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Orientering ang. fældning af kommunale træer i Nørreskov Park

Kære naboer

Driftsafdelingen og Vej og Park i Furesø Kommune har haft øje på træerne 
langs asfaltstien op til Nørreskovhusene i en længere periode. Der er desværre 
flere steder problemer med rødder som ødelægger belægningen på stien.
Desværre kan vi ikke reparere asfalten uden at skade træerne alvorligt. Så for at 
sikre en jævn sti, bliver vi nød til at skære rødderne under stien over.

Træerne kan ikke tåle at få afskåret store rødder tæt på stammen, både i forhold 
til deres sundhed og stabilitet i blæsevejr. Vi har i øvrigt kunnet konstatere at 
træernes trivsel i forvejen er ringe.

Vej og Park har, i samarbejde med Driftsgården, besluttet de træerne hvis rød-
der er mest aggressive overfor asfaltbelægningen, bliver fældet. Det drejer sig 
om ca. 8 træer. De bliver fældet snarest og asfalten repareres.

Vi planter nyt
Vi vil plante tilsvarende nye træer. De bliver dog plantet et stykke fra stien (ca. 
4 m), så vi ikke igen om ca. 20-30 år står i samme problem.  I samme omgang 
forbedres jorden via jordbearbejdning, da træerne i dag viser tegn på dårlige 
jordforhold, formentlig pga. en komprimeret jord. 

Fremadrettet plan
Vi vil over tid udskifte alle træerne langs stien med nye, så det endelige resultat 
bliver en ny række træer trukket ca. 4 meter væk fra stien.
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Se kort over området (markeret med gult) og eksempel på rødder som løfter asfalten på næste side.


