
HJÆLP OS MED AT  
PASSE PÅ BYENS TRÆER



Sådan beskytter du træet

Du laver en beskyttelseszone ved at opstille et sikkerhedshegn rundt om træet. Beskyttelseszonen skal 
holdes fri i hele perioden, hvor arbejdet eller arrangementet foregår. 

Det er trækronens størrelse, der bestemmer, hvor langt fra træets stamme, hegnet skal stå. Du måler 
beskyttelseszonen ved at finde kronens bredeste punkt og tilføje cirka en meter til hver side. 

Træets rødder er ekstra sårbare, og er de synlige udenfor hegnet, skal du udvide beskyttelseszonen.

Hvis arbejdet foregår indenfor beskyttelseszonen – kontakt os

Hvis du har behov for at arbejde inden for beskyttelseszonen, skal du kontakte os. Sammen aftaler vi, 
hvordan træets bedst beskyttes under arbejdet. Det kan fx være, at der skal laves alternative tiltag for 
at beskytte træet som eksempelvis tryk-fordelende plader, hvis der skal køres med maskiner hen over 
træernes rødder, eller at der kan laves en mindre beskyttelseszone. 

ER UHELDET UDE…

Skulle uheldet være ude, og der er kommet skader på et træ i forbindelse med arbejdet eller arrange-
mentet, skal du kontakte os hurtigst muligt med en kort beskrivelse af skaden samt et foto. Er der sket 
skader på rødder over 30 mm i diameter, er det vigtigt, at du kontakter os med det samme.

Ved skader på træer kan Silkeborg Kommune rejse krav om erstatning. Erstatningens størrelse afhæn-
ger af skadens omfang og om, hvor på træet skaden er sket; grene, rødder, stamme eller bark. 

Vi kan, i op til to år efter arbejdet eller arrangementet er afsluttet, kræve en erstatning, hvis træets 
tilstand forringes. Læs om erstatningskravet på de forskellige skadestyper på Silkeborg.dk 

Hvis et træ har taget så meget skade, at vi vurderer, at det skal erstattes af et nyt, er der særlige krav 
til plantehullet og træets størrelse. Læs mere om kravene på Silkeborg.dk  

Der er særlige regler for vejtræer. Kontakt os for mere information.

Vi er rigtig glade for de mange træer, vi har i vores byer, da de er med til at skabe et hyggeligt miljø. 

Træer i byen er dog meget sårbare, da rødderne har begrænset mulighed for at optage vand og vokse. 
Selv små skader på grene og stammer kan påvirke træets levetid.

Derfor håber vi, at du vil hjælpe med at passe på vores træer, når du graver eller ved arrangementer.

INDEN ARBEJDET GÅR I GANG

Inden arbejdet starter, skal du søge tilladelse via virk.dk. Sammen med ansøgningen skal du vedlægge  
registreringen af træer, beskyttelseszoner og arealet, hvor arbejdet/arrangementet skal foregå.  

Sådan skal du registrere træer

Når du registrerer et træ, skal du nummerere det på et luftfoto eller en situationsplan.

Du skal registrere træer, der ligger inden-
for 20 m. fra arbejds arealet og beskytte 
dem ved at lave en afspærring.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.  
Kontaktoplysningerne findes på bagsiden. 

https://silkeborg.dk/Erhverv/Affald-energi-og-miljoe/Miljoeregler-og-miljoetilsyn/Hjaelp-os-med-at-passe-paa-byens-traeer
https://silkeborg.dk/Erhverv/Affald-energi-og-miljoe/Miljoeregler-og-miljoetilsyn/Hjaelp-os-med-at-passe-paa-byens-traeer


KONTAKT

Alt efter hvor træet står, skal du kontakte:
Vejtræer: 89 70 14 02
Grønne områder: 89 70 14 22
Parker og legepladser: 89 70 13 56
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