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Et foredrag uden nyheder. 
Men opfordring til tværfagligt samarbejde om trævenligt
ophæng. Og om at tænke i træbiologiske baner frem for 
vaner.

Oplægget må ikke videregives eller anvendes uden min 
tilladelse!

I oplægget brugte jeg ordet “træmand”. Det var en fejl man ikke skal
begå – og slet ikke dagen efter kvindernes kampdag. Beklager. 
Det korrekte ord er arborist (M/K).

Indhold:
-Træbiologi
-Ophæng
-Risikovurdering



   

   

Træbiologi
Stammen skal:
-Bære kronen
-Transportere vand og næringsstoffer op
-Transportere sukkerstoffer ned

-Vedkar
-Vækstlag
-Sikar



   

   

Træernes vækst
Levende træer bliver ofte højere, 

men altid tykkere.
Det er nødvendigt for træer at danne 

nye årringe og nyt sivæv.
Kernedannelsen pensionerer årringe.

Træer presser med 5-10 bar. Derefter dør kambiet.



   

   

Sår og heling
Mennesker: 
Sårets dybde er vigtigt. 
Vi heler indefra og ud. 



   

   

Træer heler ikke – de overvokser

Træerne genopretter funktionen ved overvoksning

Træer: 
Sårets dybde er ikke vigtigt. 
Overvokser fra siderne.



   

   

Det ydre er vigtigst…

Træet lever…

Træet dør…



   

   

Derfor er lodrette skader mindre ødelæggende end vandrette.

- Og indre skader mindre ødelæggende end ydre



   

   

Pointen…
Barken, vækstlaget og splinten er vigtigst!
Kernen er mindre vigtig..

Kvill-egen. Europas tykkeste eg. 
Jf. Gabriel Graelius: I 1774 blev træet brugt som udhus.



   

   

Forkert

-Skruer ikke i træerne
-Gennembryder ikke barken
-Klemmer blot på barken

Trævenlig ophæng



   

   

Forkert ophæng

-Trykker på barken
-Forhindrer tykkelsesvækst
-Ødelægger transportvejene



   

   

Ophæng omkring stammen

Lodrette klodser er ok.
Barken dør under dem.
De skal ikke flyttes, men 
måske udskiftes. 



   

   

Ophæng ved tryk mod barken

Bemærk manglende vækst under pladerne og øget
vækst ved siden af.



   

   

Ophæng over gren



   

   

Platforme
-Klemmer typisk på fire sider. 
Ikke meget uhindret transport.



   

   

Husk, at træer vokser i tykkelsen
Besværligt, men sandt..    -Ophæng skal holdes på afstand!



   

   

Ophæng i træer skal tage hensyn til træbiologien!
• Maksimalt hensyn til barken
• Udnyt træets kerne 
• Forvent at træet vokser i tykkelsen
• Undgå vandrette skader
• Lav ikke stramme wirer



   

   

Hellere huller end klemmeskader!!!
-Uhindret tykkelsesvækst
-Uhindret transport
-Lukket af sårved



   

   

Gengestål/
Gevindstang 
– det dur!



   

   

Sørg for god sårvedsdannelse

Hvis sårvedet ikke lukker om stangen, så dannes råd i kernen



   

   

Træk fra siden 
kræver muffer

Træk i stangens
retning foretrækkes.

Muffer bruges til at 
sikre stangen mod 
bevægelse, som kan
forhindre sårveds-
dannelse.



   

   

Øjemøtrikker

Hvis barken omvokser øjet, så
skal stangen forlænges. 
Sjæklen bevæger sig og skader.  



   

   

En lille spændeskive 
på bagsiden

Måske bedst med 
runde eller ovale
skiver?
Firkantede overvokses
også.



   

   

Gennemhullet….

Selv store huller kan foretrækkes frem for kvælning.



   

   

Støtteben på gevindstænger 
gennem barken



   

   

Slackline og andre træk

-Midlertidige ophæng
-Fordel trykket på barken



   

   

Hvis der bruges afstandsklodser, så skal det sikres, 
at der er afstand mellem bark og wire.

Brug få høje klodser.

Barken dør under klodsen.



   

   

Brug kun sunde og stabile træer

-Vednedbrydende svampe gør 
træerne ustabile.

-Alle træer i og ved banen skal 
løbende risikovurderes.



   

   

Vurdér træernes vitalitet på bladene

Mørkegrønne, store blade på flade kviste vs. 
få, små, gullige blade op sammenknebne kviste



   

   

Her er noget galt…
Problemer med rødder, basis eller stamme kan 

føre til top-tørre kroner.
Overvej risikoen for trampeskader under banen.



   

   

Brug aldrig V-tveger/ flerstammede træer



   

   

Brug aldrig V-tveger/to-stammede 
træer i baner. 



   

   

-Planlæg ophænget og lav tilsyn
-Brug objektive rådgivere/arborister

Jeg laver tilsyn, kurser og rådgiver
om risikotræer, træpleje, fredning,
ophæng og byggesager med træer 
– også gerne i Norge.



   

   

Tak for i dag…

-og pas godt på træerne…
Simon Skov: ssk@ign.ku.dk / +4540175040
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