Beskæring af vejens træer
- en vejledning

FORORD
I 2009 besluttede Vejlauget,
at gøre en ekstra indsats for,
at vi kan få en endnu flottere
og harmonisk Håbets Allé og
Karlstads Allé med fine
nauer vejtræer.
Vejtræer skaber stemning,
dæmper trafikstøj, og får
bilister til at sætte farten
ned.
Vejlauget kan give et tilskud
på op til 1.000 kr. til dem,
der ønsker at plante et
vejtræ. Ønsker du et vejtræ,
kan du kontakte bestyrelsen
og høre nærmere. Adressen
på bestyrelsesmedlemmer
finder du på
www.haabetsalle.com.
En harmonisk allé kræver
korrekt beskæring, så
træerne får en smuk og
formfyldt grenbygning.
“Vejens træer –
Beskæringsvejledning”, er
udarbejdet til hjælp for
grundejere, der har et vejtræ.
Det er grundejeres eget valg,
om de ønsker at følge
vejledningen.
Der er ligeledes lavet en
video, som viser hvordan
træerne beskæres korrekt
se: www.haabetsalle.com.

© Jane Frederikke Land og Vejlauget Håbets Allé. Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne publikation eller dele deraf er kun tilladt med
forfatterens tilladelse.
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BESKRIVELSE AF TRÆERNE
Vejens træer er naurer træer (Acer Campestre), dog er træerne i chikanerne
rønnebærtræer. Et fuldvokset naur træ bliver ca. 1,5 - 3 meter i bredde og 10 - 15 meter
højt. Træet har en rund krone. Et fuldvoksent træ kan godt rummes på vejen, men det
kræver, at det er beskåret korrekt.
BESKÆRING AF TRÆERNE
Træer har normalt ikke fordel af at blive beskåret. Beskæring skal derfor udføres efter
nøje overvejelse. Det er vigtig at have en plan med sit træ.
Målet med en korrekt beskæring er, at træet skal kunne fungere, hvor det står, samt at
det med tiden skal blive vedligeholdelses(beskærings-)frit.
Træet skal have en gennemgående stamme med en fritvokset fuldkrone. Træet skal
have lov til at vokse sig færdigt. Det er med andre ord bedre at fælde et for stort træ end
beskære et grimt. Vi kender alle synet af et smukt birketræ, og et knap så kønt syn af et
birketræ, hvor der er sket topkapning.
Hjælp træet på vej til en ønsket form - men respektere træets naturlige vækst.

Smukt birketræ med gennemgående stamme
med en fritvokset fuldkrone.

Knap så smukt birketræ med topkapningssnit.
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Nogle grundejere har valgt, at deres træ skal have en lille kugleformet krone. Har
man først valgt denne plan, kan det være svært (med succes), pludselig at skifte
spor. Det kan være fornuftigt, at vælge denne form, fx hvis træet er placeret på et
smalt vejstykke.

Velplejet kugleformet krone.

Kugleformet krone med ændret
plan....

Opstamning: Træet skal opstammes så det ikke
generer biler på vejen og mennesker på fortovet.
Opstamning har også til formål at skabe luft, liv
og lys under træet, så det ikke bliver for mørkt at
gå på fortorvet. Endvidere er det mere
harmonisk, at ens hæk er lavere end træets
krone.
Hvis det er muligt, skal der ske opstamning af
træet til ca. 2,7 meter.
Principper for beskæring:
Den gren man skærer bort, skal i tykkelse være
mindre end 1/3 af den stamme, som grenen
afskæres fra. En beskæring af tykke grene
beskadiger nemlig træet for meget.
Hvis den gren, man ønsker fjernet, er for stor i
forhold til den gren, som den skæres fra,
fortages et reduktionssnit. Det betyder, at man
ikke fjerner hele grenen inde ved stammen, men
fx kun 1/3 del af grenen.

Eksempel på træ med
(nogenlunde)gennemgående
stamme og fritvokset fuldkrone.
Krone begynder over hækken.
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Når man anvender reduktionssnit, og fjerner en del af en uønsket gren, vil grenen stoppe
sin vækst, og den tilbageværende stamme (som ikke er beskåret) blive dominerende.
Beskæringssnittet vil således proportionalt (med tiden) blive mindre.
Ved at lave et reduktionssnit holder man de nederste grene af kronen tynde, således at
disse grene ikke udvikler sig og bliver tykke og lange, hvilket på sigt gør det svært at
beskære dem. Ved et reduktionssnit forbereder man således træet på den endelige
beskæring.
Hvis grenen, der skæres bort, er for stor, er der risiko for, at der udvikles råd i stammen
bag ved snittet.
Beskær aldrig, samme år, to grene som sidder lige overfor hinanden. Det vil skade træet
for meget. Vent et par år, og beskær derefter gren nr. to.
Beskæringssnittet skal være lige efter "kraven". Hvis der beskæres før kraven, dvs. for
tæt på stammen, kan såret ikke hele så nemt, og der er risiko for råd.

Korrekt beskæringssted efter kraven.

Korrekt beskæringssted efter kraven.

Eksempler på forkert beskæring for langt væk fra kraven. Dette har bevirket dannelse af vanris.
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Korrekt beskæring lige efter kraven bevirker, at såret vil hele fint og
på sigt helt lukke sig.

Forkert beskæring.
Reduktionssnit på en for stor
gren. Den gren der er skåret
væk er mere end 1/3 af den
stamme, som grenen afskæres
fra. Såret kan ikke hele. Risiko
for råd.

Topkapningssnit er et snit mellem sidegrene. Snittet
giver alvorlige rådproblemer for træet og må ikke
benyttes. Endvidere giver det (som på billede) uønsket
produktion af vanris. Se nærmere om vanris nedenfor.
I stedet for topkapning skal der anvendes
reduktionssnit, hvilket betyder, at man blot fjerner
nogen af sidegrenene i kronen.

Eksempel på topkapning og
produktion af vanris.

Grundprincipper:
1. Opstam træet til ca. 2,7 meter.
2. Den gren man skærer bort, skal i tykkelse være mindre end 1/3 af den stamme,
som grenen skæres fra.
3. Beskær aldrig to grene som sidder overfor hinanden samme år.
4. Beskæringssnittet skal være lige efter "kraven".
5. Topkapningssnit må ikke anvendes.
6. Beskæring af konkurrende topskud i kronen. Klip over udadvendt sidegren. Dvs
den gren der går mest lodret op, klippes bort.
7. Ved kronereduktion - beskær over en sidegren eller sideskud.
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Hvor ofte skal der beskæres?
Et nyt træ skal beskæres ca. hvert 2 år, indtil det er stammet op i den ønskede
højde. Derefter skal træet have lov til at danne en individuel fritvokset fuldkrone. Hvis
træet beskæres korrekt i starten, vil der være mindre arbejde i tiden frem. Men det er
vigtigt, at det i starten beskæres korrekt.
Der kan også ske beskæring af konkurrende topskud i kronen. Der skal beskæres
over udadvendt sidegren. Dvs den gren der går mest lodret op, skæres bort (der hvor
grenen deler sig).
Ligesom med et barn, kræver et træ i sine unge år meget opmærksomhed.
Et ældre træ skal beskæres ca. hvert 5 år eller måske slet ikke. Hvis et ældre træ
er beskåret korrekt, skal der kun ske kronepleje (bortskæring af døde, syge,
krydsende, svagt tilhæftede grene). Dog kan der også ske kronetynding for at give
mere lys under træet. Ved kronetynding forstås bortskæring af en lille andel af
sekundære og mindre kronegrene. Ofte er 5 % eller 10 % tilstrækkeligt. Tyndingen
må ikke overstige 15 %.
Overdreven kronetynding vil stimulere uønsket produktion af vanris, som betyder
"forkerte skud". Vanris ses som lange, tynde skud, der vokser hurtigt mod lyset,
lodret i vejret. Vanris ses typisk ved forkert beskæring. Vanris skal rykkes af ved
deres fod – og man skal helst have et lille stykke af foden med. De skal naturligvis
have en vis størrelse, for at man kan få ved dem, men de skal fjernes, inden de
bliver så gamle, at de ikke kan rives af. Gå træet igennem tre-fire gange den første
sommer efter beskæringen. Hvis man klipper vanris af – for eksempel fordi de er
blevet for gamle og sidder for godt fast – kommer der nye. River man dem af og får
et stykke af »hælen« med, nedsættes risikoen for nye vanris.

Eksempel på produktion af vanris

Eksempel på produktion af vanris,
og beskæring for langt fra kraven/
stammen.
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Hvis omfanget af kronen er blevet for stor, kan der anvendes kronereduktion. Det
er vigtigt, at der ved kronereduktion tilstræbes at bevare kronens naturlige form.
Kronereduktion bør være en undtagelse, og kan ske ved at grene reduceres i
længde ved bortskæring over en sidegren eller sideskud.
Topkapningssnit må ikke anvendes. Husk at den gren man skærer bort, i tykkelse
skal være mindre end 1/3 af den stamme, som grenen afskæres fra.

BESKÆRINGSTIDSPUNKT
Det bedste tidspunkt for beskæring er lige efter løvfald og frem til januar måned. I
dette tidsrum hviler træet, og vil derfor ikke "bløde" når man beskærer det.
Endvidere er det også nemmere at beskære et træ, som ikke har blade på. I
princippet tager træet ikke skade af at bløde, men det sviner på bilerne. Beskæring
bør undgås omkring løvspring og igen omkring løvfald, når bladenes energi skal
oplagres i træet.
Rigtig god fornøjelse med jeres vejtræer.

	


	


Vejledningen er udarbejdet af Jane Frederikke Land december 2010 med hjælp fra
Palle Kristoffersen, Skov & Landskab. Redigeret af Søren Peder Sørensen.
Ønskes en mere detaljeret vejledning se: Byens Træer - Beskæringsvejledning: http://
www.kk.dk/FaktaOmKommunen/PublikationerOgRapporter/Publikationer/
tmf_publikationer.aspx
Har du spørgsmål kontakt Jane Frederikke Land.
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