Forslag fra Christianshavns borgere, Lokaludvalg
og Miljøpunkt til udpegelse af Ikoniske træer

København 2019

I forbindelse med Københavns Kommunes
træpolitik 2016-2025 indsamles der forslag til
særligt værdifulde og ikoniske træer. Ikoniske
træer er dem vi skal passe ekstra godt på. Der
findes særlige træer mange steder i byen, men
for at de kan blive klassificeret som ikoniske
skal de stå på kommunale arealer – altså langs
vejene, på byens pladser, foran biblioteket eller
i skolegården.
Grunden til indsamlingen af forslag til ikoniske
træer er, at Københavns Kommune har
mulighed for at beskytte ikoniske træer, på de
kommunale arealer, ved at et ikonisk træ her
ikke må fældes uden politisk godkendelse i det
fagudvalg, der har ansvaret for træet.
For at udpeges som ikonisk træ skal forslaget
opfylde mindst 4 af 7 følgende kriterier:
*Til kriterierne 2, 4 og 7 er det vigtigt at give
fortællingen med som bemærkning.

I hele København er der i den gældende træprioriteringsplan udpeget mere end 3000 ikoniske træer
(136 enkeltstående træer og 56 større trægrupper). Kun 2 af de ikoniske træer står På
Christaisnahvn. På KK-kortet er de allerede eksisterende ikoniske træer plottet ind
(https://kbhkort.kk.dk).

For at indsamle forslag til opdateringen af listen med ikoniske træer i forbindelse med at Teknik- og
Miljøudvalget skal behandle en opdateret træprioriteringsplan i 2020, arrangerede Miljøpunkt Indre
By & Christianshavn en byvandring den 15. august 2019 hvor alle borgere var inviteret. Derudover
har der været annonceret på Facebook og i Cityavisen og borgerne er blevet opfordret til at sende
deres forslag til Miljøpunktet.

Nye forslag til ikoniske træer
Her gives en oversigt over de forslag til ikoniske træer, som er indsendt af borgerne på Christianshavn og som blev
indsamlet på byvandringen d.15. august. Der gives en gennemgang af de kriterier, der gør træerne ikoniske. Disse
skal ses som borgernes, Christianshavns Lokaludvalgs og Miljøpunkt Indre By & Christianshavns forslag til ikoniske
træer på Christianshavn.
❶ Ahorn
(Acer sp.)

❷ Ask
(Fraxinus sp.)

Står på Christianshavns Vold ved
Prinsessegade 1.

Står på Elefantens Bastion på nordøst
siden af legepladsen.

Borger: ”Jeg boede i Chr.havns
Voldgade 11, lige overfor træet fra ca.
1974 til 1980. Træet er bare så enormt.
Medens jeg boede der knækkede en
kæmpe gren af i en efterårsstorm, den
var tykkere end min 8årige søns livvidde
og vi var meget bekymrede for hvordan
træet ville klare det. Men som man ser i
dag, 2019, har træet kompenseret og
står stadig stærkt”.

Borger: ”Nu er jeg her med mit
oldebarn. Men også mine børn har
mange gange stået og ventet på at
jetten skulle komme helt ud af træet.
Vi kalder træet Jetteasken”.

Træet opfylder kriterierne: 1, 2, 3, 4

Træet opfylder kriterierne: 1, 2, 3, 4

❸ Lind
(Tilia sp.)
Står ved Lille Mølle på Løvens Bastion.
Borger: ” Ikke mindst om vinteren et
flot flot træ.”
Træet opfylder kriterierne: 1, 2, 3, 4

❹ Tjørn
(Crataegus sp.)
Står for foden af Christianshavns Vold
hvor Sankt Annæ Gade møder
Christianshavns Voldgade.

Borger: ”En gammel smuk tjørn, som
blomstrer så flot ”.
Træet opfylder kriterierne: 1, 2, 3, 4

❺ Almindelig Ask
(Fraxinus excelcior)

❻ Trægruppe (Lind)
(Tiilia sp.)

Står ”i toppen af Strygehjernet”, hvor
Burmeistersgade og Prinsessegade
møder hinanden.

Står i skolegården ved Christianshavns
Skole.

Træ som giver liv til et ellers trafikeret
område.

En nyrenoveret skolegård med meget
belægning. Træerne giver liv til den lidt
grå skolegård og danner skygge for
eleverne.

Træet opfylder kriterierne: 1, 3, 5, 6

Træerne opfylder kriterierne: 1, 3, 5, 6
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Mulighed for yderligere beskyttelse af byens træer
Udpegningen af Ikoniske træer er kun muligt for de træer, som står på offentlige, kommunale arealer i
Københavns Kommune.
I Frederiksberg Kommune har de vedtaget en træpolitik, som blandt andet har fokus på beskyttelse af
ældre træer. Gennem kommuneplan og lokalplaner beskyttes både offentlige og private træer over 25 år
mod uretmæssig beskæring og fældning med mindre, der ligger en godkendelse fra
kommunalbestyrelsen. En kommende temalokalplan vil snart medføre, at det bliver juridisk gældende for
hele kommunen. At indføre denne beskyttelse af ældre træer har betydet, at der på Frederiksberg findes
mange fuldkronede træer.
Noget der er specielt når man går i gaderne på Christianshavn er, at selvom der er meget få gadetræer,
kan man i mange gader få øje på noget grønt. Her gror mange gamle, store træer på private arealer,
kirkens arealer, osv. Mange steder bringer de en helt speciel stemning på byens pladser samt i de små
gader, da træernes kroner kan ses herfra. Desværre er mange af dem ikke dækket af Københavns
Kommunes træpolitik, hvilket burde revurderes med hensyn til beskyttelse af træerne. Dette var et ønske
fra borgerne, som kom frem på byvandringen. De holder meget af de gamle træer og ønsker at beskytte
og bevare dem.
Christianshavns Lokaludvalg og Miljøpunkt Indre By & Christianshavn vil på baggrund af dette opfordre
Københavns Kommune til at indhente viden og erfaringer hos Frederiksberg Kommune i forhold til deres
arbejde med træpolitik og beskyttelse af gamle træer.

Så længe de ikke er til fare skal vi værne om de gamle, særlige træer – vi får dem ikke bare igen!

Miljøpunkt Indre By & Christianshavn vil sige tusind tak til de borgere, som trodsede regnen og tog med på byvandring den 15. august.
Billeder: Miljøpunkt Indre By & Christianshavn. Billede til forslag 1+2+3 Borger.
Grundet GDPR er navn og kontaktoplysningerne på borgere der har indsendt forslag, ikke oplyst.

