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Plant en allé!
”Jeg vil slå til lyd for, at vi så mange steder som muligt tænker i plantning af
alléer, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Vi kan nemlig ikke få for mange
alléer i dette grønne land. Det koster ikke urimeligt meget, det dæmper trafikken og det giver vejen karakter”.

Journalist Peter Olesen, 2014

Vi må give ham ret. Det giver vejene karakter – både de
offentlige og de private. Mange ejendomme i det åbne
land kunne gives et løft med en allé langs adgangsvejen
ind til ejendommen. En ejendomsmægler skriver således
i sit udbudsmateriale: ”Gården har en magnifik indkørsel
med egen lindeallé”.
Men et allé-projekt er ikke helt enkelt og rejser mange
spørgsmål. Blandt andet vedrørende træartsvalg, plantestørrelse, barrod eller klumpplante, planteafstand,
plantningen, opbinding, vanding, løbende opstamning
og vedligeholdelse. Og hvordan vedligeholdes eller renoveres en gammel allé?

Hæftets viden stammer fra besøg hos planteskolefolk,
gartnere, vore egne skovfogeder med erfaring i arbejdet
med anlæg og pasning af alléer – samt fra den sparsomme litteratur på området.
Man må lede forgæves efter den eneste rigtige løsning.
Der er forskellige synspunkter, forskellige holdninger til
emnet, forskellige traditioner, og forskellige erfaringer.
Desuden er smag og behag som bekendt forskellig. Men
vi håber alligevel, at hæftet vil give inspiration og vil
være med til at forhindre de værste skuffelser.
Per Hilbert, seniorkonsulent, Skovdyrkerne

Vore almindelige fagbøger indeholder ikke mange oplysninger vedrørende disse emner. Derfor har vi forsøgt
at samle den spredte viden i dette lille praktiske hæfte.
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Om forfatteren
Per Hilbert er forstkandidat, tidligere skovrider, sekretariatschef
og redaktør på Skovdyrkernes
medlemsblad, Skovdyrkeren.

1. En kort historie

Pil var det oprindelige allétræ i Danmark. I den gamle danske landsdel, Skåne, er pilealléer stadig ganske udbredte. Her ses en
en-rækket allé ved Skivarp.

Træplantning langs vejene var kendt allerede i romertiden, hvor der blev plantet for at give skygge for blandt
andet de marcherende hære. Vi kender for eksempel
navnene via Appia, via Egnatia med flere. Romerne byggede mere end 290.000 kilometer veje, og mange af dem
var kantet med træer.
Selve ordet allé, som vi bruger nu, kommer af det franske ord for at gå: `aller´. Det allé-koncept, som vi kender
i Europa fra og med renæssancen, blev udviklet i Italien og Frankrig og introduceret i Danmark af de store
godser, som i 1600-tallet begyndte at plante alléer langs
de vigtigste veje ind til og internt på ejendommene –
formodentlig for at markere ejendommens og dermed
ejerens status.

Pil var til at begynde med den mest udbredte træart.
Det var nemt at skaffe plantemateriale af pil – det var
bare at tage stiklinger fra en ældre pil. Pileplantningerne bredte sig hurtigt fra godserne til bøndergårdene. I
1748 foreslog således den svenske botaniker Carl von
Linné, at der blev plantet en pil ved hver kirke. Efter 10
år havde man derved pilestiklinger til alle byer i sognet,
og efter yderligere 10 år stiklinger til alle gårde i sognet.
Pileplantningen på gårdene betød, at bønderne ved styning kunne skaffe sig blandt andet hegnsmaterialer og
brænde i en tid med udpræget træmangel. Skikken med
stynede pile eller popler har faktisk holdt sig til den
dag i dag, særligt på vore østlige øer, og mest udbredt
i Skåne.
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Efterhånden som det var muligt at skaffe sig plantemateriale fra Tyskland og Holland skiftede godserne deres
pilealléer ud med mere gedigne træarter som for eksempel lind – eller med arter som elm og ask, som man kunne hente i skovene. Også denne udvikling bredte sig til
almuen, hvor man ved at styne træer af disse mere værdifulde arter kunne skaffe sig et næringsrigt tilskudsfoder til dyrene i den lange vinter, hvor de stod på stald.

erne vejen i tilfælde af tåge og snevejr, og de markerede sving på vejen. Men da bilismen blev intensiv efter
2. verdenskrig, måtte mange allétræer igen lade livet.
Ofte fordi vejene skulle gøres bredere, hvorved i det
mindste den ene af de to trærækker måtte væk, men
også fordi man kom til at opfatte træerne som en sikkerhedsrisiko for bilisterne. Nu planter vi heldigvis igen
træer langs mange veje.

I 1800-tallet blev der plantet alléer langs mange af indfaldsvejene til vore købstæder. Og langs mange landeveje. Træerne gav de vejfarne en række fordele ud over
skyggen om sommeren, blandt andet markerede allé-

Danmarks ældste nulevende allé: `Husalléen´
ved Rosenborg Slot, plantet 1664. Lind. Enkelte
træer er gået ud, men ellers er alléen sund. På
billedet udføres en såkaldt knudebeskæring.

I 1700-tallet blev der plantet lindealléer op til mange af vore godser. Her Marsvinsholm i Skåne.
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2. Træartsvalget i dag
Der er utrolig mange muligheder, når der skal vælges
træart til en ny allé. Rigtig mange arter kan anvendes.
Det er næsten nemmere at remse de arter op, der normalt ikke egner sig som allétræer. Her kunne man nævne almindelige gode træarter som elm, ask og hestekastanie, der er tvivlsomme på grund af sygdom. Desuden
vort nationaltræ bøgen, der er et skyggetræ, som trives

bedst i et skovklima. Samt flere gode og kønne arter, som
kræver et mere beskyttet voksested, end de fleste alléer
kan tilbyde, for eksempel den almindelige røn. Også de
fleste nåletræer vil mange betragte som uegnede, selv
om hvidgran og sitkagran som bekendt er brugt i mange
læhegn i Jylland.
Der kan altid peges på undtagelser, hvor også en normalt
`uegnet´ træart viser sig at danne en pæn allé. En helt
generel erfaring er dog, at søjletyperne (fastigiata) af de
fleste arter er mindre robuste og derfor mindre egnede.

Seljerøn anvendes ikke så ofte, men er faktisk en ganske
robust og vindstærk art, som heller ikke bliver så stor som for
eksempel arter som lind, eg og ahorn. Her fra Stenlængegård
ved Mern på Sydsjælland.

Ved valget skal der først og fremmest tages hensyn til
jordbundsforholdene, til vindeksponering samt til alléens formål og den sammenhæng, den skal indgå i. Mange vil tale for, at der desuden bør skeles til, hvad der er
karakteristisk på egnen i forvejen, men det er i sidste
ende naturligvis dit valg som lodsejer. Bemærk, at der
indenfor de fleste af arterne ofte findes forskellige underarter eller sorter / provenienser, som kan være ganske forskellige. Detailviden om dette fås hos vore skovfogeder samt i de ret få allé-planteskoler. På de næste
sider gennemgår vi de almindeligste arter.

Kastanie er blevet en usikker art. Ud over problemer med råd og nedknækkende grene, rammes den af to sygdomme – minérmøllet og kastaniekræft. Her erstattes en gammel kastanieallé med lind.

Her ses eg af fastigiata-typen
plantet omkring en kirkegård. Den
viste sig ikke robust nok.
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Lind (Tilia)
Efter bortfaldet af asken og elmen er linden blevet det
dominerende allétræ. Linden var i århundreder adelens
træ, og den dominerer stadig på mange godser og herregårde, hvor vi finder en del rigtig gamle lindealléer.

dog bedst på den lettere jord. De fleste typer er relativt
brede og har tykke sidegrene, der kræver tidlig og konsekvent beskæring / opstamning. Lind er med sin stærke blomstring et godt træ for bier, men den bør (derfor)
ikke anvendes, hvor biler skal parkere under træet.
En plantekender som Poul Erik Brander anbefaler meget den storbladede lind. Han mener, at ”arten fortjener
langt større udbredelse end den, vi ser i dag. I størrelse
og robusthed har den egenskaber, der kommer meget
tæt på det, vi kender fra elmen”. Der findes en række
gode sorter, blandt andet Rubra og Ørebro.
En meget ofte anvendt lind er også den såkaldte parklind eller kejserlind (Tilia europaea Pallida), som er en

Gammel herregårdsallé med lind. Beskæring er
ikke udført i mange år. Rygård på Sjælland.

Der findes flere lindearter. De to mest almindelige er småbladet lind (T. cordata) og
storbladet lind (T. platyphyllus). De bliver
begge store træer, er ganske vindføre, tåler
beskæring og formning godt, og de vokser
på næsten alle jorder – den storbladede

20 år gammel lind.
Harmonisk og vellykket, men man er
bagud med opstamningen. Humlegård
på Sydsjælland.

krydsning mellem de to ovennævnte lindearter. Den er
også et stort og særdeles sundt træ. Krydsningen mellem storbladet lind og amerikansk lind (sortsnavn Odin)
er også sund, frodig og vindstærk.
Herudover findes en række arter og sorter af lind i
handelen, som burde prøves, for eksempel den lille
mongolske lind, Japanlind og Krimlinden. De er typisk
mindre end de normalt anvendte linde, men er endnu
ikke godt afprøvede.

Danmarks længste allé: den 7 kilometer lange lindeallé fra
Ledreborg gods mod Roskilde.
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Lind er nu blevet så dominerende, at det er bekymrende. I visse byer er mellem 40 og 80 % af de nyplantede
allétræer en enkelt lindeklon (ovennævnte Pallida). En
eventuel sygdom kan få meget store konsekvenser.

Ask (Fraxinus)
Asken var indtil for ganske nylig et meget anvendt allétræ. Et stort, vindstærkt, salttolerant (relevant i Vestjylland) træ, som tålte beskæring godt. Var tidligere også
meget anvendt i en stynet udgave ved gårdene, hvor
de afskårne grene med knopper anvendtes som kreaturfoder om vinteren.
Asketoptørren, som har hærget de sidste 10 år, har desværre ødelagt mange fine askealléer (dog ikke alle), og
der plantes stort set ikke ask længere. Vi venter alle på
fremkomsten af resistente typer, som resultat af det forædlingsarbejde, som Københavns Universitet har gang i
(blandt andet i samarbejde med Skovdyrkerne).
Ud over vores almindelige ask (F. excelsior) findes der
en række eksotiske askearter, blandt andet hvidask (F.
americana), mannaask (F. ornus), manchurisk ask (F.
manchurica) og smalbladet ask (F. augustifolia). Af disse
har indtil videre de to førstnævnte vist god modstandskraft mod asketoptørre.

har derfor været plantet meget i det åbne land, i læhegn, omkring gårdene og som allétræ – indtil elmesygen kom. Som med asken er der nu stort set sat stop
for yderligere plantning, indtil vi igen har nogle robuste
sorter. Men vi nævner den, fordi der arbejdes hårdt på
at få den tilbage.
Der findes et antal andre elmearter, således blandt andet skærmelm (U. laevis), småbladet elm (U. minor) med
flere. Alle disse europæiske elme rammes af elmesygen.
Der arbejdes nu med østasiatiske elmearter, der indtil
videre har vist god resistens, enten som rene arter eller
som indkrydsninger i vor kendte elm, og planteskolerne
har disse hybrider til salg. De plantes i stort tal i Tyskland og Holland, men herhjemme er der en større skepsis. Specielt til en allé, som altid er ganske bekostelig, er
de færreste interesseret i for stor usikkerhed.

Ær, spidsløn og navr (Acer)
Igen store træer, der fint kan anvendes på ikke helt udsatte steder. Men jorden skal helst være nogenlunde
næringsrig og i hvert fald ikke hårdt pakket og dårligt
drænet. Er alle let-etableret med en god startvækst.
Fine efterårsfarver, især hos spidslønnen. Alle har insektbestøvning og er dermed vigtige for bierne.

Flot askeallé ved Ulfborg, Vestjylland. Cirka 20 år
gammel og sund indtil videre. Vi håber det bedste.

Elm (Ulmus)
Den almindelige elm (U. glabra), storbladet
elm eller skovelm, er ubetinget vort mest
vindstærke løvtræ. Den er desuden jordbundstolerant, og på samme tid både en pionerart (med ekstrem hurtig ungdomsvækst)
og en klimakstræart (med et langt liv). Den

Gammel allé af ahorn. Oremandsgård på Sydsjælland.
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Gammel spidsløn i blomst, Marsvinsholm i Skåne.

Mest robust er den almindelige ær (A. pseudoplatanus),
som også er det største træ (18-25 meter). Den er hyppigt brugt i alléer.
Den knap så store spidsløn (A. platanus) er mindre anvendt. Her anbefaler professor Palle Kristoffersen varieteterne Olmstedt og Farlakes Green. Selv om de ofte
anses for at være østdanske arter, klarer de rigtige sorter
sig også i Nord- og Vestjylland.

Avnbøg (Carpinus betulus)
Også et traditionelt og godt allétræ. Naturligt forekommende i det østlige, men ikke i det vestlige Danmark.
Hårdført og nøjsomt. Tolerant overfor jordtypen, men
vokser bedst på lerjord. Relativt langsomtvoksende i
starten, derefter hurtigere. Bliver 15-20 meter højt. Kan
stynes og tåler også at blive holdt som hæk.

Den mindste af de danske lønnearter, navr (A. campestre), bliver normalt ikke højere end 10-15 meter.
Samtidig er den relativ robust, og kan derfor være et
godt valg. Den tåler kraftig beskæring i modsætning til
ær og spidsløn, der nok kan beskæres som unge træer,
men som ved beskæring som ældre ofte får rådindløb.
Alle acer-arter har den svaghed, at såring af barken forneden på træet (af biler, græsslåmaskiner eller lignende)
kan give råd, som går helt ind til marven. Det er derfor
vigtigt, at de beskyttes mod påkørsler.
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Her allétræer af avnbøg sammen med klippede hække af taks
og almindelig bøg. Stubberkloster ved Skive.

Eg (Quercus)
Som et vindstærkt lystræ, der samtidig er langlivet, og
som har et dybtgående rodsystem, er egen egentlig det
ideelle allétræ. Alligevel ses den relativt sjældent. Det
kan skyldes, at den kan være en lidt besværlig starter
de første 10-15 år, og måske tillige, at den kan kræve en
omhyggelig beskæring i de første mange år for at sikre
en gennemgående hovedstamme. Egen hører til de relativt få store træer, der kan klare vinden i Vestjylland.
Begge de to arter, vi bruger i skovene, kan anvendes.
Vintereg (Q. petrea) er nok bedst på den lettere jord, og
den er ofte mere tilbøjelig til at udvikle en gennemgående akse. Stilkegen (Q. robur) kan vokse på alle jordtyper, men den foretrækker en fugtighedsbevarende
lermuld på en lerholdig undergrund.
Skovfoged Jens Rasmussen
ved vejtræer af eg i Sydsjælland. Det ses, at der er
fint opstammet til omkring
4 meter. Og at eg i øvrigt
er et relativt lyst træ.

Vinteregen er nok generelt at foretrække, specielt i den
vestlige del af landet. Men der skal bruges danske eller
norske sorter og ikke sydlige (for eksempel hollandske)
typer. Omplantning af større træer kan være vanskelig
og medføre lang stagnation. Det er nok derfor, at egen,
som et af de få allétræer, ikke kan købes hos planteskolerne i en barrodet udgave.
Der findes en del andre ege, blandt andet frynseeg (Q.
cerris), rødeg (Q. rubra), ungarnsk eg (Q. frainetto) og
sumpeg (Q. palustris). De sidste er sjældent anvendt, og
ingen af dem anbefales som allétræ på udsatte steder.

Platan (Platanus acerifolia)
Stort kraftigtvoksende træ med en karakteristisk bark,
der falder af i flager og med kuglerunde frugter, der bliver hængende på træet til hen på vinteren. Er meget
anvendt af stadsgartnerne i vore byer. Trives bedst på
en kalkholdig, veldrænet næringsrig jord. Men noget
vindfølsom, og den bør kun plantes under beskyttede
forhold. Ser frem til klimaændringerne.

Meget smuk og lys allé af platan fører frem til Lekkende gods på Sydsjælland.

Yngre egeallé i Sønderjylland.
Det bemærkes, at hvor træerne
sættes i krydsforbandt, får
man et problem ved enderne,
hvor de første to træer ikke
står overfor hinanden.
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Røn (Sorbus)
Flere rønnearter kan bruges i alléer. Det er mindre træer
end de foregående (normalt 10-12 meter), men i forbindelse med normale huse på landet og til mindre alléer
kan knap så høje træer måske virke mere harmoniske
end de rigtig store skovtræer.
Alle har de en fin blomstring og en efterfølgende kraftig bærsætning til gavn for fuglene. Flere af rønnene er

yderst vindstærke. En gammel, afprøvet art i alléer og
langs landeveje er seljerønnen (S. intermedia), som er
ganske robust og vindstærk. Den er tolerant i forhold til
de fleste jordtyper, men saltmættet blæst er den dog ingen ynder af. Den almindelige røn (S. aucuparia), som vi
kender fra skovene, er mindre robust, men den er smuk
og kan eventuelt bruges på meget beskyttede lokaliteter. S. incana og latifolia (bredbladet røn) er også muligheder. Bemærk, at der gennem tiden har været en del
forvirring omkring navngivningen af rønnene, hvoraf
der findes rigtig mange – de fleste kun til anvendelse i
haver. Poul Erik Brander omtaler således 27 arter af røn,
som kan gro i Danmark.

Andre løvtræarter

Ung allé af seljerøn.

Ovenfor er omtalt de normalt anvendte træarter. Men
der er andre muligheder. Fuglekirsebær (Prunus avium)
er et stort vindstærkt træ, som vi har god erfaring med.
Den kræver en relativ god jord med god vandtilgængelighed. Særlig anvendt er sorten Plena. På helt beskyttede steder er set japansk kirsebær, som er overdådig i maj.

Gamle vejtræer af seljerøn. Landevej 101 i Skåne (”Vid en landsväg har jag bott”). De er seje –
bøjer sig lidt efter vinden her ved Skånes sydkyst, men holder sig sunde.
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Fuglekirsebær, varietet Sunset
Boulevard, Strøjerplant på Fyn.

Japansk kirsebær på Bispebjerg kirkegård, København. Kræver beskyttet miljø som her.

Andre frugttræer har været brugt i mange år. Især pære
(Pyrus spp.), som er meget vindfør, men også æbler
(Malus spp.). Der kan vælges både de oprindelige vilde

former, men normalt vælges forædlede typer. Ud over
selve frugthøsten er denne type alléer fantastisk flotte i
blomstringstiden. Vildtet (og sommerfugle og hvepse) er
glade for faldfrugten, men den kan også være
generende på arealer, hvor man færdes. Der
kræves relativ god jord for at sikre en fornuftig højdevækst, og en del beskæring vil normalt også være nødvendig – især i de unge år.

En-rækket allé af gammeldags gråpære. Flot silhouet om vinteren, fin blomstring om foråret. Men ikke altid helt robust. Skåne.

Af helt små træer kan nævnes mirabel (Prunus cerasifera) på 6-9 meter. Her er vi ved
at være ovre i noget hæk-agtigt. Desuden
diverse typer af paradisæbler (Malus spp.),
hvoraf mange er fine små træer. Når vi er ved
de små træer, så kan nævnes diverse tjørn,
blandt andet hanesporetjørn (Crataegus crusgalli), hvidtjørn (C. monogyna) og rødtjørn
(C. Laevigata). Samt hasler – tyrkisk hassel
(Corylus colurna) eller hybridhassel.
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Tyrkisk hassel. Fin form. Om hasler, se
Hybridhassel – set hos Lars Westergaard
mere i ”Skovdyrkeren 43” december 2016. på Westergaards planteskole på Fyn.

Ægte kastanie er ved at vinde indpas i skovene. Men
anvendt i en allé vil den kræve vel beskyttede forhold.
Vindførhed og stormfasthed er ikke store. I strenge vintre kan den desuden få problemer med revnedannelse.
Men de mest optimistiske har dog allerede forsøgt sig.

Ægte kastanie i planteskolen.

Birk (Betula). Det er sjældent at se en allé af birk, men
de findes, og de er kønne. Af vore to birkearter, er det
vortebirken (B. pendula), som er relevant. Birkealléer er
relativt lette at etablere – med en god tilvækst de første
10-20 år og med årsskud på op til en meter. Den vokser
fint på tør og næringsfattig jord. Ligesom
de forskellige acer-arter er den meget følsom overfor påkørselsskader. Må ikke stynes. Birken er dog kun moderat vindfør, og
bør ikke plantes på alt for udsatte lokaliteter. Sortsvalget er uhyre vigtigt.
Birkeallé i Midtjylland. Man fornemmer, at den
måske ikke er fuldt robust.

Smuk birkeallé under beskyttede forhold.
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Poppel (Populus spp.). Forskellige poppelarter og poppelkloner har været anvendt
som vejtræ i mange år – ofte
landevejspoppel eller poppelpil (P. canadensis serotina) eller
pyramidepoppel (P. nigra `Italica´). I dag anvendes popler
mest som hjælpetræ i læhegn
(typisk P. tricocarpa `OP42´).
De fleste popler er meget hurtigtvoksende og ret vindstærke. Der findes dog også langsomtvoksende typer (for eksempel P. balsamifera og P.
simonii). Mulige popler til alléer kunne være gråpoppel
(P. x. canescens) og balsampoplen (P: tricocarpa). Men
når poplerne ikke anvendes så meget som allétræ, er det
for nogens vedkommende på grund af deres meget åbne
grenbygning, men også på grund af deres ofte meget
voldsomme vækst og deres relativt korte livslængde,
ofte på grund af forskellige sygdomme. Samt for nogle
typer tendensen til rodskud. Alle allétræer foretrækker,
at der holdes rent omkring dem i etableringsperioden –
dette gælder i særlig høj grad for poplerne.
Pil (Salix spp.) Pil er som
nævnt `den oprindelige alléplante´, og den
har stor kulturhistorisk
betydning. Den er stort
set gået af brug – måske
bortset fra i Skåne – men
der er dog stadig visse
muligheder i pil, for eksempel Salix alba Saba
(hvidpil) og Salix alba
Serecia (sølvpil). Generelt er den vindstærk
og robust og vokser på
de fleste jordtyper. Desuden er den vigtig for
vore bier. Som allétræ på
de fleste jorder kan fint
anvendes sorter af hvidpil (S. alba). Den kan
blive et stort træ, men

Allé af poppel OP42,
som leder ind til privat ejendom i Midtjylland. Poplerne er
pænt opstammede.

Gammelt piletræ i hegn. Hver vinter stynes træet. De
afskårne grene blev tidligere brugt til kurvefletning, som
hegnsmateriale eller til foder til kreaturerne. Nu bliver de til
flis eller smides bare ud.

Lille allé af stynede hvidpil.
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de fleste af de stynede pile, man ser, er også varieteter
af hvidpil. (NB: Styningen foretages om vinteren, mens
eventuel beskæring foretages om sommeren). De pile,
der nu anvendes til flisproduktion, er ikke egnede som
allétræer. Angående plantning ser man ofte, at lodsejere
selv laver 1-1 ½ meter høje stiklinger, som stikkes godt
i jorden. Det er jo næsten gratis, og det lykkes i de fleste
tilfælde. Det samme kan gøres med popler. Gerne lidt
større – med en diameter op til 4 centimeter. Et op til 1

meter dybt hul laves med en jernstang, og den må gerne
være flere meter over jorden. Kræver ingen opbinding.
Rødel (Alnus glutinosa). Burde måske ikke nævnes som
et allétræ, men kan faktisk udmærket anvendes på fugtig jord, hvor den er sund og vindstærk. Det er her vigtigt at få en god sort – helst af dansk oprindelse.
Endelig nævner Dendrologisk Årsskrift fra 2015 en række usædvanlige arter, som er forsøgt med held som allétræer – formodentlig på beskyttede lokaliteter: Gingko
biloba, Ailanthus altissima, Gleditsia triacanthos, Pterocarya caucasica og Liriodendron tulipifera.

Nåletræarter
Det er yderst sjældent, at man støder på alléer af nåletræ. Ikke fordi det ikke er en mulighed, men hovedproblemet er nok dels den langsomme start, hvis man
planter i normal skovplantestørrelse, dels at nåletræerne
ikke er særlig egnede til at udplante i stor allétræstørrelse, og derfor ikke er en normal planteskolevare.

Allé af rødel. Tegning af Signe Moos Andersen fra Poul Erik
Branders ”Træer og buske i by og land” (2010).

I princippet kunne det sagtens lade sig gøre med både
hvidgran og sitkagran, som vi jo har lange erfaringer
med i læhegnene, og som er yderst robuste. Østrigsk fyr
kunne også være et
bud. Den er relativt
hurtigtvoksende og
yderst vindstærk.
Men den er nok
vanskelig at holde
grøn til jorden som
de to førnævnte.
Endelig kunne nævnes lærk, som af og
til ses anvendt som
allétræ i Polen.

Usædvanlig allé af skovfyr ved godset Övedskloster i Skåne. Den er her beskyttet af skove til den ene side.
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3. Typer af alléer
Dette hæfte handler først og
fremmest om de `normale´ alléer, det vil sige plantninger med
en trærække på hver side af en
færdselsåre.
Men oplysningerne kan naturligvis også bruges, hvor man kun
ønsker at plante en enkelt række
på den ene side af vejen. Det
kan være tilfældet af flere grunde, måske først og fremmest
for derved ikke at tage for meget plads fra markdriften. Men
det kan også være, fordi man er
usikker på, hvor brede maskiner
eller redskaber man i fremtiden
får brug for at føre frem ad alléEnsidig lindeallé på Midtsjælland. Her er altid plads til at udvide vejen.
en. Mange steder har man set, at
pladsen på et tidspunkt er blevet
for trang, og at man har været nødt til at fælde
Her suppleres en gammel skrantende kastanieallé med nye allétræer på
ydersiden. Når de er i god vækst, kan de gamle kastanier fjernes – og vejen
den ene række af en allé. Derfor vælger nogle
kan udvides. Den nye allé består her af hver anden kastanie, hver anden
kun at plante den ene række. Det er som belind. Det er usædvanligt at se nogen plante nye kastanier. Skåne.
kendt svært at spå om fremtiden.

Her tror man ikke på de gamle asketræer, og man
planter en ny allé med eg udenpå den gamle. Krageholm, Skåne.
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Den modsatte situation findes også – at man planter en
dobbelt allé, det vil sige en allé med to trærækker på
hver side af vejen. Dette forekommer ved ejendomme,
hvor man har et særligt stort behov for at imponere de
tilrejsende. Eller det forekommer, hvor man yderst på
hver side – måske midlertidigt – etablerer rækker af en
hurtigtvoksende hjælpetræart, for eksempel en poppelrække, som skal fungere som pionér- eller hjælpetræ for
en langsommere og mere sart hovedtræart.
Man kan også se eksempler på, at en gammel allé, som
måske er på retur, bliver suppleret med en ny række på
hver side af de gamle rækker (se for eksempel billedet
på side 5 af kastanie, der erstattets med lind). Det har
også den fordel, at vejen kan udvides i bredden, når den
gamle allé fjernes.

Foto øverst. Her er et virkelig opfindsomt alléskift.
Den gamle allé er erstattet af en ny lindeallé. Men
den nederste del af stammen på de gamle træer har
fået lov at stå og er blevet udnyttet af en træskærer
med henblik på en helt unik indkørsel til ejendommen Hestehavegård på Fyn.

Foto tv. Hvor der af en eller anden grund bliver et
hul i en allé, forsøger mange altid at supplere med
et nyt træ. Det kan gå i de første år, men senere er
det normalt håbløst at supplere et udgået træ i en
allé. Her er efterplantet i en lindeallé ved Ledreborg, Roskilde.

Foto th. Dette kan vel
næppe kaldes en allé.
Men kunne måske give
inspiration til en alternativ indkørsel. Klippet bøg
ind til Rangle Mølle Gods
på Sjælland.
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En eller flere arter – alternative koncepter
Langt de fleste alléer bliver lavet med en enkelt træart.
Det giver umiddelbart det klareste og mest stringente
billede rent landskabsmæssigt.
Men den mono-kulturelle allé har sine svagheder, som
kan observeres overalt. Forskellige jordbundsforhold

kan give forskellig højdeudvikling langs alléen. Det sker
også, at sygdomme tager livet af enkelttræer, hvilket
giver huller i rækken – huller, som det er svært eller
umuligt at fylde ud senere.
Disse forhold modvirkes dels ved omhyggelig plantning,
dels ved valg af velegnede og robuste arter / sorter.

Alternativer
Kreative landskabsarkitekter har forsøgt sig med modeller, som blandt andet bygger på flere arter i samme allé. Derved opnår man,
at forskellig vækst og udfald af enkelttræer ikke er så katastrofale.
Alléer med flere arter har vi godt nok kendt i flere hundrede år, men de er gledet i baggrunden i den nyere tid. En aktuel afhandling
af Anna Gerd Ellerbæk (The Resilient Allée, Københavns Universitet 2014) kommer med en række forslag til en ny type alléer.
Et forslag er at lade den traditionelle to-rækkede allé bestå af flere træer. I eksemplet herunder består alléen af 3 arter.

20-årig allé-række. Oprindelig plantet på 4 meters afstand, nu tyndet til 8 meters afstand.
Højde 10 meter. Alléen består af ægte kastanie, tyrkisk hassel og avnbøg.
Der foreslås også muligheden af en dobbelt allé. Eventuelt igen bestående af flere træarter. Den er naturligvis dobbelt så besværlig
(dyr) at anlægge, men i modellen ligger en større fleksibilitet og lidt af en forsikring mod bortfald af enkelttræer. Se illustration
nedenfor til venstre.

En rigtig vild idé er etablering af en allé bestående af grupper af træer. Allé-præget bevares, men man får et luftigt indtryk, og
det giver store muligheder for et varieret træartsvalg. Her er problemerne med bortfald af enkelttræer og virkningen af forskellige
vækstforhold stort set elimineret. Se illustration ovenfor til højre.
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4. Plantetyper
Også her er mange muligheder – i princippet lige fra en
normal skovplante til træer på 8-10 meters højde, der
løftes på plads med kran. Det er oftest et kompromis
mellem pris og ønsket om at have noget, der fungerer
som en allé fra dag ét.
Der findes her i landet et lille antal planteskoler, der har
specialiseret sig i allétræer. De er i stand til at levere
planter i alle størrelser. En del af de træer, der sælges
fra de danske alléplanteskoler, er produceret i udlandet,
fortrinsvis i Holland. Og op mod 90 % af træerne er klonede (i modsætning til frøformerede). Det giver mere
ensartede alléer, men kan være et problem i forhold til
sygdomme. Alle de træarter, vi anbefaler som allétræer,
har en vækstform og en vækstkraft, som muliggør løbende opstamning til 4,5 meter, som er kravet, hvis de
skal stå langs en vej med normal biltrafik.
I planteskolen er træerne både kronebeskåret løbende
og omplantet med passende intervaller. Beskæringen af
kronen udføres for at sikre, at træet efter udplantning vil
udvikle sig på en hensigtsmæssig måde. Omplantningen
skal sikre, at træerne opbygger et kompakt og vitalt rodsystem, centreret tæt ved stammen. Ved levering bør cirka 2/3 af træets totalhøjde være løvbærende (kronen).

Træernes størrelse angives som stammeomkredsen i
centimeter i 1 meters højde. De mindste salgsplanter
(`hejstere´) angives dog efter deres højde, for eksempel 150-175, 175-200 eller 200-250 centimeter. Derefter
kommer størrelsen 8-10, som svarer til en diameter på
omkring 3 centimeter, 10-12 og så videre, som det fremgår af nedenstående tabel. Opstamningshøjden er den
højde, som den pågældende træstørrelse er opstammet
eller kan opstammes til.

Forskellige størrelser på allétræer med højde, stammeomkreds
og klumpdiameter. Hvass 2005.

Det lyder fristende at spare på budgettet ved at plante
hejsterne. Biologisk set er det OK, men det frarådes alligevel, fordi vi konstaterer, at næsten ingen efterfølgende får lavet den nødvendige opstamning. Denne
sker bedst i planteskolen. Det anbefales derfor generelt
at bruge planter fra tabellen på næste side. Bedst til de
fleste projekter vil nok være 12-14, som altid vil være
omplantet 3 gange, og som derfor har et godt rodsystem.

Lille barrods-alléplante,
størrelse 8-10. Strøjerplant.
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God, stor alléplante med klump,
størrelse 12-14. Strøjerplant.
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Der findes en Kvalitetsstandard for Vejtræer – Højstammede træer til by- og vejformål, som planteskolerne skal
følge. Her er regler for mindste antal omplantninger,
stammerethed, afsmalning, topskud og antal kronegrene, rodstørrelse og rodstruktur, samt størrelsen af en
eventuel klump.

Størrelsesoversigt over allétræer
Stammetykkelse

Hvad bruger man så i praksis?

Højde (cm)

Opstamning

omkreds

diameter

(min)

(cm)

8-10

2,5-3,2

300

125

10-12

3,2-3,8

350

150

12-14

3,8-4,5

375

175

14-16

4,5-5,1

400

200

16-18

5,1-5,7

425

225

18-20

5,7-6,4

450

250

20-25

6,4-8,0

500

275

25-30

8,0-9,5

550

300

Vore erfarne skovfogeder anbefaler brug af pænt store
træer – mindst 350 centimeter, med eller uden klump.
(kun eg kan ikke fås som barrod). De markerer alléen
med det samme – uden at sprænge budgettet.
Egne erfaringer har vist, at for den tålmodige kan en
mindre hejster på 150 centimeter fint udvikle sig til et
allétræ. Men det kræver flere års pasning med vildtbeskyttelse, opstamning med mere. Og risikoen er større.
Et sted er set et forsøg med at sætte 4-5 små planter i en
gruppe, der så tyndes efter nogle år, hvor kun den bedste efterlades tilbage. Men dette er klart undtagelsen.

Små planter af kirsebær sat tæt med henblik på udvælgelse af
den bedste. Ikke et system, som kan anbefales.

Der kan i visse tilfælde opstår problemer med enkelte af
træerne i de første år efter plantningen. Hvis man skal
hen og suppleringskøbe til en efterbedring, vil man ofte
se, at det kan være svært at få træer, der svarer helt
til de først købte. Vi anbefaler derfor generelt, at man
indkøber et par ekstra træer, som man planter et andet
passende sted på ejendommen. De kan stå i reserve i 2-3
år, hvorefter de kan bruges til et andet formål.

Lille alléplante af lind. Plantet som hejster i 1,00-1,50 meters
højde. Her efter 2 vækstsæsoner. Røret er nødvendigt som beskyttelse mod rådyr. Det kan lade sig gøre, men kræver megen
rettidig omhu med opstamning.
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5. Plantesystem
Et første spørgsmål er altid, hvor stor afstand der skal
være mellem træerne. Det kommer naturligvis først og
fremmest an på, hvilken træart der plantes. Større træer
kræver større afstand. Vi anbefaler, at man holder en
afstand, så træernes kroner ikke kommer til at berøre
hinanden, når de er fuldvoksne.
Traditionelt har man plantet på 10 x 10 alen eller godt 6
meter. Selv med træer af moderat størrelse bør man nok
gå op på 8 meter, og for de store arter anbefaler vi 10,
12 eller 14 meter, med mindre det er smalkronede træer,
der plantes.
Der skal desuden tages stilling til, om træerne i de to
rækker skal stå overfor hinanden i kvadratforbandt, eller de skal stå i krydsforbandt (zig-zag). Det sidste giver
den bedste udnyttelse, men det giver problemer med afslutningen i begge ender. Bemærk i øvrigt, at hvor alléen
går langs en snoet vej, må man ændre afstanden mellem
træerne (yderside i kurven: større afstand, inderside:
mindre). Se billede af den yngre egeallé på side 9.

Ung allé af ask plantet
urimeligt tæt (cirka 2,5 meter) – træernes kroner når
allerede hinanden. Fordelen
er, at det hurtigt giver alléfornemmelse. Alnarp, Skåne.

Nyplantet allé af eg langs landevej. Her er holdt 2,5 meters
afstand til vejen. Krageholm, Skåne.

Afstanden til vejen – og afstanden mellem de to trærækker – må afhænge af de konkrete forhold. I mange gamle
alléer har man været nødt til at fælde den ene række
for at komme frem med nutidens stadig større køretøjer.
Det bliver op til din egen vurdering. Vi anbefaler mindst
1,5 meter til vejen. Jo tættere på vejen, der plantes, jo
mere skal træerne stammes op. Billedet af kastanie /
lindealléen på side 5 viser et eksempel på en håbløs tæt
placering på vejen.
Det er i øvrigt ingen dum idé at lave en fodpose som
hæk mellem træerne. Af arter som for eksempel ribes,
avnbøg, bøg, lind eller paradisæble. Den største fordel
er, at man kan køre med plæneklipper langs alléen uden
risiko for at beskadige stammerne på allétræerne – skader, som ellers kan være ødelæggende, selv om de er
nok så små. Ulempen ved fodposen er naturligvis, at
den skal klippes. Og så kan den samle sne.

Nyplantet allé. Afstand nok passende, cirka 8 meter. I øvrigt hver anden lind, hver anden
kastanie. Det tager nogle år, før denne plantning fremstår som en markant allé.
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Lindeallé med klippet fodpose af bøg
samt skovfoged Per Juul Larsen.

6. Plantningen
Plantning af klumpplanter kan ske når som helst uden
for vækstsæsonen, det vil sige fra 1. november til den 1.
april. Efterårsplantning vil normalt være bedst. Hvis det
drejer sig om barrodsplanter, anbefaler vi klart november som en optimal måned.
En god plantning er en af de vigtigste forudsætninger
for et godt resultat. Man kan ikke være omhyggelig nok.
Første forudsætning er, at eventuelle al-lag eller pløjesåler brydes. Det kan eventuelt gøres med en grubber
langs med vejen. Derefter graves plantehullerne. Alle
hullerne bør være gravet, inden planterne ankommer.
Grav hullet så dybt, at det svarer til klumpen eller den
bare rod – ikke dybere. Bredden på plantehullet er vigtigere end dybden. På grund af at træets rødder fortrinsvis vil udvikle sig vandret, bør hullet være mindst
3 gange så bredt som rodklumpen. Jorden kan eventuelt løsnes i siderne af hullet, hvis man er bekymret for
afdræningen, men helst ikke lige under det kommende
træ for ikke at risikere, at træet sætter sig efter plantning. Derpå kan træerne placeres og jord fyldes på.

ud i fuld længde, eller hvis en pælerod ikke får plads, er
det bedre at beskære roden end at bøje rødderne.
Der bør ikke vandes i forbindelse med plantningen og
tiltrædningen for ikke at ødelægge jordstrukturen i
plantehullet, men først efterfølgende. Der kan eventuelt laves en lille vold omkring planten, som kan holde på
vandingsvand. Mere effektivt vil det dog være at bruge
vandingsposer om træerne.

Vandingsposer
Ved at bruge en vandingspose opnår man en mere effektiv og mere skånsom vanding af sine nyplantede
allétræer. Vandingsposen fyldes cirka en gang om ugen
og skal være helt tom, inden man fylder den igen. Træet vil så stille og roligt blive vandet, da vandet siver
igennem nogle huller i posens bund, efterhånden som
træet får drukket det.

Træerne må under ingen omstændigheder sættes dybere
end i planteskolen, hellere et par centimeter højere. For
dyb plantning er den vigtigste årsag til mistrivsel. Især
lind og acer-arter er følsomme. Træer trives bedst, hvis
det øverste af rodudløbene er synligt over jorden.
For barrodede fordeles rødderne i alle retninger og træet
rystes under plantningen, så jorden kan fordele sig mellem rødderne. Rødderne
må ikke foldes ind under stammen eller drejes
rundt i plantehullet. Hvis
rødderne ikke kan rettes

Et godt plantehul er ikke
dybere end roden (barrod
eller klump), mens bredden
bør være betydelig større
end roden. Hvass 2005.

Lindetræer med vandingsposer, Moesgaard Museum.
Posen er lavet af kraftig plastik eller polyethylen og
findes i forskellige størrelser op til 100 liter. Posen er
nem at montere, da man bare fører den rundt om træet
og lyner den op med den påsatte lynlås. Er træet for
stort til en pose, kan man lyne to poser sammen. Vandbesparelsen er på godt 2/3 af, hvad man normalt bruger ved vanding med haveslange.
Vandingsposen beskytter også træet – både mod harer
og græsslåmaskiner. Posen skal sidde på i 1-2 sæsoner,
eller indtil træet er vokset til.
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Efter plantningen sættes 1, 2 eller 3 stolper til at holde
træet, indtil det er groet fast, hvilket vil sige efter maks.
2-4 år. Der findes et utal af forskellige – mere eller mindre opfindsomme – opbindinger, som det fremgår af billederne nederst på siden.
Der er ingen grund til at bruge imprægnerede pæle.
Mange laver opbindingen i brysthøjde, men vi vil klart
anbefale at sætte opbindingen lavere, for eksempel i 60
centimeters højde. En høj opbinding vil fiksere træet for
stærkt, således at det ikke udvikler støttevæv. Opbindingen laves ikke for at støtte toppen, men kun for at
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sikre, at roden ikke trækkes op, så træet vælter. Den
lave opbinding tillader derimod træet at svaje for vinden, hvorved det selv opbygger styrke til at modstå
vinden, når støttepælen fjernes. Hvis man sætter højere stolper, skal man hvert år sænke opbindingen, så
træer vænner sig til vinden. Alternativet til stolper er
jordankre bestående af stålkurve; de må ikke klippes op
i forbindelse med plantningen.
Det kan være fornuftigt at reducere toppen i forbindelse med plantningen – især ved barrodsplanter – for at
mindske udtørring.

7. Opfølgning og vedligeholdelse
Der bør vandes i tørre perioder i de 2-3
første år. Særligt vigtigt er dette i udplantningsåret, hvor behovet er størst.
Enten ved hjælp af vandingsposer som
ovenfor nævnt. Eller med vand bag den
lille vold, man har lavet omkring træet
ved plantningen. Her gives i praksis ofte
en spandfuld per uge per træ. Lidt NPK
i vækstsæsonen fra år 2 er heller ikke
nogen dårlig idé.
Vigtigst er renholdelsen. 1-2 kvadratmeter omkring hver plante skal holdes
ukrudtsfri mindst de første 2-3 år, gerne
længere. Roundup er nemt og billigt. Og
flis-pålægning fungerer også godt. Der
må dog helst ikke lægges flis helt ind
omkring stammen – fordi det vil have
Renholdelsen omkring træsamme virkning som en for dyb planterne er vigtigere, jo mindre
ning. Ny flis bør tilføres med års mellemde er. Især er græs en hård
konkurrent til næring og
rum, og diameteren af flislaget bør øges
især vand. Her er RoundupVildthegn sat om et allétræ af lind.
efterhånden som rodsystemet breder
sprøjtet omkring en lille hejsterplante.
Her er også holdt rent med Roundup.
sig. Eventuelt kan man anvende kokosmåtter. Græsslåning mellem og omkring
planterne er ikke at betragte som rentimeters højde og efterlade resten i jorden. De efterladte
holdelse. Det gøres kun for udseendets skyld.
stolpestykker beskytter stammen mod påkørsel med
plæneklipperen. Alternativet til denne beskyttelse er at
De almindelige planterør er normalt ikke relevante. Men
lægge et par pæne marksten om hvert træ.
en spiral mod haregnav kan være nyttig. Fejning af råvildt kan være et problem. Nogle vælger at sætte et lille
Opstamningen er meget vigtig – vel det vigtigste for
1,40-hegn omkring hvert træ støttet af 1-3 pæle, men
en vellykket allé! Og den er ikke helt ligetil. Beskærinde fleste forsøger at klare sig uden.
gen må udføres efterhånden, som træerne vokser. Den
starter normalt 2-3-4 år efter plantning, når træet er i
Stolperne med opbinding
god vækst, og foretages 2-4 gange med et par års melafvikles så hurtigt som
lemrum. Hvis der skal kunne passere lastbiler gennem
muligt (ofte efter 2-3 år).
alléen må træerne opstammes til 4,5 meters højde. Der
Det kan være en idé at
stammes lige højt hele vejen rundt om træerne.
save dem af i 10-15 cenHer er efterladt den nederste del af de tre pæle fra
opbindingen til beskyttelse
mod påkørsler.

Beskæringen de første år er meget vigtig. En erfaren
allé-mand, professor Palle Kristoffersen siger, at ”hvis
der driftes intensivt de første 10 år efter plantning med
beskæring hvert andet eller hvert tredje år, så reduceAlléer — Inspiration og praktiske anvisninger — december 2017
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res behovet for yderligere beskæring, og de efterfølgende beskæringsindgreb bliver mere simple og billigere at udføre”.
Det en vigtig regel, at der ved beskæringen ikke må
fjernes grene, der er tykkere end en tredjedel af stammen. Træer kan nemlig ikke overvokse så store sår, og
følgen er en infektion med rådsvampe, som er ødelæggende for træet på længere sigt. Grene, der er tykkere,

må fjernes ad flere omgange. Man skærer dem i første
omgang af længere ude på sidegrenen. En sådan beskæring vil hæmme den pågældende grens vækst, og nogle
år senere vil den være mindre end en tredjedel af hovedstammen og kan da skæres af lige udenfor kraven
ved grenens basis. Det kan være nødvendigt at foretage
dette i etaper, hvis sidegrenen er meget tyk. Generelt
siger man også, at der ved en beskæring højst må fjernes
1/3 af den totale løvmasse.
Figuren nederst til venstre viser, hvor man afskærer lidt
større grene uden at risikere flækning, eller at grenen
trækker bark ned langs stammen. Grenkraven ved grenens basis må aldrig beskadiges.

10 år gamle lindetræer på Petersgård, Sydsjælland. Det ser
måske lidt brutalt ud, men her er man faktisk færdig med beskæringen og kan lade træerne vokse videre naturligt (bortset
fra, at der løbende skal fjernes nye skud på den nederste del
af stammen).

En lidt tykkere gren skæres af som
anført på figuren. Olsson 2005.
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Tidspunktet for beskæringen er også vigtig. Ikke alle
træarter kan beskæres på samme tidspunkt. En vigtig
faktor er saftstigningen om foråret. Hvis den er kraftig,
frarådes vinter- og forårsbeskæring. Den generelt bedste periode er `JAS´ – juli, august og september. Her er
træerne stadig i vækst og kan nå at lukke såret inden
vinteren. I den periode kan alle træer beskæres (men
vent ikke til tidspunktet omkring løvfald). Nogle træarter skal faktisk beskæres på dette tidspunkt – det drejer sig om træer med kraftig og tidlig saftstigning om
foråret, især acer-arterne, avnbøg, kirsebær, birk og hestekastanie. Øvrige træarter kan også beskæres om vinteren. Vinteren har den særlige fordel, at grenstrukturen er lettere synlig, når træerne står uden blade. Tørre
grene kan naturligvis saves bort året rundt.

Her er en sidegren beskåret lidt ude på grenen. Det medfører, at der dannes en krave inde
ved stammen, hvor sidegrenen så kan skæres helt af efter et par år (eg).
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Fra venstre: 1. Her har man skåret pænt lige uden for grenkransene (Lind).
2. Her er man desværre kommet for sent. Træet har meget vanskeligt ved at
overvokse det meget store sår, og angreb af rådsvampe er ofte resultatet, som
det ses på billede 3. (fuglekirsebær). 4. Også på denne midaldrende lindeallé
er man kommet for sent med beskæringen.

Det vil føre for vidt i detaljer at komme ind på beskæringsteknikker her. Når opstamningen er færdig, kan
der blive tale om kronetynding og kronereduktion – og
senere kronerestaurering. Det indebærer blandt andet
bortskæring af døde, syge eller krydsende grene, og formålet kan desuden være at gøre kronen smallere, at give
mere lys under træet, at reducere vindmodstanden eller

at fjerne vægt fra tunge grene. Dette er nærmere beskrevet i Hvass og Kristoffersen: Beskæring af træer. Her
omtales også klipning af allétræer til en bestemt facon
og den særlige beskæring, man kalder knudebeskæring.

Knudebeskæring af lind udføres hver vinter. På grund af de små sår kan en sådan beskæring udføres i årtier (århundreder), uden at
der går råd i træet.
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8. Renovering af ældre alléer

Linde fra omkring år 1800 på
Liliendal, Sydsjælland. Topkappet af skovfoged Jens Rasmussen i 8-9 meters højde i 2010.
Det afstedkommer en masse
nye skud i toppen, men også
en masse skud ved basis. Disse
skal klippes hvert år.

Nogle er så heldige at have en eksisterende – måske
gammel – allé på deres ejendom. Man ser ofte ældre alléer, hvor enkelttræer er dårlige eller måske faldet helt
væk. Det kan være fristende at fylde et sådant hul ud
med et nyt træ. Men det vil i de fleste tilfælde være
meningsløst. Kun hvis mindst 50 % af de gamle træer er
væk, kan man overveje at plante nyt. Det vil i sådanne
tilfælde oftest være mere rationelt af rydde resterne af
den gamle allé og plante en ny.

ligheder for hulrugende fugle, et stort insektliv og en
mængde svampe og laver på de gamle stammer.

Hvis man vil ofre pladsen til det, kan det være et alternativ at plante en ny allé på ydersiden af den gamle,
måske forfaldne allé. Det vil have flere fordele: Man bevarer den æstetik og den historie, der kan være knyttet til en gammel allé. Samtidig bevares den gamle allés
biodiversitet, der ofte er
stor – med mange mu-

I enkelte tilfælde kan der være behov for en mere radikal regulering af træhøjde og / eller bredde. Det er ikke
noget, man skal stile efter, men det kan være nødvendigt. Især kan det komme på tale i gamle lindealléer. Her
kan træerne kappes ned til en bestemt højde, samtidig
med at sidegrenene kortes ind. Det er muligt, men langt
fra ideelt. Generelt advares mod topkapningssnit, der
næsten altid giver alvorlige rådproblemer.

Store indgreb i kronen er
altid problematiske. Her ses
rådangreb i seljerøn som
følge af hård beskæring.

Til denne type projekter bør altid søges fagmæssig rådgivning, gerne hos Skovdyrkerne. Det praktiske arbejde
bør også udføres af fagfolk.
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Det kan være relevant at beskære ældre alléer (kronerestaurering) for at holde disse vitale og for at mindske
risikoen for stormfald. Det skal helst gøres på tidspunkter, hvor alt for store sår undgås. Og princippet er altid `så meget som nødvendigt, men så lidt som muligt´.
Denne beskæring udføres ofte hvert 6.-10. år.
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Danmarks ældste allé findes i Kongens Have ved Rosenborg Slot i København. Der er tale om knudebeskårne linde plantet i 1664 –
den såkaldte `Husallé´. 353 år gamle og stadig livskraftige og sunde.

At plante træer langs veje – offentlige som private, store
som små – har været en kendt praksis i tusindvis af år,
vel siden Romerrigets store projekt med at plante alléer
langs alle rigets vigtigste veje.
Idéen blev i renæssancen grebet af godser og herregårde, som så alléer langs vejene ind til ejendommene som
en måde at markere ejendommens og dermed ejerens
status. Derfra har skikken bredt sig til alle typer af ejendomme, og der synes i vore dage at være en stigende
interesse for plantning af alléer.
I dette hæfte er samlet en del viden om plantning og
vedligeholdelse af alléer. Blandt andet vedrørende træartsvalg, plantestørrelse, plantetype, planteafstand, sel-

ve plantningen, opbinding, vanding samt løbende opstamning og vedligeholdelse. Desuden en litteraturliste,
hvor du kan søge yderligere viden.
Det understreges, at man i hæftet må lede forgæves efter den eneste rigtige løsning. Der er forskellige synspunkter, forskellige holdninger, forskellige traditioner,
og forskellige erfaringer. Desuden er smag og behag som
bekendt forskellig. Men vi håber alligevel, at hæftet vil
give inspiration, og vil være med til at forhindre de værste skuffelser.

