
Robinietræer: Ahorn:

Stiudvalgets oplæg til afstemning ved Frugthegnets generalforsamling 28. april 2022 

Baggrund og Fakta:
• Stiudvalget har gennemgået standen af ahorn og robinie efter stormen med Flittigmyre.dk
• Grundejerforeningens forsikring dækker kun skader såfremt træerne er vedligeholdt
• Afhængig af hvad der vedtages kan det betyde en betragtelig opsparing er nødvendig
• Der stilles ikke forslag om ‘uændret’ grundet forsikringsbetingelserne
• Der er flertalsenighed i stiudvalget omkring forslagene

Tjørn / Tjørne-træ:



Tilstand
4 stk. Robinie
• Er misligholdte af LTK

• Stammen deler sig flere 
steder

• Kan nå at beskæres, men det 
er næsten for sent

• Er på Miljøstyrelsens liste over 
invasive arter

• Træerne bliver op til 30m høje

• Giver allerede på nuværende 
tidspunkt skyggegener for naboer

• Grene vokser ind over tilstødende 
grunde

• Risiko for nedfaldne og knækkede 
grene fordi kronen deler sig i 
mange del-stammer 
(gælder alle 4 robinie-træer)
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Tilstand - Ahorn
• Generel stand: Dårlig

• Er asymmetrisk

• Står meget sårbart (fx saltning og står alene)

• Svampevækst og vanris (vildskud) og mange 
knækkede grene er tegn på stress

• Specielt én stor gren der hænger ud over 
stien bærer tydelige tegn på råd

• Forventet rest-levetid er 5-10 år
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Forslag til afstemning
• Der kan stemmes én gang per forslag i første runde

• Der foretages endeligt valg mellem de to forslag der har fået flest stemmer i første runde (én stemme)

• Forslaget som vedtages vil blive eksekveret hurtigst muligt

Den Grønne Sti vil i alle 4 forslag i hovedtræk fremstå uændret. Græsslåning fortsætter.

Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3 Forslag 4

-Sikkerhedsbeskæring og 
opretning af ahorn, f.eks. 
rådne grene fjernes af 
flittigmyre.dk
- 4 Robinietræer beskæres 
ned til 6-7 meter af 
flittigmyre.dk
-Lille tjørne-træ ud for nr. 41 
fældes af Frugthegnet

-Sikkerhedsbeskæring og 
opretning af ahorn, f.eks. 
rådne grene fjernes af 
Flittigmyre.dk
-4 Robinietræer fældes og 
bortskaffes af Frugthegnet
-Lille tjørne-træ ud for nr. 41 
fældes af Frugthegnet
-Robinie-rødder fræses
-Nyplantning: 2 æbletræer 
og 2 små syrener som skal 
være vedligeholdelsesfrie

-Ahorn fældes og bortkøres 
af Flittigmyre.dk
-4 Robinietræer fældes og 
bortskaffes af Frugthegnet
-Lille tjørnetræ ud for nr. 41 
fældes af Frugthegnet
-Robinie-rødder fræses
-Ahorn-rod fræses
-Nyplantning: 2 æbletræer 
og 2 små syrener som skal 
være vedligeholdelsesfrie

-Ahorn fældes af 
Flittigmyre.dk og håndteres 
af foreningens medlemmer 
(brænde, biodiversitet: 
stamme efterlades, 
bortkørsel)
-4 Robinietræer fældes og 
bortskaffes af Frugthegnet
Lille tjørne-træ ud for nr. 41 
fældes af Frugthegnet
-Robinie-Rødder fræses
- Nyplantning: 2 æbletræer 
og 2 små syrener som skal 
være vedligeholdelsesfrie



Forslag 1
• Beskæring af ahorn og bortkørsel: 

9.750 kr. (Flittigmyre)
• 4 Robinietræer beskæres: 7.750 kr. 

(Flittigmyre)
• Lille tjørne-træ ud for nr. 41 fældes: 

0 (foreningen)
• Robinie Rødder fræses: 2.500 kr.
• Buffer: 2.000 kr. i tilfælde af 

stigende priser eller uforudsete 
omkostninger

I alt: 22.000 kr.

Forventet 10 årig økonomi ekskl. ”Her og Nu” omkostning

Forslag 3
• Fældning af Ahorn: 19.125 kr. (flittigmyre)
• 4 Robinietræer fældes: 0 (foreningen)
• Lille træ ud for nr. 41 fældes: 0 kr. 

(foreningen)
• Robinie Rødder fræses: 2.500 kr.
• Ahorn fræses: 4.500 .kr. (Flittigmyre)
• Buffer: 2.000 kr. i tilfælde af stigende priser 

eller uforudsete omkostninger
• Robinie erstattes med 2 æbletræer og 2 

små syrener: 3.750 kr.

I alt: ~31.800 kr.

Forslag 4
• Ahorn fældes af Flittigmyre og håndteres af 

foreningens medlemmer (brænde, 
biodiversitet/stamme på jorden og rod fræses 
ikke, bortkørsel): 17.375 kr.

• 4 Robinietræer fældes: 0 kr. (foreningen)
• Lille tjørne-træ ud for nr. 41 fældes: 0 kr. 

(foreningen)
• Robinie Rødder fræses: 2.500 kr.
• Buffer: 2.000 kr. i tilfælde af stigende priser eller 

uforudsete omkostninger
• Robinie erstattes med 2 æbletræer og 2 små 

syrener: 3.750 kr.

I alt: ¨25.500 kr.

• Fældning af ahorn / 2 gange 

beskæring: 19.125 kr. (estimeret)

• Beskæring af Robinie hvert 2. år: 

7.750 kr. (estimeret) pr. gang

I alt: ~58.000 kr.

• Ingen forventede omkostninger da nye 
træer i udgangspunktet passer sig selv

• Evt. beskæring af ny beplantning kan 

indgå i den årlige fejedag

I alt: 0

• Ingen forventede omkostninger da nye 
træer i udgangspunktet passer sig selv

• Evt. beskæring af ny beplantning kan 
indgå i den årlige fejedag

I alt: 0

Økonomi

”Her og Nu” omkostning

Note: Græsslåning og anden vedligehold er ikke medtaget i ovennævnte da det allerede er indregnet i 2022 budgettet for foreningens vedligehold

Forventet samlet omkostning over 10 år

Forslag 2
• Beskæring af ahorn og bortkørsel: 9.750 kr. 

(Flittigmyre)
• 4 Robinietræer fældes: 0 kr. (foreningen)
• Lille tjørne-træ ud for nr. 41 fældes: 0 kr. 

(foreningen)
• Robinie Rødder fræses: 2.500 kr.
• Buffer: 2.000 kr. i tilfælde af stigende priser 

eller uforudsete omkostninger
• Robinie erstattes med 2 æbletræer og 2 

små syrener: 3750

I alt: 18.000 kr.

• Fældning af Ahorn / 2 gange 
beskæring: 19.125 kr. (estimeret)

• Ingen forventede omkostninger da nye 
træer i udgangspunktet passer sig selv

• Evt. beskæring af ny beplantning kan 
indgå i den årlige fejedag

I alt: ¨19.000 kr.

Forslag 1: 
80.000 kr. 

Forslag 2:
37.000 kr.

Forslag 3: 
31.800 kr. 

Forslag 4:
25.500 kr.


