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Københavns kommune bør vedtage en 

”Træpolitik”.  
 

I DN København ønsker vi os en ”træpolitik” for kommunen.  

Baggrund: De seneste måneder er det blevet synligt hvor mange store træer der fældes på må 

og få, rundt om i byen uden der har nogle konsekvenser og uden politikkere lytter til mange 

borgerprotester.  

Det får os til, sammen med borger gruppen ”Red Byens Træer” at rette henvendelse til Teknik 

og Miljøborgmester Morten Kabell med ønsket om at Københavns kommune får indført en dis-

sideret ”træpolitik” som mange andre store byer har.  

 

(Eksempler på steder hvor der er fældet mange træer det sidste års tid: Statens Museums for 

Kunsts forhave. Træerne på Zoologisk Museums P-plads hvor der skal laves en park. Træerne 

på Nørre Allé, Lyngbyvej og Nordlige del af ”De Gamles By”, i forbindelse med ”Bedre bus til 

Nørre Campus”.) 

 

Vi ønsker os at en evt. træpolitik kommer til at indeholde følgende: 

 

1.  Sikre Bevarelsen at store gamle træer i København. 

2. Træpolitikken skal gælde for alle træer i Københavns kommune som er over 25 år. 

3.  Sanktioner i form at bøder til entreprenør der fælder store gamle træer ulovligt  

4.  Krav om at store træer bevares ved byudvikling og tænkes ind i eventuelle byggeprojek-

ter i stedet for at fældes.  

5.   Regler der begrænser eller stopper saltning at veje og fortove om vinteren i Køben-

havns kommune. 

6.   En kortlægning af alle Træer i Københavns kommune, hvorfra man kan skabe overblik 

over hvor mange træer der fældes. 

7.   En ambition om en samlet tilvækst i ved- og løv på 5 % I kommunen om året  

8. Beskrive de klimamæssige fordele ved store træer som eksempelvis nedkøling af byen.  

9.  Træpolitikken skal integreres i kommunalplanen!  

10.  Træpolitikken skal gælde hele Københavns Kommune. Ikke kun de arealer Teknik og 

Miljøforvaltningen forvalter. 

 

 

Ovenstående er ønsker og forslag til hvad en træpolitik for København, efter vores mening bør 

indeholde.  

Vi vil fra DN Københavns side gerne tilbyde at være med i en arbejdsgruppe der kan gøre en 

eventuel træpolitik endnu mere konkret.  

 

Der er mange andre byer der har en træpolitik, blandt andet Københavns to nabobyer Frede-

riksberg og Malmø. Vi har linket til Malmøs træpolitik her: 

http://www.malmo.se/download/18.227a7d3f10de5ceb37680009989/1383647260409/Tradpla

nwebb.pdf#search= 
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.  

Endvidere har byer som Berlin, Hamborg og Aarhus også træpolitikker som man kunne kigge 

over skulderen.  

  


