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83.000 nye træer på vej til københavnerne
Af Niels Vedersø Østergaard og Pernille Dreyer for Berlingske Tidende den 7. maj 2016
En enig borgerrepræsentation har indført en ny træpolitik. Prisen for det grønne tiltag i hovedstaden kan
løbe op i to milliarder kroner.

Mere om emnet
I fremtiden bliver København en langt grønnere by, end den hidtil har været. Det står klart, efter at alle
partier i Borgerrepræsentationen i København har vedtaget kommunens første deciderede træpolitik.
Siden 2012 er flere end 1.000 træer blevet fældet i København, og den nye træpolitik skal sikre bedre vilkår
for kommunens eksisterende træer, ligesom der frem mod 2025 skal plantes tusindvis af nye træer.
Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Enhedslisten) er glad for opprioriteringen af byens træer.
»Et grønnere København med flere træer står højt på københavnernes ønskeliste. Det er vi nu klar til at
imødekomme med en træpolitik, der skal værne om byens eksisterende træer. Samtidig har vi nu en
køreplan for, hvordan byen kan få 100.000 nye træer frem mod 2025. I dag tager særligt parkeringspladser
voldsomt meget af den plads, hvor vi i stedet kunne plante træer og skabe en grønnere by. Det skal vi have
lavet om på,« siger borgmesteren.
Siden januar 2015 er der plantet eller finansieret plantning af omkring 17.000 træer i København. Sat op
mod det politiske ønske om 100.000 træer mangler København altså at plante 83.000 træer i løbet af de
kommende ti år. Og det koster. Hvis alle træerne plantes til den billigst mulige anlægspris, vil
omkostningerne ligge omkring 0,34 milliarder kroner. Hvis træerne omvendt plantes til den dyrest mulige
anlægspris, vil prisen blive over to milliarder kroner.

Tommy Petersen er gruppeformand for Det Radikale Venstre på Københavns Rådhus, og det var ham, som
stillede forslaget om den nye træpolitik. Han er lykkelig over, at forslaget blev vedtaget, fordi det har »skabt
grøn historie i København«. Dog mener Tommy Petersen, at to milliarder kroner er for høj en pris at betale
for nogle nye træer.
»Det er ikke to milliarder kroner værd. Jeg vil rigtig gerne have mange træer i byen, men jeg vil også gerne
have, at det bliver billigst muligt. Hvad den pris er, er ikke til at vide, for det afhænger af de løsninger, vi
kommer op med. Men det er dyrt at plante et gadetræ. Det kan løbe op i 100.000 kroner per træ,« siger
han.
Finansieringen af byens nye træer kommer ifølge Morten Kabell først på plads, når politikerne på Rådhuset
viser god vilje og handlekraft.
»Pengene skal findes løbende, når vi skal forhandle budgetter fremover. Hvis ikke det blot skal være tom
snak fra politikernes side, forventer jeg, at det grønne også kommer til at fylde mere i partiernes
budgetønsker de kommende år,« siger teknik- og miljøborgmesteren. Foruden planen om at plante 83.000
nye træer i løbet af de næste ti år indeholder kommunens træpolitik også andre overordnede principper for
træerne i København.
Kommunen lægger således blandt andet op til, at eksisterende træer i København skal bevares, »særligt
værdifulde« træer skal udpeges og bevares, ligesom der skal sikres en variation af forskellige træsorter.
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Dansk Træplejeforening mener
Det er positivt når en kommune beslutter sig for en træpolitik til gavn for træerne og for det som træerne
kan bibringe borgerne med, f.eks. et bedre og renere miljø, et roligere miljø til gavn for det psykiske
helbred og ikke mindst den positive effekt træerne har på klimaet. Så langt så godt.
Politikere tænker oftest i at skabe nye projekter, men politiker overser oftest at f.eks. træer, som dette
projekt drejer sig om, skal vedligeholdes for at blive til de store træer, før de bliver til gavn for befolkningen
og byernes klima. Også de gamle træer skal vedligeholdes på rette måde, så de ikke bliver svækkede og
farlige at have stående.
Ikke mindst under bymæssige forhold kræver plantning såvel som pleje af træer stor indsigt. Derfor er der
behov for en målrettet uddannelse af træplejere, så den nye viden forskningen inden for bytræer er nået
frem til, såvel i Danmark som i udlandet. I dag er der desværre ikke en samlet anerkendt uddannelse som
træplejer i Danmark. På det område halter vi desværre meget bagud i forhold til andre EU lande.
Det er på tide at Undervisningsministeriet ser på dette område, så vi kan få dækket behovet for uddannelse
af dygtige træplejere, når den offentlige træplantning øges i de kommende år.
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