
 

 
   
 

Bilag 8: Træer i lokalplanområdet  

Der er registreret få træer i lokalplanområdet, der har en alder på 

minimum 20 år.  

Træer der gøres 

bevaringsværdige i 

lokalplanen  

 Træer der kan 

fældes selvom de 

lever op til 

kriterierne for at 

være 

bevaringsværdige  

Nye træer*  

3  0 

 

100 

(*mulighed 

for at enkelte 

eksisterende 

træer indgår) 

Registrering er udført 20.03.2020  

Området er bevokset med pioner træarterne; sejle-/hvidpil, birk, ær, 

mirabel og hunderose.  

Stort set alle piletræerne og den store poppel er flerstammede med 

spidse grenvinkler og med indgroet bark til jordoverfladen. Stammerne 

vil brække fra hinanden, efterhånden som træerne vokser. Derved vil 

barkskaderne, hvor veddet er blottet, være indfaldsvej for 

vednedbrydende svampe. Træernes levetid er derved meget begrænset. 

Tre træer (pil, mirabel og birk) på området lever op til kriterierne for 

bevaringsværdige træer; 1, 3 og 13 vil derfor blive bevaret. Derudover er 

der i lokalplanområdet anden karaktergivende beplantning i form af 

mindre træer og buskbeplantning, der ikke vil blive fastlagt som 

bevaringsværdig.   

I forbindelse med lokalplanforslaget stilles der krav om plantning af nye 

træer og evt. anden beplantning, som over tid vil supplere eller erstatte 

eksisterende beplantning. Samlet set vil dette give området en sundere 

beplantning og et grønnere udtryk og mere varieret indhold end det der 

ses i dag.  
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Baggrund for notat om træer 

Kommunen har med Københavns kommunes Træpolitik vedtaget at 

bevare flest mulige træer.  

Til brug for udarbejdelsen af en lokalplan undersøges det, om der er 

træer i området, der bør fastlægges som bevaringsværdige, og som 

derfor ikke må fældes. 

Det er vedtaget med træpolitikken, at det kan man gøre med træer, der 

har en alder på minimum 20 år og har en restlevetid på over 25 år.  

Træer, der med disse kriterier kunne fastlægges som bevaringsværdige, 

kan være placeret, så det er hensigtsmæssigt for områdets udvikling, at 

de kan fældes. 

Hvis det er tilfældet, fastlægges de ikke som bevaringsværdige, og det 

begrundes hvorfor. 

Ud over træer kan der i en lokalplan fastlægges anden karaktergivende 

beplantning som hække, buskplantninger mv. som bevaringsværdig. 


