
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Træpolitik i Bymidten 
 
Der er stillet et borgerforslag om vedtagelse af en træpolitik for Allerød Bymidte. 
Ifølge borgerforslaget skal politikken have til formål at få flere træer og mere natur 
ind i byen - til glæde for biodiversitet, klima, borgere og byliv. Dette for at sikre at 
ældre og karakterfulde træer beskyttes, at der plantes nye træer, og at der sættes 
konkrete mål for, hvor stor en andel af bymidten vi fremover ønsker dækket af 
trækroner. 
 
Forslaget om mere grønt i bymidten er på linje med intentionerne i den netop 
godkendte kommuneplanstrategi samt i Helhedsplanen for Bymidten og forslaget 
til lokalplan for Allerød Bymidte, der i december 2019 blev sendt i høring.  
 
Kommuneplanstrategi 2019 
I Planstrategi 2019 fremgår det af fokusområde 7: Bynatur, at der 
ved planlægning af nye boligområder sikres, at målsætningen i Strategi for 
biologisk mangfoldighed udmøntes. Det betyder bl.a. at der så vidt muligt sikres 
områder i alle boligkvarterer, der kan fungere som trædesten for dyr og planter. 
 
Forslag til lokalplan nr. 2-320 Allerød Bymidte 
Udkastet til lokalplan beskriver etablering af de grønne forbindelser gennem 
bymidten for at binde Ravnsholt og Tokkekøb Hegn sammen på tværs af byen. 
Der er ligeledes i kortbilag vist bevaringsværdige træer, både som enkelt træer, 
der markere det grønne i bymidten og som samlede elementer, der skal bevares. 
Endelig er der udarbejdet en positivliste over naturligt hjemhørende arter, der med 
fordel kan anvendes.  
 
Strategi for biologisk mangfoldighed 
Kommunen har i dag en strategi for biologisk mangfoldighed, med beskrivelse af 
kommunens ønsker i forhold til bevarelse og udvikling af den biologiske 
mangfoldighed. Af strategien fremgår bl.a. ”Naturen gives plads i udviklingen af 
kommunen og tænkes med i arealplanlægningen for at give mere værdi i vores 
byudvikling, erhvervsudvikling, klimatilpasning og i den fysiske planlægning i en 
tæt dialog med interessenter og samarbejdspartnere.” 
 
Beplantningsstrategi 
Kommunens beplantningsstrategi, der omhandler alle kommunalt ejede arealer i 
byerne, både i de gamle bykerner med værdifulde grønne elementer og arealer i 
de omkringliggende boligområder. Strategien slår fast at ”Den stærke grønne profil 
skal sikres via en fortsat målrettet og fremtidsorienteret drift og en løbende 
fornyelse og udvikling af byernes grønne strukturer.” 
 
Konklusion 
Der er således allerede i dag vedtaget en række politiske beslutningsdokumenter, 
hvor der er fokus på at sikre den grønne udvikling. En træpolitik vil selvsagt kunne 
præcisere, hvorledes udmøntningen skal finde sted. Det vurderes dog, at målet 
også kan opnås ved at der, som en del af udviklingen af bymidten udarbejdes et 
konkret forslag til beplantningsplan for området, der kan danne grundlag for 
målerettede krav til byggerier og målrette de kommunale investeringer i området. 
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