Vurdering af lindeallè på Kirkestien.
Generelle vurderinger:
Alleèn står ganske pænt og ser generelt sund ud. De største risici er:
-

At enkelte træer har fået skrab med efterfølgende svamp, med deraf nedsat styrke i veddet.
At der er en del tveger, som, med tiden, kan give problemer. Dette især når der er hård
blæst.
At højden på træerne i sig selv er en risiko, da et evt. afbræk af grene, vil kunne gøre stor
skade på de omkringliggende huse.

Fremtiden:
Som alleèn står lige nu, vil den uden tvivl kunne blive stående uden større risici de næste år. Dog
er det nødvendigt, at beskære kronen eller fjerne træet helt, hvor der er skader på stammen.
Dette omtales under næste afsnit.
En sikker måde, at minimere risikoen på, er ved at sænke kronen generelt på alle træer. Denne
sænkning vil modvirke de ovenfor omtalte risici. Kronebeskæringen skal udføres op til hvert 5. år,
for at alleèn til stadighed skal fremstå pæn.
At beskæringen skal ske på hele alleèn samtidig, vil gøre at den vil fremstå generelt plejet og pæn.
I den nedenfor skrevne, vil kun de træer der er skade på, blive omtalt. Træer med tveger og
dermed en lille risiko, vil ikke blive omtalt særskilt.
Alle træer er blevet markeret med en nummerering fra nr. 1 og fremad på den nederste del af
træet.

Træer markeret med nummer og evt. skader beskrives nedenfor:
Nr. 2:Træet er forholdsvis tyndt i kronen, som sandsynligvis stammer fra, at roden er presset. Der
skal holdes øje med det og især kikkes efter tynde og tørre grene.

Nr. 5: Træet er tveget og der er råd på den nedre del af stammen, hvor der er savet en tidligere
gren af.
På sigt vil rådangrebet blive mere omfattende, hvilket ville kunne ses på kronens udvikling. Der
skal derfor holdes øje med træet og det skal med al sandsynlighed fældes indenfor de næste 5
år.

Nr. 9: Træet har en større gren på en tvege, som bør beskæres eller fjernes.
Dette grundet i, at den er forholdsvis tung og at der dermed er risiko for at den brækker af.

Nr. 11:
Træet har en omfattende skade på stammen efter en påkørsel. Der skal holdes øje med kronen for
tørre mindre grene. Skulle kronen se dårligere ud, bør træet enten beskæres eller fjernes.

Nr. 20: Træet har en omfattende skade fra en tidligere gren. Der er råddannelse i såret. Træet er
svækket og vil, med tiden, kun blive svagere. Det bør derfor fældes.

Nr. 26: Træet har store tveger, hvoraf især den ene hænger en del. Der skal holdes øje med især
dette lår, for at sikre at der ikke sker yderligere skade i kronen. Når og hvis der kommer tørre og
mindre grene i kronen, skal dette lår stynes eller skæres af.

Nr. 35: Træet har mange tynde og til dels tørre grene i kronen, som resultat af at der er omfattende
råd ved roden. Dette råd vil med tiden blive mere omfattende og dermed vil træet blive meget
svagere. Træet bør derfor fældes.

Nr. 36: Træets krone ser ganske ok ud trods det, at der er skrabskade ved roden påført ved
påkørsel. Der skal holdes øje med det og kikkes efter tørre grene.

Nr. 37: Træets krone ser ok ud trods det, at der er hul ind i stammen med deraf råddannelse. Der
skal holdes øje med tørre grene i kronen. Rådet vil uden tvivl forårsage øget tørhed i kronen,
hvorefter det er nødvendigt at fjerne træet.

Nr. 39: Træet ser ganske friskt ud trods det, at der er hul i stammen på det ene lår. Der skal holdes
øje, især med dette lår, for at sikre at der ikke kommer tynde og tørre grene i kronen.

Nr. 47: Træet er ganske stort og især den ene gren hælder ind mod huset. Træet ser meget friskt
ud, uden nogen skavanker. Det bør dog overvejes om det hældende lår ikke bør stynes eller fjernes
pga huset.

