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Til området træpleje hører:
► Skaffe lysrumsprofil

(på gader, gangstier og ved huse)
► Kroneudtynding (lysgennem-

trængningen bliver højere)
► Indkortning af trækronen (aflast-

ning af kronedele)
► Kroneregeneration
► Kronepleje (fjernelse af dårlig 

befæstede og døde trægrene

► Voksende krav
Træer er vigtige for vort øje, vores 
velbefindende og  den økologiske 
ligevægt.
Den faglig rigtige pleje er en væsent-
lig bestanddel for at kunne holde 
træerne i århundreder og tilrette 
træets og menneskets behov.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Træpleje omfatter plantning, over-
vågning, vedligehold, pleje og sane-
ring af træer, og det er 
dermed et specialområde i have- 
og landskabspleje.
Det bør kun udføres af uddannede 
fagkræfter for at levevæsenet træ kan 
bestå. 

► Nyplantning
For at træer ikke vokser over hovedet 
på os og hurtigt bliver til et problem, 
rådgiver vi ved nyplantning og udskift-
ning af planter, - hvilket træ egner sig 
til hvilken plads.

Træpleje
Fra unge til bevarelsesværdige træer
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► Frugttræsbeskæring
Ethvert frugttræ har brug for individu-
elle plejesnit. Gennem faglig korrekt 
pleje af frugt- eller nøddetræer opnår 
vi, at jeres træer giver mere afkast, at 
I lettere kan høste frugterne og at de 
stadig eller igen smager godt.
Det gælder især kirsebær-, æble-, 
og pæretræer, kvidder samt 
hassel- og valnøddetræer. 

► Bekæmpelse af skadedyr
I en tidsalder med globalisering er 
skadedyr desværre også blevet mere 
udbredt. Dyr fra fremmede egne kom-
mer pludselig i de hjemlige træer, bl. 
egetræs-processions-larver.
Disse skadedyr breder sig meget 
hurtigt, og der skal ikke mange til, før 
et træ bliver ødelagt. De er heller ikke 
helt ufarlige for mennesker. Vi påtager 
os at fjerne disse larver effektiv og 
begrænse skaderne.  
 
 

 
 
 
 

► Kronesikring. Brud-, 
    holde- og bæresikring
Ved mange træer er der tegn på at 
grene og hele kronedele brækker af,  
eller svæver og falder ned. Det kan i 
værste fald anrette stor skade.
Med en kronesikring sikrer vi de om-
råder, og det uden at ødelægge træet 
eller dets videre overlevelse.

► Luftning og gødning i jorden
Høj udnyttelse af jorden fører til 
fortættelse. I dette tilfælde skal jorden 
luftes, så der regelmæssig kan 
optages vand og opdæmmet vand 
skal kunne løbe væk. 

Træpleje
Specielle forholdsregler

Trykluftspyd
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Fortættet
jordlag Lokker, vandgennem-

trængelig jord

Regnvand

Vandophobning



Til enhver fældning har vi en løsning
► Faglig forsikret og certificeret
► Sørger for tilladelser fra myndigheder
► Egne arbejdslifte 
► Rebklatreteknik
► Sikker nedfiring af grene over huse,

ejendomsdele eller haveanlæg

Træfældning
Opgave for professionelle

► Træ i farezonen - hvad så?
Hvis tilstanden hos et træ er til fare for 
personer eller ejendom, er en fældning 
ofte uundgåelig. Alt efter placering griber 
vi som certificeret virksomhed til og an-
befaler den rigtige fældningsløsning, så 
omkringstående ejendomme, 
værdifulde planter eller nabogrundstykke 
ikke kommer i fare.
   Her har vi f. eks. rebklatreteknikken, 
        som gør det muligt at arbejde 
              med næsten utilgængelige  
                  træer.
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Trækontrol
med klatreteknik og/eller med lift

► Fældning i frie områder
Er der i områder ved et træ ikke 
fare for ejendom, mennesker eller 
dyr, fælder vi træet helt traditionel i 
eet stykke, sørger for opskæring, 
bortkørsel eller efterbehandler 
træet efter ønske, f. eks.  
til kaminbrænde. Grene bliver til 
flis i flishakkeren og kan 
derefter hurtig borttransporteres. 

► Sikker nedfiring af enkelte,  
    store trædele
Hvis der ikke er plads nok omkring et 
træ til at lade store trægrene fra fæld-
ningen falde frit til jorden, bliver 
træet af vores medarbejdere ved 
brug af motorsav, styk for styk gennem-
savet og bliver firet til jordoverfladen 
med lineteknik, så der ikke sker skade 
på mennesker og ejendom.
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► Behandling af uvejrsskader
Oprydning efter uvejrsskader opstået 
ved lyn eller storm.
Hertil tæller såvel nødfældning 
som genoprettelse af sikkerhed og 
opsavning af træ, der 
står under såkaldt spænding.

► Stub- og rodfræsning
Ved enhver fældning bliver en træ-
stump tilbage, en såkaldt stub.
For at fjerne denne stub benytter vi 
en stubfræser, der fjerner denne stub 
samt roden i en dybde fra 30 til 70 cm 
under jordoverfladen.
Fordelen ved at fræse er, at der 
bagefter fremskaffes en fri plads, som 
man med det samme kan udnytte. 

► Flishakning
Fjernelse af grene og tynde stammer 
sker med en flishakker, og det er en 
miljøvenlig måde at fjerne trærester. 
Stammetræ kan man lade opsave til 
kaminbrænde.

Den flis der bliver tilbage kan man 
enten bruge til afdækning i 

egen have eller vi sørger for 
at det bliver transporteret 

til affaldspladserne.  

Oprydningsarbejde
Flishakning og rodfræsning
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Til store mængder af træer har vi et 
komplet udviklet træservicekoncept til 
forvaltning, opsyn og pleje af træbe-
standen. I kan trygt overlade dette til 
vore fagfolk - og det til faire priser.

► Et træeftersyn og en træpleje- 
    kontrakt bliver individuel 
    tilpasset efter jeres behov
Førstegangsregistrering af træbestan-
den i et trækatasterkort, genoprettel-
se af færdselssikkerheden, gennem-
førelse af regelmæssige kontrol- og 
fagmæssige undersøgelse til ud-
førelse af træplejeforanstaltninger.

► Årlige kontrol af træer i byer  
    og kommuner
FLL-Certificerede trækontrollanter 
efterser jeres træer ganske nøje.
Specielle programmer understøtter 
træforvaltningen og giver den nød-
vendige retssikkerhed.

► Eftersyn af historiske og 
    fredede træer
Regelmæssige, sensibel udførte kon-
trol for træpleje.

► Træmanagement med
    ekselente løsninger
Fagkontrollører bliver aktiveret alle-
rede i indledningsfasen. De kommer 
med stor erfaring i teknik og udførelse 
samt med innovative løsningsforslag.

► Faglig vurdering af træstatik
Ved hjælp af ultralydsundersøgelser, 
trækforsøg samt vurdering af færd-
selssikkerheden.

Kommunale opgaver
Træmanagement med årlig kontrol
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„Den de
r pla

nter 
træer,

  vil
 nå h

imlen.“

     
     

 (Konfuz
ius)

Vor service dækker hele Danmark
Ligegyldig om det er store eller små træer:
► Træfældning
► Træpleje - fjernelse af tørre og døde grene
► Rebklatreteknik ved svært tilgængelige træer
► Udtynding og indkortning af trækroner
► Sikring af trækroner med liner
► Busk- og frugttræsbeskæring
► Stub- og rodfræsning
► Flishakning og bortkørsel
► Vi rådgiver dig, og du får et godt tilbud!

Kontaktperson dansk + tysk:

Bent Egeris Jacobsen
Telefon +45  /  25 71 70 51
bentjacobsen@dasgruenwerk.de

Kontaktperson tysk + engelsk:

Nils von Samson-Himmelstjerna
Telefon +49  /  (0)163 - 80 36 531
nilsvonsamson@dasgruenwerk.de

www.dasgruenwerk.de/danmark
Se mere information om ovenstående logos under
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