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Unngå  felling av trær 

på feil grunnlag. 



Vanlig grunn for å ønske et tre felt: 

Det har blitt 

så stort. 

  







Risikovurdering. 

• Treets røtter ble gravet over i ca. 2015, på østsiden, mellom 

trestammen og nabogrensen. Treet har også en svak helling mot vest 

innover eiendommen til treets eier. Denne situasjonen sannsynligjør at 

treet faller mot vest, hvis rotfestet slipper.  

• Slik treet står nå, er det klart vanligst at det blir stående i mange år, før 

det til slutt velter. Før den tid vil grener tørke, smuldre, eller falle av. 

Slik grenene er plassert, ser det ut til at de hovedsakelig vil falle ned 

på eiers eiendom. 

• Trekktesten ble utført ved at et tau ble montert ca 15 meter oppe på 

stammen, og påført gjentatte rykk på 50 – 70 kg. Dette gav en 

pulserende belastning i trekronen tilsvarende mer enn 500 kg. Treet 

viste ingen tegn til forandring i rotplata, eller andre tegn til å gi etter 

som følge av påført belastning. 

• Trekronen utgjør ikke lenger særlig vindfang, så det er ikke sannsynlig 

at vind vil skape effekt tilnærmelsesvis lik kraften påført under 

trekktesten. 

 



Trærs biomekanikk. 

• Tempeltreet, Ginko Biloba, har vært her i 270 

milloner år. 

• 50 millioner år gamle bjerkeblader er funnet 

på Svalbard. 

• Trær vokser, og finner sin form etter 

forholdene på voksestedet. 

• Lys, gravitasjon og vind er viktige 

komponenter.  



Gamle og råtne trær. 



Sorbus intermedia        Svenskeasal 

• Står langs Monrads gate på Tøyen i Oslo. 

• 80 trær i rekke. 

• 90 år gamle. 

• Aldersmessig nær avviklingsfasen. 

• Pent løvverk, frodige og produktive. 

• Vertskap for treboende sopparter. 

• Tørker ikke tilbake i krona. 

 





Phellinus igniarius        Ildkjuke 





Responsvekst. 



Pholiota squarrosa     Raspskjellsopp 











Polyporus squamosus    Skjellkjuke 



Ask, Fraxinus excelsior 

Tørker tilbake i krona 











Vi ønsker å bevare de gamle trærne så 

lenge som mulig. 

• Objektive kvaliteter i form av økende 

artsmangfold. 

• Estetiske kvaliteter. 

• Mulige klimatiske og økologiske kvaliteter. 

• De kan stå i veien for nye ideer og 

nyplanting. 

• De kan utgjøre en risiko. Terskel? 

• Vi henter inn informasjon, og bruker 

kunnskap og erfaring. 

 





Acer platanoides 

Spisslønn 



Oxyporus populinus           Lønnekjuke 



Naturlig forankring 



Oxyporus populinus 

Lønnekjuke 



Tilia tomentosa 

Sølvlind 



Naturlig forankring 



Acer negundo 

Asklønn 







Walking tree consept 







Trær tilpasset andre forhold. 

• Innførte arter. 

• Beholder de sine ervervede mekaniske 

egenskaper på nye kontinenter, eller utenfor 

sin proveniens? 

• Alternative strategier for formering. 

• Pil. 

• Poppel. 



  Poppel og Pil. 















Biologiske og estetiske kvaliteter. 

Prunus avium «Plena» 

90 år gamle 





Laetiporus sulphureus   Svovelkjuke 











Takk for meg  


