
Rudersdal som en smuk og grøn kommune

Vi har en politisk vision om at bevare Rudersdal Kommune 
som en smuk grøn kommune. Rudersdal Kommune vil 
gerne sammen med jer bevare de smukke træer

Tænk før du fælder
Bevar det smukke træ

Dit træ kan være fredet  eller skal bevares



Rudersdal er kendetegnet ved grønne og smukke omgivelser
Det vil vi gerne bevare

Bevar det gode naboskab: Tal om jeres træer 
Det, som er til glæde for nogle, kan genere andre - det gælder også træer i private haver.

Derfor vil Rudersdal Kommune gerne opfordre til, at man tager en snak med sin nabo, hvis der er 
uenighed om et træ.

Træerne er en vigtig æstetisk del af vores grønne, smukke kommune, men nogle gange kan det 
alligevel være den bedste løsning, at et træ fældes.

Husk i givet fald at bruge en fagmand, ligesom man skal være sikker på, at træet rent faktisk må 
fældes. Her kan være forskellige restriktioner, læs mere herunder. 

Dit træ kan rumme liv
Ser dit træ dødt og trist ud, er det 
fristende straks at fælde det. Du 
skal dog først undersøge, om det 
indeholder spættehuller eller er 
hjemsted for andet dyreliv som 
ugler eller flagermus.

Har træet spættehuller eller 
er hult, må det kun fældes fra 
1. september – 31. oktober. 
Det er fastlagt i den såkaldte 
artsfredningsbekendtgørelse. 

Træer i skel
Er du i tvivl, om træet står i skel, 
skal du altid kontakte ejeren af 
den tilstødende matrikel.

Vil du beskære et træ, der står i 
skel til et areal ejet af Rudersdal 
Kommune, skal det ske i samråd 
med os. Vil du vide mere om dette 
eller generelt har spørgsmål til 
beskyttelse af træer, se:
rudersdal.dk/traer.

Fredet eller 
bevaringsværdigt

Dit træ kan være udpeget som 
fredet eller bevaringsværdigt 
i en lokalplan, byplanvedtægt, 
landskabsfredning eller i en 
deklaration.

Du skal altid søge om 
dispensation, hvis du ønsker at 
fælde eller beskære et fredet 
eller bevaringsværdigt træ. 
Se, hvordan du gør på: 
rudersdal.dk/traer.

Her kan du også se, om dit træ er 
udpeget, hvis du er i tvivl. 

RUDERSDAL  
KOMMUNE

Teknik og Miljø
Øverødvej 2, 2840 Holte
Tlf. 46 11 00 00 
tom@rudersdal.dk

Åbningstid
Mandag-tirsdag kl. 10-15
Onsdag: Lukket
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13


