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DTF vil med Bytræprisen gerne highlighte særlige indsatser på bytræområdet – indsatser
eller projekter, der falder i tråd med DTF’s målsætninger, og som kan inspirere og bidrage til
udbredelse af viden om træernes værdi i bymiljøet.
Det er i år 9. gang Bytræprisen uddeles – sidste år var det jo Lyngby Taarbæk Kommune, der
løb med æren. I år har vi gerne villet fokusere på værdien af solitærtræer i byen, og på
bestræbelserne for bevaring af eksisterende værdier i lokalmiljøet.
Vi har i bestyrelsen modtaget flere forslag til prismodtagere, men er ret hurtigt blevet enige
om at give prisen til en person eller rettere en organisation, der indædt kæmper for bevaring
af træplantninger i Hovedstaden….
Flere af de tekniske forvaltninger i Hovedstadsområdet, har lejlighedsvist fået henvendelse fra
en organisation, der som en terrier forsvarer truede træer og insisterende opfordrer til
bevaring af træplantninger, på trods af politiske eller forvaltningsmæssige beslutninger…
organisationen hedder ’Red Byens Træer’… og initiativtager til borgerbevægelsen er Sandra
Høj, der er i år valgt som prismodtager.
’Red Byens Træer’ har også været på ’jagt’ på Frederiksberg, og det er ikke altid vi har elsket
henvendelserne… men efterhånden mener jeg, at vi har opnået en positiv og konstruktiv
dialog, hvor planlagte fældninger er drøftet, og hvis en træfældning er velbegrundet, har ’Red
Byens Træer’ tilmed bidraget med løsningsforslag og beroligelse af bekymrede borgere.
En af Sandras mange bedrifter er den spektakulære redning af ’Dametræet’ og flere andre
træer ved plejehjemmet Sølund i København. En 150 årig Ginkgo biloba af hunkøn (Ginkgo
er jo særbo med hunlige og hanlige individer) skulle lade livet til fordel for et underjordisk
parkeringsanlæg. Sandra gik i aktion, og træet blev reddet og tilmed befriet fra omklamrende
Hedera, så ’Dametræet’ nu er bevaret for eftertiden som et smukt, solitært bytræ.
Sandra har været på barrikaderne flere steder i København og insisterende henvendelser
fra ’Red Byens Træer’ har ’så vidt vides’ været en medvirkende faktor til, at Københavns
Kommune nu har fået en egentlig ’Træpolitik’.
Sandra kamp for bevaring af byens træer har en meget værdifuld sideeffekt: Den
vedholdende kamp bidrager nemlig til at gøre borgerne opmærksomme på værdien af
bytræer i lokalmiljøet… også på Frederiksberg, hvor vi jo i mange år har arbejdet målrettet
efter vore egen ’Træpolitik’.
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