
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bevaringsværdige træer i kolonihaver 

Kolonihaverne indgår som en vigtig del af Aarhus Kommunes rekreative og 

grønne områder. Af de i alt 3.800 kolonihaver, er de 3.200 kommunale, da 

de ligger på kommunal jord. Konsekvensen af, at kolonihaverne ligger på 

kommunalt ejet jord er, at håndteringen af alle træer i kolonihaverne princi-

pielt skal følge retningslinjerne i Aarhus Kommunes træpolitik. Af retningslin-

jerne fremgår, at en anmodning om fældning eller beskæring af træer - både 

fritstående og træer, der er en del af en beplantning – i hvert tilfælde skal 

gennemgå en faglig vurdering af Teknik og Miljø forvaltningen. 

 

I praksis er denne administrative håndtering ikke realistisk, da forvaltningen 

ikke kan forholde sig til hvert enkelt træ der skal fældes eller beskæres i en 

kolonihave. Derfor er der behov for en klar politik på området, der både kan 

varetage hensynet til Aarhus Kommunes mål om at være en grøn kommune 

og samtidig sikre lokal medbestemmelse i udviklingen af deres kolonihave.  

 

Hidtidig praksis 

Som et forsøg på at præge udviklingen af træerne i kolonihaverne, blev der 

for godt 10 år siden udarbejdet en trædatabase med bevaringsværdige 

træer. Databasen blev formidlet videre til Kolonihaveforbundets Aar-

huskreds, hvor den blev lagt ind på hjemmesiden. Udgangspunktet var, at 

ingen af træerne måtte fældes, medmindre der var en tilladelse fra kommu-

nen. Databasen er ikke blevet vedligeholdt i denne periode, og det er kon-

stateret, at en del af træerne er blevet fældet uden tilladelse. Det skal i den 

forbindelse dog understreges, at trædatabasen har levet et meget usynligt 

liv, hvorfor mange har været uvidende om den krævede tilladelse. En del af 

træerne er formentligt også blevet fældet på grund af sygdom. 

Den overvejende praksis har været, at haveforeningerne selv har forvaltet 

håndteringen af træfældningen, men der har alligevel været nogle der har 

påberåbt sig Aarhus Kommunes træpolitik, som ofte har stillet forvaltningen i 

en vanskelig situation.  

 

Fremtidens træpolitik i kommunale kolonihaver 

Det er vigtigt at fastholde en mangfoldighed af træer, hvor kolonihaverne er 

med inde som en af aktørerne til at fastholde målet om en grøn kommune. 

Når der tales om mangfoldighed af træer henvises der både til forskellige ar-

ter, men også både store og små træer. Specielt spørgsmålet om store 

træer kan give anledning til skærmydsler, da kombinationen af små havelod-

der og store træer ofte vil betyde begrænset solindfald m.v. Dog har store 

træer ofte stor værdi både æstetisk og biologisk, så det er væsentligt, at der 

også sikres plads til store træer i kolonihaverne. Det er netop dette forhold 
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Side 2 af 2 som en ny opdateret udpegning af bevaringsværdige træer skal sikre. Både 

bevarelsen af eksisterende store og markante træer, samt udpegning og be-

varelse af træer, som har en god placering, og med årene kan vokse sig til 

store markante træer.  

 

Procedure for tilsyn, beskæringer og fældninger 

Aarhus Kommune ønsker at fremme bevarelsen af særligt markante og ka-

rakteristiske træer i kolonihaverne, og derfor fastholdes en udpegning af be-

varingsværdige træer i de kommunalt ejede kolonihaver, som ikke må fæl-

des, medmindre der er opnået tilladelse fra Aarhus Kommune. 

 

Den gamle trædatabase for kolonihaverne vil blive opdateret, og de beva-

ringsværdige træer vil blive markeret med et nummer i træstammen for at 

synliggøre træets værdi. Her ønsker Aarhus Kommune kolonihaveforenin-

gens hjælp til at fastgøre numre på træerne. Det vil vi sende mere informa-

tion om når trædatabasen er blevet opdateret. Med jævne mellemrum vil 

Aarhus Kommune foretage et tilsyn af træerne for at sikre, at der ikke sker 

uretmæssige fældninger, og for at vurdere om der er nye bevaringsværdige 

træer.  

 

Hvis havelejer ønsker at beskære et bevaringsværdigt træ, skal det foreta-

ges på en faglig korrekt måde. Der må ikke foretages topkapninger eller 

voldsomme kronereduktioner som reducerer træets bevaringsværdi.  

 

Hvis havelejer ønsker at fælde et bevaringsværdigt træ, skal der sendes en 

ansøgning til groenneomraader@mtm.aarhus.dk med begrundelse for øn-

sket fældning. 

Hvis der sker fældninger af bevaringsværdige træer uden tilladelse, skal 

træet erstattes med et nyt træ af samme art og med et stammeomfang på 

min. 20 cm.   

 

Vurdering af bevaringsværdige træer 

Træerne vurderes ud fra følgende parametre: Størrelse, sundhed, placering 

og æstetik.  

Vurderingen af træerne vil ske i løbet af 2021. Den samlede vurdering vil 

blive sendt til Kolonihaveforbundet samt de haveforeninger, der ligger uden-

for Kolonihaveforbundet. Det vil i den forbindelse være muligt at indgå i dia-

log om hvorfor netop disse træer er valgt.  
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