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Indledning 
 
I Ballerup Kommune værdsætter vi træer, unge og gamle, eksisterende og 
fremtidige. Derfor blev forvaltningen, på Naturkvalitetsudvalgets opdrag 
bedt om at undersøge mulighederne for en træbevaringsstrategi. På 
baggrund af dette arbejde, vedtog Kommunalbestyrelsen i 2019 at 
udarbejde en samlet strategi for træerne i Ballerup kommune. Dette er 
baggrunden for, at vi her i 2021 kan præsentere Ballerup Kommunes første 
træstrategi. 
 
Træer er vigtige og elskede elementer i både land og i by. Træer udgør en 
dynamisk kontrast til det statiske byrum. De former og forskønner byrum 
og de åbne landskaber, tydeliggør årstidernes gang og forbedrer 
livskvaliteten for både mennesker og dyr.  
 
Ballerup Kommune ønsker derfor flere og bedre træer. Ikke nødvendigvis 
som skovrejsning, da det kun kan lade sig gøre få steder i kommunen. Mere 
som træer langs vores større veje og på pladser samt grønne arealer, hvor 
der er plads, og det ikke generer.  
  
Borgerne er opmærksomme på vores træer, især prominente træer i vores 
parker og anlæg. Det er ikke usædvanligt, at der protesteres, når et elsket 
træ må lade livet. Ballerup Kommune har inviteret borgerne til at udpege 
kommunens værdifulde træer, som en del af en støre registrering af alle 
vores træer. De værdifulde træer vil i videst muligt omfang blive prioriteret 
i fremtidens planer og projekter. 
 
Træstrategien skal understøtte en helhedsorienteret håndtering af træer på 
kommunens arealer, herunder inspirere og vejlede til bevaring og udvikling 
af kommunens træer. Strategien støtter op om Ballerup Kommunes Vision 
2029 om at være en kommune med sunde og grønne rammer for familier, 
kultur og fritidsliv. Derudover støtter strategien op om FN Verdensmål 11 & 
15 – om at skabe mere bæredygtige byer og om at bremse tabet af 
biodiversitet. 
 
Strategien skal sikre, at administrationen håndterer træer ud fra et 
langsigtet perspektiv med det mål kontinuerligt at sikre smukke og store 
træer i Ballerup Kommune til gavn for mennesker, natur og klima. 
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Opbygning 
 
I det første kapitel formuleres strategiens vision i fire strategiske mål for 
den fremtidige forvaltning af kommunens træer. 
 
Dernæst følger et kapitel, hvor træstrategien sættes i sammenhæng med 
FN’s Verdensmål samt Ballerup Kommunes øvrige visioner. 
 
I kapitel 3 og dets underkapitler beskrives træers betydning for- og 
påvirkning af mennesket, naturen og klimaet. Kapitlet skal bidrage til 
forståelsen af, hvor vigtige træer er i hele deres levetid og endda efter. 
 
Forskellige hensyn eller ønsker for et område kolliderer i nogle tilfælde med 
eksisterende træer. I kapitel 4 beskrives hvornår og hvorfor træer er 
beskyttede, og hvornår de ikke er. 
 
Det sker at træer udsættes for hærværk, skades eller må fældes i 
forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. I sådanne sager kan det være 
nødvendigt at få vurderet træets værdi i kroner og ører, med henblik på 
forsikrings/erstatningssager. I kapitel 5 beskrives, hvordan og i hvilke 
situationer Ballerup Kommune værdisætter træer. 
 
I kapitel 6 beskrives, hvordan Ballerup Kommune forholder sig til 
genplantning af træer, når træer går ud eller må fældes som led i 
kommunens udvikling.  
 
Alt ovenstående skal udmøntes i den praktiske verden, og derfor vil 
Ballerup Kommune udarbejde et nyt administrationsgrundlag, der sikrer, at 
træstrategien indarbejdes i planer, projekter og den daglige drift. Dette 
beskrives i kapitel 7. 
 
Kapitel 8 indeholder links til en række aktuelle forskningsartikler 
omhandlende de mange fordele ved træer, særligt i en bymæssig ramme. 
 

Lindetræerne ved Møllen 
på Gl. Rådhusvej
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1. Strategiske mål 
 
Træstrategien skal styrke håndteringen og prioriteringen af træer, som 
forvaltes af kommunen, da træer i væsentlig grad bidrager til den fælles 
velfærd. Forvaltningen af træer skal ske under hensyntagen til kommunens 
øvrige udvikling. Derfor opstilles fire strategiske mål, der fremover vil være 
retningsgivende for arbejdet med kommunens træer. Ballerup Kommune 
ønsker med målene at betragte hensynet til træer både fra et 
helhedsperspektiv og ned til det enkelte træs betydning.  
 
 

1. 
 

I Ballerup passer vi på træerne og anerkender deres betydning 
for mennesker, natur og klima. 
 

2. 
 
Vi skal have flere og bedre træer. Nuværende og kommende 
træer skal sikres gode betingelser. Der ønskes større variation 
i udvalget af træarter, hvor det er muligt fokuseres på 
hjemmehørende træarter. 
 

3. 
 
Borgerne inddrages i arbejdet med at udpege værdifulde 
træer, f.eks. via borgertip. Et værdifuldt træ har betydning for 
lokalsamfundet. Et træ kan være værdifuldt i kraft af 
lokalhistorie, æstetik eller biologisk værdi. Træer udpeget som 
værdifulde skal så vidt muligt beskyttes. 
 

4. 
 
Hensynet til træer skal indarbejdes på tværs af 
administrationen og i alle relevante arbejdsgange.   
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2. Sammenhæng med øvrige visioner og mål 

 
Træstrategien skal ses i sammenhæng med de øvrige visioner og mål på 
det grønne område, som Ballerup Kommune navigerer i: Ballerup 
Kommunes Vision 2029 og FNs Verdensmål. 
 
Vision 2029 
Vision 2029 er kommunalbestyrelsens vision for, hvordan det skal være at 
leve, bo og arbejde i Ballerup i 2029 - visionen sætter den overordnede 
politiske retning for kommunens udvikling 
 
Træstrategien understøtter Tema 3 - en grøn by i balance i Vision 2029 ved 
at sikre hensynet til træer og deres værdier i planlægning, anlæg og drift af 
byens træer. 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vision 2029: Tema 3 - En grøn by i balance
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FN’s Verdensmål 
I 2015 vedtog verdens ledere FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.  
Frem til 2030 sætter verden via verdensmålene kursen mod en mere 
bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten vi bor på. 
 
De strategiske mål for Træstrategien understøtter Verdensmål 11 om 
bæredygtige byer og lokalsamfund samt Verdensmål 15 om livet på land. 

 

  

Verdensmål 11 – om bæredygtige byer og lokalsamfund
 11.6. Inden 2030 skal vi reducere den gennemsnitlige 

miljøbelastning pr. person fra verdens byer. Det skal blandt andet 
ske ved at give speciel opmærksomhed til luftkvalitet og 
håndtering af skrald og andre former for affald.

 11.7. Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, 
inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for 
kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med 
handicap.

Verdensmål 15 - om livet på land
 15.5. Vi skal tage omgående og væsentlig handling for at 

begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af 
biodiversitet og inden 2020 beskytte og forhindre udryddelse af 
truede arter.
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3. Træernes betydning 
 
Træer er værdifulde for både mennesker, vores omgivende natur og vores 
klima. Træer er vigtige, hvad enten vi møder dem i den tætte by, i parken, i 
skoven eller i det åbne landsskab.  
 
Et træ kan udgøre en del af en helhed. Det kan være i sammenhæng med 
andre træer eller i samspil med et bebygget miljø. Træer er med til at skabe 
rum og sammenhænge. Træer kan være med til at ændre bybilledets skala, 
og at skabe variation og frodighed. Markante træer eller trægrupper kan 
bidrage til et områdes identitet og formidling af lokal kulturhistorie. 
 
Grønne omgivelser gavner helbredet for dem, der benytter dem eller har 
udsigt dertil. Vi ved også, at nærheden til grønne områder, herunder træer, 
har stor betydning for en kommunes tiltrækningsevne på potentielle 
tilflyttere1. 
  
I den fremtidige forvaltning er det vigtigt at have et overblik over træernes 
samlede betydning, så man kan prioritere indsatsen. En skærpet bevidsthed 
om træernes betydning er et vigtigt skridt mod at kunne værdsætte og 
beskytte dem.  
 
Nogle værdier er målbare, andre er mærkbare værdier – nogle værdier er 
både-og. Det understreges dog at alle værdierne er vigtige, uanset om de 
er målbare eller ej. For overblikkets skyld inddeles træernes værdier her 
som enten nytte- eller herlighedsværdier. 
 
Nytteværdier 

 fremmer biodiversiteten  
 tilbyder levesteder for organismer 
 udgør fødegrundlag 
 binder CO2 fra atmosfæren 
 sænker temperaturen og modvirker ophedning af byerne 
 optager regnvand –  et vigtigt værktøj i klimatilpasning 
 forbedrer luftkvaliteten 
 skaber læ og giver skygge 
 dæmper oplevelsen af støj 
 understøtter infrastruktur og udgør orienteringspunkter i landskabet 

 
Herlighedsværdier 

 tilfører et område æstetisk værdi 
 skaber grønne rum og sammenhænge 
 giver natur- og sanseoplevelser 
 tydeliggør årstidernes skift  
 giver identitet og fortæller om et områdes historie 
 virker sundhedsfremmende, indbyder til motion og leg 

 
1 tilflyttere orienterer sig bl.a. efter grønne områder, samt nærhed til egentlige 
skove. Wilke-undersøgelsen i Ballerup, 2015. 

Herlighedsværdier
• Giver identitet

• Formidler skala

• Fortæller historie

• Styrker rumlighed

• Giver æstetisk værdi

• Giver naturoplevelser

• Skaber sammenhæng

• Giver sanseoplevelser

• Fremmer årstidsvariation
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I kapitel 8 findes en række links til artikler, der går i dybden med flere af de 
ovennævnte nytte- og herlighedsværdier.  
 
I de følgende underkapitler fremhæves og beskrives træers betydning for 
klimatilpasning og biodiversitet. Her uddybes hvordan træer med fordel kan 
spille en vigtig rolle i forhold til natur og klima. De to emner fremhæves da 
begge er højaktuelle jf. klima- og biodiversitetskrisen.  
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3.1 Træers rolle i klimatilpasningen 
 
Træer kan spille flere roller i klimatilpasningen. Her opridses en række af de 
vigtigste. 
 
Overophedning i byerne 
 
Urban Heat Island-fænomenet (UHI) beskriver det samlede resultat af en 
række mekanismer, som medvirker til, at der måles højere 
overfladetemperaturer i byen end i det omgivende åbne land.  
 
I byen er vegetationsdækket mindre og andelen af befæstede arealer større 
end i det åbne land. Det betyder, at der er færre planter, og siden det 
meste regnvand i byen ledes væk også mindre vand. Derved mindskes den 
samlede fordampning fra jordoverflade og planter (evapotranspiration). Den 
solenergi, der rammer byen, fordamper i mindre grad vand og øger i større 
grad temperaturen.  
 
Dertil kommer, at store dele af byen udgøres af beton og asfalt – 
materialer, der i løbet af dagen, oplagrer store mængder varme fra solen – 
varme som afgives om natten. Undersøgelser udført i Københavns 
kommune viser, at bydele med færrest grønne arealer og træer, har de 
højeste temperaturer. Når byer vokser i areal og befolkning, vokser effekten 
af UHI. 
 
De stigende temperaturer og længere tørkeperioder som 
klimaforandringerne bringer, vil hæve temperaturerne i både land og by, og 
dermed forværre problemet med UHI-effekten. 
 
Regnvandshåndtering 
 
Træer kan aktivt bruges til at modvirke effekten af de ændringer i 
nedbøren, som vi fremover kan forvente - herunder hyppigere tilfælde af 
ekstremregn. I Malmø målte man i juli 2006 vandforbruget for et fuldt 
udvokset lindetræ til 670 liter om dagen. 
 
Lokal Afledning af Regnvand, i daglig tale LAR, går ud på at håndtere 
regnvand så tæt på kilden som muligt. Dermed undgås overbelastning af 
byens kloakker, og risikoen for oversvømmelser nedsættes. Træer kan med 
fordel indgå i LAR-projekter, såfremt der benyttes træarter der kan tåle et 
vådt miljø. 
 
Kulstoflager  
 
Træers rolle som kulstoflager via fotosyntese er af stor betydning for at 
modvirke de globale klimaforandringer. Skoven binder 80 % af den kulstof, 
der er bundet i landjordens økosystemer2. Træer optager ved fotosyntesen 
CO2 fra luften gennem blade eller nåle, hvorefter det lagres i selve træet.  

 
2 (Dixon et al. 1994). 
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Når træet brændes eller forrådner frigives den oplagrede CO2. Hvis træet 
tages ud af kredsløbet f.eks. som konstruktionstræ eller møbler, er 
kulstoffet lagret så længe produktet består.  
Eksempelvis vil et 26 meter højt bøgetræ med en diameter i brysthøjde på 
50 cm binde kulstof svarende til 4,3 tons CO2-ækvivalenter3, hvilket svarer 
til at rejse 1925 km med fly4.  
 
Partikelforurening 
 
Luften i byen indeholder mere støv og flere forureningspartikler end i det 
åbne land. Partiklernes rejse i luftstrømmen kan bremses og optages i 
træernes løv ved en proces kaldet tørdeposition.  I grundtræk ved man 
følgende: Jo højere grad af partikelforurening, desto mere kan det enkelte 
træ optage. Jo større krone (bladmasse) træet har, desto større 
overfladeareal kan partiklerne sætte sig på og blive absorberet. Man kender 
dog endnu ikke det fulde omfang af trækroners optag af partikelforurening. 
 
Konklusion 
 
Forudsætningen, for at træer kan bruges til at afhjælpe de ovennævnte 
udfordringer, er at træerne trives. Træer, der vokser og er i trivsel, har 
større blade og tættere kroner, samt større rodnet end træer der mistrives. 
Det betyder, at et træ der trives 
 

 - optager større mængder CO2 
 - afgiver mere ilt 
 - giver større skyggevirkning  
 - sikre vandfordampning over længere perioder 
 - opnår større effekt mod partikelforurening 

 
Når vi planter nye træer, skal vi derfor sikre at de går en sund fremtid i 
møde. Det indebærer blandt andet, at den nødvendige plads både under og 
over jordoverfladen skal sikres, at der vandes i sommerhalvåret, og at 
træartsvalget er passende for voksestedet.  
 
De ændrede klimaforhold vil have indflydelse på, hvilke træarter der kan 
trives. Længere og hyppigere perioder med tørke vil f. eks. blive et 
voksende problem for byens træer. Man bør søge at bevare eksisterende 
træer, herunder gamle og store træer, så længe som muligt.  
 
 
 
 
 

 
3 
https://videntjenesten.ku.dk/raadgivning/spoergsmaal_og_svar/skov_og_natur/er_
der_forskel_p__de_forskellige_tr_sorters_evne_til_at_optage_co2_/ 
4 forudsat at hver km koster 230 g 
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3.2 Biodiversitet og træer 
 
Biodiversitet betyder i denne sammenhæng mangfoldigheden af organismer 
og processer i naturen. Udover at levere en øvrige kvaliteter, bidrager 
bytræer også til biodiversiteten. I Træstrategien tilslutter vi os følgende 
definition: 
 
”Biodiversitet er betegnelsen for mangfoldigheden i alt levende. 
Biodiversitet er således antallet af forskellige frøer og tudser i vandhullet, 
fugle på himlen, sommerfugle i engen, laver i klitterne og svampe i skoven. 
Biodiversitet er også arternes levesteder: Fiskenes søer og vandløb og 
billernes hule træer. Biodiversiteten bliver til i en stadig vekselvirkning 
mellem arterne og deres omgivelser. Derfor er processerne en vigtig del af 
biodiversiteten: Biernes bestøvning af blomsterne, krebsdyrenes 
gravearbejde i havbunden, stormens raseri i skoven og ved kysten og 
grundvandets udsivning i moserne”5 

 
Når man vil tilgodese naturen i den fremtidige forvaltning af vores træer, er 
det væsentligt at forstå træers betydning for biodiversiteten – både som 
levende, døende og døde. Dødt og døende ved, særligt større stammer, 
betragtes ofte som rod i vores parker og anlæg, men kan have stor 
betydning for udviklingen af en rigere natur. Hvor det er muligt, bør man 
derfor efterlade dødt ved. Denne indsats skal formidles. 
 
Flere forhold påvirker biodiversiteten negativt. Det største problem er 
pladsmangel. For Ballerup Kommunes vedkommende er udfordringen 
konkret den fortsatte udvikling af bolig- og erhvervsområder, samt at 
driften af vores grønne arealer i mindre grad har biodiversitet som det 
primære mål. Dog skal det nævnes at der er igangsat en række nye 
driftstiltag der skal give en mere differentieret drift og pleje af grønne 

 
5 Ejrnæs et al, 2011a. 
https://www2.dmu.dk/pub/fr815.pdf 

eksempler på levesteder i et veterantræ

https://www2.dmu.dk/pub/fr815.pdf


 
Side 13 

områder, samt at praktisk talt al landbrugsjord i kommunen drives 
økologisk. Langt størstedelen af naturen i Ballerup Kommune, det være sig 
beskyttet eller ikke-beskyttet natur, kan betegnes som hverdagsnatur, 
hvilket ikke er det samme som at den er uden værdi.  
 
Store og gamle træer af hjemmehørende arter har den største grad af 
biodiversitet tilknyttet. Ved hjemmehørende arter forstås arter, som er 
indvandret hertil efter den seneste istid. De træarter, der har været her i 
længst tid, har den største mængde af øvrige arter tilknyttet og dermed det 
største potentiale for biodiversitet.  
 
Døde og døende træer, ofte kaldet træruiner, er vigtige for en lang række 
organismer som svampe, insekter og fugle. Op mod 1/3 af skovens arter er 
tilknyttet dødt ved6. Nogle arter lever som nedbrydere af selve veddet, 
andre udnytter hulheder og sprækker i træet. Dertil kommer arter for hvem 
førnævnte nedbryderarter, som biller og orme, udgør fødegrundlaget. 
 
Det moderne skovbrugs effektivitet betyder, at der i dag er stor mangel på 
døde og døende veterantræer. Den danske rødliste, en oversigt og 
vurdering af arter og deres risiko for at uddø, indeholder af denne grund 
talrige arter tilknyttet nedbrydningen af træer. Nutidens parkdrift, samt 
æstetiske og sikkerhedsmæssige overvejelser, gør at der også er mangel på 
dødt ved blandt byens træer. Man kan med fordel efterlade døde eller 
døende træer, hvor forholdene tillader det, eller hvis forholdene ikke tillader 
det beskæres træerne, så kun stammen står tilbage til nedbrydning. 
 
Bytræer og biodiversitet 
 
Siden biodiversitet i højere grad er knyttet til hjemmehørende træarter, 
burde man så ikke udelukkende plante træer af hjemmehørende arter i 
byen? Svaret er ikke sort eller hvidt. Eftersom kun et fåtal af de omkring 30 
hjemmehørende træarter i Danmark er i stand til at klare de udfordrende 
levevilkår i byen, er det ofte nødvendigt at benytte ikke-hjemmehørende 
arter i byen.  
 
Træer i byen skal kunne vokse og trives under krævende forhold som 
pladsmangel, komprimeret jord, luftforurening, stigende temperaturer og 
vinterhalvårets stedvise saltning. En række ikke-hjemmehørende arter og 
forædlinger af de kendte hjemmehørende, kan bedre klare sig i bymiljøet: 
Hellere et træ af eksotisk art, eller en forædlet hjemmehørende sort, der 
trives end et hjemmehørende træ, der mistrives og må opgives. Generelt er 
temperaturen i byerne højere og klimaet lidt anderledes, hvorfor ikke-
hjemmehørende ofte kan trives bedre her. 
 
Træartsvariation  
 
Det er vigtigt at opnå en vis grad af spredning i valget af byens træarter.  
Tidligere var elmen meget benyttet som bytræ i København på grund af sin 
tolerance over for luftforurening. Elmesygen gjorde en ende på brugen af 

 
6 Forvaltning af biodiversitet i dyrket skov, Heilmann-Clausen, et al. 



 
Side 14 

denne træart og betød et stort indgreb i byens træbestand over en kort 
årrække. De gamle elme-alléer blev mange steder erstattet af nye alléer 
bestående af parklind. I visse byer udgør parklind op til 80% af den 
samlede pulje af træer. Det betyder, at man igen vil stå i en sårbar 
situation, hvis der i femtiden dukker trusler op mod denne enkelte træart.  
 
Derfor er det vigtigt at have risikospredning med i overvejelserne, når 
fremtidens bytræer planlægges. En øget variation af træarter i byen udvider 
desuden paletten af udspringstidspunkter, kroneformer og løvfaldets 
farvespil, til glæde for mennesker og natur. 
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4. Træernes beskyttelse 
 
I dette afsnit beskrives gældende love og bekendtgørelser samt egne 
koncepter, der vedrører beskyttelse af træer. Formålet er at give et overblik 
over, hvilke lovpligtige hensyn der skal tages, samt hvilke niveauer af 
beskyttelse der opereres med. 
 
Habitatdirektivet  
 
Danmark er gennem EU7 forpligtet til at indføre en streng 
beskyttelsesordning for en række udvalgte arter. De pågældende arter 
kaldes bilag IV-arter (Habitatdirektivets bilag IV). Beskyttelsen betyder, at 
man ikke må ødelægge arternes levesteder. I relation til træer omfatter 
beskyttelsen alle 17 flagermusarter i landet. Træers rolle som levested for 
flagermus betyder i visse tilfælde, at træerne er beskyttet. 
 
Forbuddet skal ikke betragtes i snæver forstand som det enkelte træ som 
levested, men som den samlede trægruppe eller bevoksning, der udgør 
levestedet for flagermus. Da man ikke må beskadige et områdes samlede 
økologiske funktionalitet for flagermus (og andre bilag IV-arter), skal det 
dokumenteres i planer og projekter, at dette ikke sker. Der skal oftest 
screenes for flagermustræer ved byggesager eller ved udarbejdelse af 
lokalplaner. Kommunen er myndighed på tilladelser og dispensationer, som 
kan omfatte vilkår om bilag IV-arter. 
 
Artsfredningsbekendtgørelsen 
 
Træer som en række fuglearter bygger rede i, er beskyttet mod fældning i 
artsfredningsbekendtgørelsen. 

Bestemmelsen i stk. 4 om hule træer mv. er formuleret sådan for også at 
sikre levesteder for flagermus. I perioden september og oktober, hvor de 
forlader deres sommerresidens for at lede efter vinterhi og ynglesteder, er 
det muligt at fælde træerne, hvis ikke det forringer den økologiske 
funktionalitet i området. Er det en tvingende nødvendighed at fælde uden 

 
7 EU habitatdirektivets bilag IV  

Artsfredningsbekendtgørelsen §6
 Kolonirugende fugles redetræer må ikke fældes i perioden 

1. februar-31. juli.
 Stk. 2 Rovfugles og uglers redetræer må ikke fældes i 

perioden 1. februar-31. august, jf. dog stk. 3.
 Stk. 3 Ørnes, sort storks og rød glentes redetræer må ikke 

fældes.
 Stk. 4 Hule træer og træer med spættehuller må ikke fældes 

i perioden 1. november-31. august
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for de ovenstående perioder, skal der ansøges om dispensation hos 
Miljøstyrelsen  
 
Fredning 
 
Træer kan fredes ifølge naturbeskyttelsesloven. Førhen var det udbredt at 
frede markante træer. I Ballerup Kommune findes to kendte eksempler på 
fredning af træer: 
  

 Fredning af Måløv Kirkes omgivelser fra 1952, af hvilke en markant 
hestekastanje stadig findes.  

 Fredning af Præstegårdshavens træer (v. Ballerup Kirke) i 1926. 
Ingen af de fredede træer findes i dag. 

 
De nævnte fredninger er såkaldte status quo fredninger, som søgte at 
bevare et område i dets nuværende tilstand. Et træ kan imidlertid ikke 
fastfryses i et øjebliksbillede. Det kan få en uhensigtsmæssig vækst, blive 
ramt af sygdomme eller udsættes for hærværk, som kan få den 
konsekvens, at træet bliver en sikkerhedsrisiko og må fjernes.  
Derfor bruges fredningsinstrumentet i dag sjældent til at beskytte træer. 
 
Kun Miljøministeren, Kommunalbestyrelsen eller Danmarks 
Naturfredningsforening kan rejse en fredningssag. Da alle parter skal høres, 
kan der gå flere år før en fredning er gennemført.  
 
Lokalplaner – bevaringsværdige træer 
 
Bevaringsværdige træer kan udpeges ved udarbejdelse af lokalplaner, jf. 
Planloven. Træerne vurderes efter parametre som alder, sundhed, størrelse, 
placering, betydning for klima og bymiljø, biodiversitet, kulturhistorie og 
æstetik. 
 
Af den konkrete lokalplan vil det således fremgå, hvor bevaringsværdige 
træer og trægrupper er placeret. De udpegede bevaringsværdier skal 
bevares eller, hvis fældning er nødvendig, erstattes så vidt muligt af 
tilsvarende beplantning. Bestemmelsen kan også betyde at træer ”vokser 
ind i” bevaringsbestemmelserne, når træer når en bestemt størrelse, 
eksempelvis i lokalplan 104 Gl. Skovlunde. 
Bevaringsværdige træer i lokalplaner håndhæves af Ballerup Kommune. 
 
Værdifulde træer og trægrupper 
 
Som en del af Træstrategien er borgerne inviteret til at foreslå de træer 
eller trægrupper, som de mener er værdifulde. I denne sammenhæng er 
der vide rammer for, hvad der er værdifuldt. Det kan f.eks. være et særligt 
smukt, skævt, stort træ, eller et træ med en historie tilknyttet.  
 
Træet eller gruppen af træer kan meldes ind via borgertip-appen. De 
indkomne tip grovsorteres af fagpersoner. Træerne skal stå på kommunal 
matrikel for at blive godkendt. Senere gennemgås træerne i felten for at 
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sikre, at træerne ikke står i vejen for planlagte projekter eller udgøre en 
fare for omgivelserne.  
 
Når der udarbejdes nye lokalplaner, skeles der i udpegningen af 
bevaringsværdige træer til listen over værdifulde træer. De værdifulde 
træer kan således ophøjes til bevaringsværdige træer. Øvrige værdifulde 
træer skal nævnes i lokalplanen. De endeligt godkendte træer vil indgå i 
kommunens træregistrant som værdifulde træer. Værdifulde træer vil i 
videst mulige omfang blive prioriteret i Ballerup Kommunes fremtidige drift 
og planlægning. 
 

  

Spøgelsesegen i Schwenkestræde
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5. Værdisætning af træer 
 
Træer skal så vidt muligt beskyttes, hvis strategiens mål skal realiseres.  
Det indebærer, at der i administrationsgrundlaget udarbejdes en 
erstatningspolitik for skader på kommunens træer. Der skal tages hensyn til 
de eksisterende træværdier i bygge- og anlægsfaser. Hvad enten skader 
sker tilsigtet eller ved et uheld, bør det ødelagte erstattes. I dette afsnit 
beskrives, hvordan træer kan værdisættes økonomisk, og hvad fordelene er 
ved dette. 
 
Nogle skader forkorter et træs forventede levetid, andre skader 
nødvendiggør omgående fældning og i nogle tilfælde er træet allerede 
fjernet. De fleste skader på træer viser sig med det samme, mens andre, 
som fx komprimering af jorden i rodzonen, kan være flere år om at vise sig. 
Af hyppige skader kan nævnes: anlægsaktiviteter over/under jorden, kørsel 
med tungt maskineri og oplag af byggematerialer på træets rødder.  
 
Ved at værdisætte træerne forud for aktiviteter, der kan skade disse, bliver 
det lettere at fremsætte et eventuelt erstatningskrav. Det er også muligt at 
værdisætte et træ, efter skaden er sket, men det er ikke optimalt. 
 
VAT 19 normen er et værktøj til at sætte kroner og øre på det enkelte træs 
værdi. Normen er udviklet af en række grønne brancheforeninger og 
Københavns Universitet. Intentionen med VAT19 er at styrke grundlaget for 
en ensartet praksis for værdisætning af træer. VAT 19 er accepteret i 
retspraksis og i forsikringssager ved f.eks. påkørsel af vejtræer.  
 

 
”Ved værdi og værdisætning forstås her 
træejerens erstatning. Det skal dække 
det tab ejeren lider når træet skades, og 
som medfører at træet helt må fjernes.  
 
Udgangspunktet er et nyt træ af samme 
art på samme sted, altså en 
genanskaffelsesværdi. Da det skadede 
træ ofte er stort, og da der i praksis er 
grænser for hvor store træer man kan 
købe og plante, tages der udgangspunkt i 
prisen for et mindre træ” 8 
 
 
 
 

Værdisætning bør ske inden projekter, der potentielt kan skade træerne, 
sættes i gang. I tilfælde, hvor der uventet sker skader på træer, kan der 
efterfølgende udføres en værdisætning. 
 

 
8 VAT 19, forlaget Grønt Miljø 2019 
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6. Genplantningspolitik 
 
Når kommunen er nødsaget til at fjerne træer, hvad enten det sker pga. 
byudvikling eller borgernes sikkerhed, tilstræbes det at plante et 
erstatningstræ for hvert træ der fjernes, 1:1. Dermed undgås det, at et 
lokalområdes samlede træbestand skrumper. Begrebet erstatningstræer 
bruges velvidende, at man f.eks. aldrig ville kunne erstatte et 120-årigt 
egetræ med tre 10-årige eksemplarer fra en planteskole.  
 
Hvordan genplanter vi? 
 
Der vil være sager, hvor de lokale forhold gør, at der ikke kan genplantes 
1:1. Ofte vil man stå med udfordringer i form af komprimeret jordbund, 
pladsmangel eller hård belægning, som besværliggør og fordyrer 
etableringen af gode voksesteder for træer. I sådanne situationer prioriteres 
det at plante færre træer, men at de nyplantede træer til gengæld sikres en 
sund og frodig udvikling. 
 
Eksempel: I en situation hvor forholdene ikke tillader at genplante det 
samme antal træer som før, prioriteres kvalitet frem for kvantitet. I en 
sådan situation vil Ballerup Kommune hellere etablere 2 træer under 
forhold, der kan sikre sund vækst og lang levetid, end at lave en ordinær 
etablering af 5 træer, som vil få en mindre god vækst. 
 
Hvis der ikke er rimelige forhold tilstede for et nyplantet træs vækst og 
trivsel, genplantes der alternativt på en anden lokalitet, så tæt på den 
oprindelige placering som muligt. Lokaliteten vil også være af betydning for 
hvordan der i genplantningen tages hensyn til biodiversitet og rekreation. 
Der kan eksempelvis være rekreative værdier forbundet med at vælge 
træer, der giver spiselige frugter eller har en særlig farvestrålende 
blomstring i byens grønne områder. På arealer uden for byzonen, hvor 
naturen får mere plads til at udfolde sig, vil der af hensyn til biodiversiteten 
være mere oplagt at vælge hjemmehørende træarter. 
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7. Administrationsgrundlag  
 
Med træstrategien vil Ballerup Kommune sikre, at hensynet til træer tænkes 
ind i hele den kommunale administration. Det har Ballerup kommune ikke 
gjort før, og derfor bliver der udarbejdet et nyt administrationsgrundlag, der 
skal sikre, at træstrategien implementeres i de af kommunens mange 
afdelinger, der kommer i berøring med træer: Når vi planlægger og 
anlægger nye byområder, giver tilladelser til nybyggeri ol. Dertil kommer 
retningslinjer for, hvordan træer håndteres, når de fx er i konflikt med 
byudviklingen, når de beskadiges og skal erstattes, eller når der skal 
planlægges for nye træer mv. 
 
Administrationsgrundlaget er også det sted, man kigger hen, når borgere vil 
have kommunens skyggende træer fældet, når der skal bygges tæt på 
træer, eller når træer utilsigtet er fældet. 
 
Den nye administrationsgrundlag skal hvile på opdaterede data om tilstand, 
træart, placering, etc.  af kommunens træer. Herunder også hvilke træer, 
der har en særlig betydning. På den baggrund har borgere i Ballerup 
Kommune siden maj 2020 kunnet indmelde værdifulde træer. Processen er 
stadig i gang, da der fortsat er brug for lokal viden om træer, der kan have 
æstetisk eller historisk betydning. Indtil redaktionens afslutning (uge 5, 
2021) er der indmeldt 70 træer og trægrupper, hvoraf 47 er godkendte som 
værdifulde træer og trægrupper. 
Borgernes indmeldinger har givet et uvurderligt materiale til det videre 
arbejde med kommunens træer.  
 
De værdifulde træer indgår i en større database over de træer - en såkaldt 
træregistrant. Træregistranten er et nøgleværktøj i arbejdet med at føre 
træstrategien ud i livet. Det er her oplysninger om træart, alder, tilstand og 
placering samles, og ud fra dem kan administrationen følge udviklingen af 
kommunens træer og planlægge driften af kommunens træpulje og 
planlægge hvor, der skal plantes hvilke træer i fremtiden.  
 
Administrationsgrundlaget vil blive udarbejdet i løbet af 2021 efter 
vedtagelsen af træstrategien, og i takt med at ny viden og erfaring høstes, 
vil administrationsgrundlaget løbende blive revideret. 
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8. Referencer 
 
Viden om træers positive bidrag til folkesundheden og klimaet i vores byer 
er en del af grundlaget for selve træstrategien.   
Her henvises til en række relevante forskningsartikler: 
 

 om forskellige træsorters evner til at binde co2: 
https://videntjenesten.ku.dk/raadgivning/spoergsmaal_og_svar/skov
_og_natur/er_der_forskel_p__de_forskellige_tr_sorters_evne_til_at_
optage_co2_/ 

 
 om hvordan træer modvirker temperaturstigninger i byer: 

https://videntjenesten.ku.dk/park_og_landskab/planlaegning_og_for
valtning/planlaegning/videnblad_03.01-71/ 

 
 om sundhed og grønne miljøer – kan sammenhængen måles i 

samfundsøkonomien? 
https://curis.ku.dk/ws/files/45249163/IFRO_rapport_217.pdf 
 

 rapport om sammenhænge ml. helbred og adgang til natur 
https://www.fs.usda.gov/sites/default/files/fs_media/fs_document/ur
bannatureforhumanhealthandwellbeing_508_01_30_18.pdf 
 

 om fordele ved at have træer i byer https://thought-
leadershipproduction.s3.amazonaws.com/2016/10/28/17/17/50/0615
788b-8eaf-4b4f-a02a-
8819c68278ef/20160825_PHA_Report_FINAL.pdf 
 

Lindeallé ved Larsbjerggaard

https://videntjenesten.ku.dk/raadgivning/spoergsmaal_og_svar/skov_og_natur/er_der_forskel_p__de_forskellige_tr_sorters_evne_til_at_optage_co2_/
https://videntjenesten.ku.dk/raadgivning/spoergsmaal_og_svar/skov_og_natur/er_der_forskel_p__de_forskellige_tr_sorters_evne_til_at_optage_co2_/
https://videntjenesten.ku.dk/raadgivning/spoergsmaal_og_svar/skov_og_natur/er_der_forskel_p__de_forskellige_tr_sorters_evne_til_at_optage_co2_/
https://videntjenesten.ku.dk/park_og_landskab/planlaegning_og_forvaltning/planlaegning/videnblad_03.01-71/
https://videntjenesten.ku.dk/park_og_landskab/planlaegning_og_forvaltning/planlaegning/videnblad_03.01-71/
https://curis.ku.dk/ws/files/45249163/IFRO_rapport_217.pdf
https://www.fs.usda.gov/sites/default/files/fs_media/fs_document/urbannatureforhumanhealthandwellbeing_508_01_30_18.pdf
https://www.fs.usda.gov/sites/default/files/fs_media/fs_document/urbannatureforhumanhealthandwellbeing_508_01_30_18.pdf
https://thought-leadershipproduction.s3.amazonaws.com/2016/10/28/17/17/50/0615788b-8eaf-4b4f-a02a-8819c68278ef/20160825_PHA_Report_FINAL.pdf
https://thought-leadershipproduction.s3.amazonaws.com/2016/10/28/17/17/50/0615788b-8eaf-4b4f-a02a-8819c68278ef/20160825_PHA_Report_FINAL.pdf
https://thought-leadershipproduction.s3.amazonaws.com/2016/10/28/17/17/50/0615788b-8eaf-4b4f-a02a-8819c68278ef/20160825_PHA_Report_FINAL.pdf
https://thought-leadershipproduction.s3.amazonaws.com/2016/10/28/17/17/50/0615788b-8eaf-4b4f-a02a-8819c68278ef/20160825_PHA_Report_FINAL.pdf

