYLNOHUVLJEHGVWSnPHJHWQ ULQJVULJYHOGU QHW

PXOGMRUGPHQNODUHUVLJSnGHÀHVWHYRNVHVWHGHU

+XUWLJYRNVHQGHRJJUnGLJRJWLOODGHULQJHQXQGHU
vækst.

7nOHUVW UNEHVNU ULQJLHQKYHUDOGHU

)XOGO\VWLOJDQJHUQ¡GYHQGLJIRUHQULJEORPVWULQJ

6DOWI¡OVRP

Alm. hyld

78 Strategi for Træer

Økologi

+XUWLJWDIWDJHQGHY NVW

Sol-halvskygge.

Stiller ikke store krav til voksested, men foretrækker
l et fugtig ikke for nærringsfattig jordbund.

6DOWI¡OVRP

Alm. Røn

SMÅ TRÆER
Syringa vulgaris, Almindelig syren

Wisteria sinensis, Blåregn

Beskrivelse
  6WRUEXVNHOOHUOLOOHWU SnPHWHUK¡MRJ
meter bred.

)URGLJY NVWRJEORPVWULQJPHGGXIWHQGHYLROHWWH

HOOHUKYLGHEORPVWHULHQRSUHWDÀDQJWRSSULPRMXQL

Beskrivelse

Op til 10meter høj kraftig slyngplante til espalier,
hegn eller pergola.

/\VHEOn UWHEORPVWHULFPODQJHNODVHUL
maj-juni.







Økologi
1¡MVRPEXVNGHUNDQYRNVHLQ VWHQDOVODJVMRUG
med undtagelse af meget fugtige og sandede jorde.
'HQHUIXOGWKnUGI¡URJPHJHWYLQGVW UN
.U YHUIXOGWO\VIRUDWXGYLNOHVLJ
0RGHUDWI¡OVRPRYHUIRUVDOW





Økologi
.U YHUVRORJO 
6XUQHXWUDOMRUG

Blåregn
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SYGDOMME
UNDER UDARBEJDELSE
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