By- og Landskabsudvalget
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Orientering om træer i gade- og vejarealer i Aalborg Kommune
2012-51705
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering status om træer i
gade- og vejarealer i Aalborg Kommune.
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Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvaltningen har i 2014-2015 gennemført en registrering af Aalborg Kommunes vejtræer.
Det vil sige træer langs gader og veje samt på pladser og torve. En nærmere beskrivelse af registreringens
resultater og betydningen af vejtræer fremgår af bilag 1.
Registreringen viser, at der er ca. 12.000 vejtræer i kommunen, svarende til i gennemsnit ca. 58 træer pr.
1.000 indbyggere. En undersøgelse af vejtræer i 24 kommuner i Danmark viser en variation fra 11 til 258
vejtræer pr. 1.000 indbyggere. 14 af de 24 kommuner har mellem 50 og 106 vejtræer pr. 1.000 indbyggere.
Aalborg Kommune ligger således i den lavere ende af disse kommuner.
Træregistreringen viser desuden, at ca. 20 % af vejtræerne (2.379 træer) i Aalborg Kommune er døde/døende eller i dårlig sundhedstilstand. De døende træer fremtræder med større døde grenpartier, mens
træer, der har det dårligt, fremtræder med døde topskud eller grene og/eller har større skader på stammen.
Træernes sundhed er afhængig af flere forhold. Det er f.eks. plantehullets størrelse og mængden af jord, og
dermed mulighederne for at der kommer vand til træet. Ligeledes har skader fra påkørsel og vejsalt stor
betydning for træernes sundhed og vækst.
Alderen på vejtræerne i Aalborg fordeler sig med 1/3, der er ældre end 35 år, 1/3 der er mellem 15 og 35 år,
og 1/3 der er plantet inden for de seneste 15 år.
Træregistreringen viser, at hvis den nuværende træbestand i vejarealerne skal opretholdes, så er der behov
for en udskiftning af mere end ca. 900 træer inden for få år, som er det antal træer, der er døde eller døende.
Derudover vil der være behov for en udskiftning af yderligere ca. 1.500 træer inden for en kortere årrække
som følge af antallet af træer med dårlig sundhed.
Forvaltningen skønner, at denne opretholdelse vil koste mellem 14 og 23 mio. kr., hvis der, som forventet,
skal etableres nye bede ved halvdelen af udskiftningerne.
Ud over udskiftning af de døde/døende og dårlige træer, så anbefaler forvaltningen, at der sker en fordobling
i antallet af vejtræer i kommunen, så gennemsnittet ligger på ca. 100 vejtræer pr. 1.000 indbyggere. Dette er
begrundet i, at træer i byen og landskabet er meget værdifulde både af miljømæssige, æstetiske, biologiske
og sundhedsmæssige grunde.
Budget til udskiftning af vejtræerne og fordobling af antallet vil indgå i forvaltningens budgetmateriale til budget 2017.
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Bilag:
Sundhedstilstanden hos Aalborg Kommunes gade- og vejtræer
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