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H AND LIN G S PL AN
For at opnå politikkens målsætninger fokuseres der på fire overordnede indsatsområder, som beskrives i
detaljer nedenfor. Til sidst redegøres der for disponering af de i 2018 afsatte midler til træer i Frederiksberg
Kommune.

I ND S ATS O M RÅDE R
DIGITAL REGISTRERING AF OFFENTLIGE OG PRIVATE TRÆER PÅ FREDERIKSBERG
Den digitale registrering af alle træer på Frederiksberg – såvel offentlige som private – skal danne ramme
for et analyseværktøj, der skal sikre overblik over alle træer i kommunen og over, om der kan ses et træ fra
hver bolig på Frederiksberg, samt om én træart er mere udbredt end andre. Desuden skal værktøjet sikre en
sundere træbestand og i sidste ende, at borgerne er tilfredse med muligheden for naturoplevelser.

DIFFERENTIERET OG MÅLRETTET VANDING TILPASSET TRÆARTEN
En løsning, der sikrer en hurtigere og bedre etablering af nyplantede træer, gavner miljøet, og som samtidig
er økonomisk fordelagtigt. Det skal være med til at sikre, at Frederiksbergs træbestand er sund og frodig, og
at borgerne er tilfredse med naturoplevelsen på Frederiksberg.

TILTAG FOR BESKYTTELSE AF TRÆER
Flere forskellige tiltag såsom fokus på mindre saltning og vejledning i beskæring af træer for både borgere
og entreprenører samt fysisk beskyttelse af træerne i etableringsfasen vil være med til at sikre en sund og
frodig træbestand, og det vil i sidste ende betyde, at borgerne er tilfredse med naturoplevelsen på Frederiksberg.

OMRÅDER MED SÆRLIGT FOKUS
I tilfælde af at træerne på Frederiksberg Allé, i Allégadeanlægget og andre særlige områder rammes af skadedyr eller sygdom, har forvaltningen udarbejdet en plan for, hvordan træerne kan bevares og fornyes.
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D I GI TA L RE G IS TRE RI NG A F OFFENT L I G E OG
PR I VATE TRÆ E R P Å FR ED ER I KS B ER G
DIGITAL REGISTRERING SOM VÆRKTØJ
Det er ambitionen, at Frederiksberg Kommune skal have en komplet digital træregistrering i 2019. En digital
træregistrering er et værktøj, der kan anvendes til systematisering og effektivisering af driftsarbejdet med
træerne. I dag er mange af kommunens træer registreret med et tal og et fysisk skilt på træet. Den digitale
træregistrering vil kunne vise oplysninger i GIS om art, sort, alder, tilstand, hvornår træet skal beskæres og
vandes mv. Det kan også være registrering omkring opsætning af for eksempel saltskærme de første år ved
træer på udsatte steder langs veje.
For at opnå fuld effekt af en træregistrering er det vigtigt at få registreret alle træer, dvs. både vejtræer, træer
på pladser, i parker, på kirkegårde mv. samt ikke mindst træer på private arealer.

GOD FORVALTNING AF TRÆERNE
Træregistreringen kan bidrage med oplysninger til driften af træbestanden, der sikrer rettidig omhu i forhold
til træernes etablering og udvikling. På den måde kan opbygning og formning af træet prioriteres frem for
reduktion og tilbageskæring af trækronerne. Samtidig vil den give et overblik over og vished om sårbarheden af træbestanden. På den måde kan den danne grundlag for det fremadrettede strategiske arbejde med
kommunens træer.
Med præcise oplysninger om plantningstidspunkter, træart og -sort, samt hvordan de udvikler stammeomfang og kronediameter, kan træernes tilstand og udvikling med jævne mellemrum evalueres. Herved bliver
det lettere i fremtiden at vælge arter eller sorter, som klarer sig godt. Den digitale træregistrering vil også
være til gavn ved videndeling med andre forvaltere af træer, først og fremmest i Københavns Kommune,
hvor det kan være hensigtsmæssigt at koordinere arbejdet med træer på tværs kommunegrænsen.

ARTSDIVERSITET
Tillige vil træregistreringen medvirke til, at vi løbende kan sikre os, at der ikke er sorter, arter eller slægter
af træer, der bliver overrepræsenteret og dermed sårbare overfor artsspecifikke angreb fra skadedyr eller
sygdomme. Altså sikre artsdiversitet i træbestanden. Desværre betød elmesygen i 1990’erne, at henved 25
procent af kommunens samlede træbestand måtte fældes indenfor få år. Træregistreringen vil være et hensigtsmæssigt værktøj til at undgå, at samme scenarie sker igen, idet risikoen for artsspecifikke sygdomme
mindskes ved høj artsdiversitet.

RISIKOTRÆER
Derudover er træregistreringen et nyttigt værktøj til at følge træer, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Selv
om de store, gamle, flotte træer er afholdte, har kommunen en forpligtelse til hele tiden at være ajour med,
at de ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko for borgere og andre, der færdes omkring træerne. Derfor bør
træer, der er registreret som risikotræer, men som ikke umiddelbart skal fældes, tilses minimum én gang
årligt.
Således er træregistreringen et vigtigt værktøj, der kan sikre, at træpolitikkens fem målsætninger indfries.
Det er imidlertid essentielt løbende at holde registreringsværktøjet opdateret for, at det er anvendeligt.
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D I FF E RE N TIE RE T O G M Å L R ET T ET VA N D I N G
EFT ER TRÆ S O RT
VANDING AF NYPLANTEDE TRÆER
Nyplantede træer skal have hjælp til at få opfyldt deres behov for vand. Dette skyldes, at de kun får en lille
del af deres rodnet med sig fra planteskolen, og de kan derfor ikke forsyne sig selv med tilstrækkeligt vand.
Det tager desuden tid for træernes rødder at finde sig til rette efter en flytning, da jordens beskaffenhed i
det nye træhul som regel er meget anderledes end det, træerne er vant til på planteskolen.
Ved at vande de nyplantede træer i mindst tre år efter plantningen sikres træerne de bedst mulige vilkår for
røddernes udvikling og en optimal start i de nye omgivelser.

VANDING TILPASSET TRÆSORTEN
Vanding af nyplantede træer er en økonomisk investering. Nyere forskning søger at afdække de enkelte
træsorters individuelle vandbehov ved at koble målinger af træsorternes tilvækst sammen med vandingsperioder af varierende længde. Her viser det sig eksempelvis, at visse sorter af egetræer vokser bedre, hvis de
vandes i mindst fire år efter plantningen, mens andre klarer sig fint med kun tre års vanding. Integration af
denne viden i Frederiksberg Kommunes forvaltning af træer er derfor et vigtigt værktøj.

TIDSPUNKT OG PRAKSIS FOR VANDING
Vanding af nyplantede træer foregår i træernes vækstperiode, der går fra forår til sensommer. Den mest
brugte metode til vanding foregår ved hjælp af vandingsposer, der fyldes op hver uge af vandvogne. Disse
vandingsposer afgiver vand til plantehullet via små huller i posens bund. Men i takt med klimaforandringerne – og de udfordringer med kraftige regnskyl, det især giver for bykommuner som Frederiksberg – forsynes flere nye træplantninger nu med underjordiske magasiner til regnvand, som træernes rødder får direkte
adgang til.
Ved særligt tørre somre er der behov for en ekstraordinær vandingsindsats for både unge og gamle træer.
Tankvogne med vand kører rundt til træerne, og det anslås, at et stort, fuldkronet træ kan have et vandforbrug på over 200 liter vand på en varm sommerdag. Vanding er derfor en nødvendighed, hvis vi skal bevare
træernes kvalitet som de karakterfulde, grønne elementer i bybilledet.

FREMTIDENS VANDING I SMART CITY-SAMMENHÆNG
I takt med at der sættes projekter i gang under overskriften ”Smart City” (begrebet dækker over brugen af
data og ny teknologi til løsning af kommunale kerneopgaver), arbejdes der blandt andet på at udvikle særlige målesystemer, som følger vandets vej gennem byen. På sigt vil det også blive muligt at overvåge og styre
de enkelte træers vandbeholdning og dermed opnå besparelser på både ressourcer og økonomi. Dette vil
bringe os tættere på at gøre Frederiksberg til en smart og bæredygtig by samtidig med, at der sikres en sund
og frodig træbestand.
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T I LTAG FO R BE S KYTT EL S E A F T RÆ ER
Vejtræer i en tæt by er underlagt mange hensyn og må dele pladsen med andre interessenter. Der saltes
på vejene for at sikre fremkommelighed om vinteren, cykelstier og parkeringspladser optager den fysiske
plads, og belægningen forhindrer vand i at trænge ned til træets rødder, da det føres direkte i kloakken.
Den begrænsede plads kan også resultere i påkørsel og beskadigelse af træerne.
For at beskytte træerne og imødegå de mange udfordringer for især vejtræer beskrives her de tiltag, der
iværksættes for fortsat at kunne sikre en sund og frodig træbestand på Frederiksberg.

BESKYTTELSE AF TRÆER BÅDE OVER OG UNDER JORDEN
Vejtræer beskyttes af forskellige typer værn, så stammen skærmes mod påkørsel og stød fra ting, der stilles
op af den. Ved uheld, hvor træet fysisk beskadiges, har forvaltningen taget initiativ til et nyt tiltag, som beskytter såret på stammen med en slags træplaster. Plasteret sørger for, at træets sår heler hurtigere og bedre.
Desuden stiller forvaltningen krav til entreprenører, som skal udføre arbejde i nærheden af træer om at
overholde en række retningslinjer for at beskytte træet.
For at give trærødderne de bedste vækstbetingelser føres plantehuller med rodvenligt bærelag ud under
cykelsti og parkeringsplads, så der er bedre plads til rødderne. På samme måde afprøves forskellige muldtyper under fortove, som ligeledes forbedrer vækstvilkårene for træerne.

GLATFØREBEKÆMPELSE
I forbindelse med glatførebekæmpelsen udgør salt en trussel mod vejtræernes overlevelse, idet saltet ophobes i jorden og trækker vand ud af træernes rødder. Herved svækkes træet ofte så meget, at det til sidst
dør. For at forhindre salt i at komme til plantehullet opsættes saltskærme omkring alle nyplantede træer i de
første fire vintre.
På klimaveje glatførebekæmpes der ikke med salt men derimod med alternative tømidler, som ikke er ligeså
skadelige for træer. Herved er det muligt at lede nedbør fra vejbanen til træhullerne og benytte det til vanding
af vejtræerne. Der eksperimenteres også med løsninger, hvor regnvand føres fra almindelige veje til plantehuller i stedet for til kloakken i perioder, hvor der ikke saltes.
Frederiksberg Kommune fortsætter sin oplysning om glatførebekæmpelse gennem kommunens hjemmeside,
Facebook-side og i den lokale ugeavis.

TEMALOKALPLAN – BESKYTTELSE PÅ TVÆRS
Mange af de større træer på Frederiksberg nyder godt af den beskyttelse, der er indskrevet i de fleste af
kommunens lokalplaner. Her er det vedtaget, at træer, der er mere end 25 år gamle, ikke må fældes eller
beskæres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
Det er imidlertid ikke alle områder i kommunen, der er omfattet af lokalplaner med denne bestemmelse, og
derfor står nogle træer uden beskyttelse. Ved en samlet registrering af bevaringsværdige private træer over
25 år i kommunen vil det være muligt at udarbejde en temalokalplan, der på tværs af skel og nabogrænser
gør beskyttelsen gældende for samtlige træer i kommunen.
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Udover at sikre træerne og deres betydning for livet på Frederiksberg vil en beskyttende temalokalplan også
ligestille alle kommunens grundejere. Det vil desuden styrke kommunikationen mellem borgere og forvaltning og lette sagsgangen ved henvendelser omkring træer.

RÅDGIVNING AF EJERE AF PRIVATE TRÆER
På Frederiksberg har både private og offentlige træer altid haft en stor betydning, da de tilsammen er med
til at give byen sin unikke grønne identitet og særlige stemning. Et stort træ i en privat have kan medføre
gener for både ejere og naboer, hvorfor det kan være fristende at beskære træet. For at forhindre en uhensigtsmæssig beskæring med uheldig kroneopbygning eller ligefrem beskadigelse af træet til følge, rådgives
ejerne i forbindelse med beskæringen, så træet sikres en forsat sund og frodig vækst. Den tidligere nævnte
lokalplanbeskyttelse af træer over 25 år er et aktivt værktøj i denne rådgivning, og dialogen er med til at
klæde borgerne på til at tage aktivt del i fællesskabet om træerne på Frederiksberg.
Desuden vil Frederiksberg Kommune i forlængelse af træpolitikkens pointer iværksætte udarbejdelsen af
en vejledning til borgere på kommunens hjemmeside med rådgivning om beskæring og pasning af træer og
anden beplantning.

OPKVALIFICERING AF DRIFTSMEDARBEJDERE
Desuden tages der initiativ til at opkvalificere de medarbejdere, der arbejder med kommunens træer hver
dag. Således vil udvalgte driftsmedarbejdere hos kommunens entreprenør, Frederiksberg Gartner- og
Vejservice (FGV), tilegne sig et særligt fokus på træplantning og -beskæring, hvilket samtidig vil styrke det
direkte samarbejde mellem Vej, Park og Miljø og FGV hvad angår nyplantninger og træernes vedligehold.
På samme måde kan erfaringerne fra dette samarbejde benyttes i sammenhæng med driftsudviklingsprojektet med den eksterne entreprenør.

FREMTIDIG INDSATS
På nuværende tidspunkt er der ikke ressourcer til at udpege ikoniske træer, men det er et ønske hos forvaltningen på sigt og i fald, at der afsættes ressourcer til udpegningsarbejdet.
Ikoniske træer er solitærtræer, der på grund af art, størrelse, placering, historik eller lignende har særlig betydning i lokalområdet. Ved en fremhævelse af kommunens ikoniske træer, der har en helt særlig værdi, kan
de blive en attraktion i sig selv for borgere og besøgende.
Udpegningen af ikoniske træer vil være et projekt, hvor borgerne kan deltage, hvilket vil skabe opmærksomhed om bevaringen af de værdifulde træer i kommunen og samtidig øge borgernes ejerskab til og
interesse for at passe på træerne i byen.
Gennem kommunens Facebook-side kan borgere opfordres til at give deres mening til kende og foreslå
hvilke træer, de synes, der skal udpeges til at være ikoniske træer. De indkomne borgerforslag kan sammenholdes med forvaltningens registreringer og fremlægges til By- og Miljøudvalgets godkendelse. Hvis de
ikoniske træer endeligt udpeges, vil de indgå i den digitale registrering af offentlige og private træer.
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OMR ÅD E R M E D SÆR L I GT FOKU S
Frederiksberg Allé og Allégadeanlægget er særlige kulturhistoriske strøg med mange bevaringsværdige
træer, hvor det kræver et særligt fokus for at bevare og forny træbestanden, så områdernes udseende og
karakter sikres bevaret. Desuden har Frederiksberg andre særlige områder, hvor der skal sikres fuldkronede
træer.

FREDERIKSBERG ALLÉ
Frederiksberg Allé har en særlig status som kulturhistorisk allé af international klasse, der er fredet som et
selvstændigt landskabsarkitektonisk værk, herunder er trærækkerne fredede. Alléen er én af Europas smukkeste, og den benævnes ofte ”Nordens Champs-Élysées”.
Det forventes, at det fremover fortsat vil være nødvendigt at foretage yderligere udskiftning af enkelte træer
i de fire trærækker langs alléen. Forvaltningen vil derfor sikre, at der løbende formes det nødvendige antal
lindetræer på planteskole, så træplantningen langs Frederiksberg Allé så vidt muligt holdes intakt.
Hvert år vil alléen blive gennemgået med henblik på at vurdere hvor mange træer, der vil være behov for
at udskifte i de kommende sæsoner. Optællingerne vil løbende danne grundlag for justering af indgåede
kontrakter med planteskolen, der beskærer og former det ønskede antal kandelabertræer.

ALLÉGADEANLÆGGET
Det særlige kulturstrøg med promenadestien gennem de kommunale anlæg langs Allégade har sin helt egen
identitet. Dog er nogle af træerne gamle, og flere står til udskiftning i løbet af de kommende år. Træerne, der
står til udskiftning, vil blive sikret gennem beskæring og andre tiltag, så de ikke udgør en sikkerhedsrisiko
og kan blive stående så længe som muligt. Bevaring af de aldrende træer vil samtidig højne biodiversiteten
i området. Nye træer vil løbende blive plantet i anlægget, så de er etablerede og klar til at overtage pladsen,
når de døende træer bliver fjernet.
Enkelte steder er der mellemrum mellem træerne, hvor der kunne plantes nye, så allékarakteren for området
fuldendes. Dette udtryk vil kunne forstærkes, hvis der også plantes træer i haverne på den østlige side af
Allégade. I forbindelse med eventuel videreudvikling af samskabelsesprojektet Allégade vil der kunne indgås
aftaler med private grundejere om konkrete træplantninger, der kan bidrage til at understrege allépræget.

ANDRE SÆRLIGE OMRÅDER
Her er nævnt en ikke udtømmende liste over andre steder på Frederiksberg, hvor der også i fremtiden skal
sikres et særligt fokus for at bevare og forny træbestanden med fuldkronede træer:
-

Lindevangsparken
Frederiksberg Hospital
Aksel Møllers Have
Solbjerg Parkkirkegård
Frederiksberg Ældre Kirkegård
Andebakken
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ØKONOM I
Både politikere, borgere og forvaltning kærer sig om træerne på Frederiksberg. Derfor er der afsat betydelige midler til sikring af træbestanden i bestræbelserne på at sikre gode vækstvilkår for Frederiksbergs træer.
I Frederiksberg Kommune er der afsat 4,9 millioner kroner på driftsbudgettet til vedligeholdelse af vejtræer,
hvilket omfatter beskæring, vanding, plantningsarbejde, fældninger og etablering af plantehuller. Derudover er der afsat 1 million kroner til en fast pulje med fokus på at forbedre forholdene for vejtræer.
Desuden er der over en periode på tre år fra 2017 til 2019 ekstraordinært afsat 1,5 millioner kroner til
plantning af grønne byporte ved kommunens indfaldsveje. I dette projekt er de første to byporte allerede
færdige og kan beundres på Danasvej og Roskildevej.
Som et nyt initiativ har kommunalbestyrelsen afsat 1,5 millioner kr. til ekstra træer på Frederiksberg Allé, og
til at forvaltningen i samskabelse med borgere kan plante nye træer på steder, som borgerne ønsker. De steder, hvor man ikke kan se et træ fra en bolig, vil blive prioriteret i overensstemmelse med træpolitikkens mål.
De afsatte midler kan tilsammen virke som en stor sum penge. Til sammenligning kan det oplyses, at det
koster 38.000 kr. at indkøbe, plante og pleje et træ i de første fire år. Herudover koster det mellem 45.000
kr. og 100.000 kr. at etablere et nyt træhul alt efter størrelse og placering af træhullet. Plantning af træer i
kassetter, som foregår på trafikveje, er således væsentligt dyrere end træplantninger på lokalveje i traditionelle træhuller.
Nedenfor gives et overblik over afsatte midler til træer, som er kendt i 2018.
AFSATTE MIDLER TIL TRÆER

KR.

ÅR

Driftsbudget til vedligehold af træer

4.900.000

Hvert år

Fast pulje til bedre forhold for vejtræer

1.000.000

Hvert år

Portaltræer ved kommunens indfaldsveje

1.500.000

2017-2019

Plantning af træer i samskabelse med borgere

1.500.000

2018
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