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Flere rigtige måder at beskære træer på

Træer skal beskæres for at give 
plads til færdsel og for at forme træ-
ets permanente krone hensigtsmæs-
sigt. En sammenligning af forskelli-
ge metoder viser, at det vigtigste er, 
at træet i det hele taget bliver be-
skåret. Metoden betyder mindre.

I områder hvor mennesker færdes 
på veje og stier, er det som regel 
nødvendigt at beskære træer. Gade-
træer skal f.eks. stammes op til en 
stammehøjde på 5-6 m for at give 
de nødvendige 4,5 m frirum over 
kørebanen. Desuden skal træet hjæl-
pes til at danne en fremtidig, per-
manent krone på toppen af den kro-
ne, der følger med fra planteskolen.

To hovedproblemer
Lige efter plantning er der risiko for, 
at sidegrene i den øverste del af kro-
nen overhaler topskuddet. Det er et 
problem for udviklingen af træets 
gennemgående akse. Desuden kan 
grenene i bunden af kronen vokse 
sig tykke og blive vanskelige at fjer-
ne uden at efterlade store sår og sam-
tidig fjerne en stor del af kronen. 

Sårene reducerer vandtrans por ten og 
åbner for vednedbrydende svampe.

Beskæringsforsøg i Odense og Tønder
Institut for Geovidenskab og Na-
turforvaltning har undersøgt forde-
le og ulemper ved fire beskærings-
metoder. Det overordnede mål er at 
forberede opstamningen til et funk-
tionsdygtigt gadetræ. Undersøgelsen 
belyser, hvordan forskellige slags 
beskæring påvirker træets udseende, 
kronens arkitektur og væksten af 
skud og stamme. Den er lavet i 
samarbejde med seks interessenter i 
regi af PartnerLandskab.

De fire metoder blev afprøvet på 
lind i Odense (50 træer, plantet vin-
ter-forår 2009/2010 i størrelse 18-
20) og på Tønder Kirkegård (40 
træer, plantet forår 2010 i størrelse 
12-14). Hver metode blev brugt på 
10 træer. 10 kontroltræer på begge 
lokaliteter blev ikke beskåret. Be-
skæringen blev udført første gang i 
vinteren 2010/2011. I Odense blev 
der udført en opfølgende beskæring 
i 2012 og 2013, i Tønder kun i 2013.

De fire metoder
Opbygningsbeskæring:
Beskæringen blev udført ved at redu-
cere sidegrenene. De blev klippet 
over den største udadvendte forgre-
ning. Målet var at få uforgrenede si-
degrene for at begrænse grenenes 
tykkelsesvækst, hjælpe dannelse af en 
grenkrave på vej og gøre en senere 
opstamning mulig. Metoden er klas-
sisk, men kræver forholdsvis mange 
og ret specifikke og overvejede klip.

Opstamning: 
De laveste grene blev fjernet op til 
halv træhøjde. Det vil sige, at for-
holdet mellem stamme og krone ef-
ter beskæring var 50:50. Desuden 
blev kronen kegleklippet. Metoden 
blev ikke undersøgt i Tønder, da 
træerne allerede havde lige meget 
stamme og krone. 

Denne del af forsøget skulle vise, 
om det er muligt at fjerne bundgre-
ne direkte, uden at forberede op-
stamningen med en opbygningsbe-
skæring. Metoden kræver forholds-
vis mange, men uspecifikke klip. 
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Odense tre vækstsæsoner efter første beskæring. Fra venstre: Opbygningsbeskæring, opstamning, indklipning, tynding og kontrol.
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Indklipning:
Indklipning indebar en afkortning 
af alle sidegrene til ca. 15 cm uden 
videre hensyn til klippets placering 
på sidegrenen. Metoden kræver for-
holdsvis mange uspecifikke klip. 

Tynding:
Antallet af sidegrene blev reduceret 
med en tredjedel. De tykkeste grene 
i forhold til stammetykkelsen blev 
udpeget og fjernet direkte ved 
stammen. Metoden kræver for-
holdsvis få specifikke klip.

For at kunne vurdere de forskellige 
metoder målte vi træernes stamme-
tilvækst og vurderede kronens 
form, skudtilvæksten og træets ge-
nerelle vitalitet. Vi undersøgte også, 
om træerne led af stress ved at måle 
den såkaldte klorofyl fluorescens. 
Den giver en idé om, hvor stresset 
træets fotosyntese-apparat er.

Reagerer meget forskelligt
En af konklusionerne er, at træerne  
reagerer forskelligt i Odense og i Tøn-
der. Men udgangspunktet var også ret 
forskelligt. Træerne i Tønder var i god 
vækst, mens træerne i Oden se var me-
re eller mindre stagneret.

Resultaterne fra Odense viser, at den 
vigtigste beslutning er at vælge 
overhovedet at gennemføre en be-
skæring. Hvilken metode, man bru-
ger, er mindre vigtigt. Det er især 
tydeligt, når man ser på form og 
vækst. Tre af de fire beskæringsme-

toder har haft en gavnlig effekt på 
træernes udtryk og æstetiske værdi, 
sammenlignet med de ubehandlede 
kontroltræer. De ser ud til at være 
gået i stå med meget lave værdier 
for tilvækst i kronen. Især den klas-
siske opbygningsbeskæring, op-
stamning og indklipning har påvir-
ket træerne positivt, mens tyndin-
gen ikke har haft samme effekt.

Efter tyndingen fremstod træerne 
med en uharmonisk kroneopbyg-
ning, som de beholdt over hele for-
søgsperioden. Den var også tydelig 
efter tre vækstsæsoner. Tyndingen 
scorer også de laveste værdier i for-
hold til tilvækst i kronen. Desuden 
viser målingerne af stressniveau 
tydeligt, at vitaliteten er mindre.

I Tønder viser der sig et andet bille-
de: Her kunne vi ikke påvise stati-
stisk sikre forskelle mellem de for-
skellige metoder – hverken i forhold 
til stammetilvækst, kroneform eller 
tilvækst i kronen. Træerne fremstår 
forholdsvis ensartede, uanset be-
skæringsmetode. 

Resultaterne fra Tønder viser, at 
valget af beskæringsmetode er un-
derordnet, hvis man har ungt plan-
temateriale og en god etablering. 
Det skal ikke forstås sådan, at træ-
erne ikke skal beskæres: Også i Tøn-
der skal træerne stammes op, hvil-
ket kræver en forberedelse. Det er 
blot mindre vigtigt, hvordan forbe-
redelsen udføres.

Hvad kan vi lære?
Både i Tønder og Odense viser må-
lingerne af stammetilvækst, at be-
skæring hverken har resulteret i 
vundet eller tabt tilvækst. Det er et 
vigtigt bidrag i diskussionen om, 
hvorvidt beskæring er nødvendig 
eller ej. Man kan jo godt argumen-
tere med, at beskæring fjerner blad-
masse og reserver og dermed redu-
cerer træets mulighed for en hurtig 
etablering.

Særligt i Odense viser en visuel vur-
dering af kronen, at træer efter be-
skæring fremstår mere vitale og i 
bedre form. Læren fra forsøgsdelen 
i Odense er derfor, at det er muligt 
at »skubbe« dårligt voksende træer i 
gang ved at reducere antallet af 
vækstpunkter. Det er især opbyg-
ningsbeskæring, opstamning og 
indklipning, der får træerne til at 
fremstå mere vitale og vækstkraf-
tige. Tankevækkende er det også, at 
indklipning, som i princippet kan 
udføres med en hækklipper, allerede 
efter første vækstsæson medfører en 
harmonisk, smal og vital kroneud-
vikling.

For de velvoksende træer på Tønder 
Kirkegård er metodevalget under-
ordnet. Det viser, at en god etable-
ring og træer i vækst giver et større 
spillerum, når man skal forberede 
træerne til opstamning.

Oliver Bühler og Palle Kristoffersen

Tønder tre vækstsæsoner efter første beskæring. Fra venstre: Opbygningsbeskæring, indklipning, tynding og kontrol.

fo
t

o
s

: o
liv

e
r

 b
ü

h
le

r

Se alle Videnblade i Park og Landskabsserien på www.Videntjenesten.ku.dk Stil spørgsmål til rådgiverne på sl-vt@life.ku.dk


