Tjekliste ved vurdering af et enkelt træ.

Lokalitet (vej, bevoksning, parkområde, kirkegård osv.)
Risikoprioritet / tolerance (afhænger af placering og
trafiktæthed)

Vurderet af / dato

Træart / Træ-id

Eller træslægt, placering kan f.eks. angives på kort eller luftfoto

Træets værdi

Historisk, æstetisk, landskabeligt, biologisk, økonomisk, affektion

Træalder / størrelse

Alder hvis kendt, ellers højde og diameter (evt. skønnet)

Struktur

Både træets og kronens struktur

Tveger / flerstammet
Hældning / ensidig krone
Dårlig grenstruktur (vinkler)
Lange og tunge grene
Dårlig struktur efter beskæring
Kronesymptomer

Angiv evt. årsag til kronesymptom, hvis kendt

Dårlig kronefylde
Døde / afknækkede grene
Unormal bladstørrelse / -farve
Tidligt bladtab eller høstfarver
Stammen

Angiv evt. årsag til skader (beskæring, påkørsel, osv.)

Død bark / unormal farve / slimflåd
Store sår (ikke overvokset)
Mange sår (> 3)
Revner i barken
Indsunken bark
Hulhed i stamme
Rodzonen

Angiv evt. årsag til skader på rodudløb og rødder

Sår på rodudløb eller rødder
Dårlige rodforhold
Gravning / opfyldning / asfaltering / byggeri
Kørsel / komprimering / matrialeoplagring
Vednedbrydende svampe

Angiv svampeart hvis kendt, gerne fotos

Svampe på stammer eller grene
Svampe nederst på stamme / ml. rodudløb
Svampe på jorden nær træ
Stabilitet – samlet vurdering

Baseret på det samlede indtryk ud fra ovenstående symptomer

Handling / anbefaling

Genvurdering om x år, skærpet tilsyn, beskæring, fældning (efterlad evt. stamme), topkapning, omlægning af færdsel, hegning
m.m.
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Risikotræer

Tjekliste ved vurdering af flere træer.

Lokalitet (vej, bevoksning, parkområde, kirkegård osv.)
Risikoprioritet / tolerance (afhænger af placering og
trafiktæthed)

Vurderet af / dato

Træart / Træ-id
Træets værdi
Træalder / størrelse
Struktur
Tveger / flerstammet
Hældning / ensidig krone
Dårlig grenstruktur (vinkler)
Lange og tunge grene
Dårlig struktur efter beskæring
Kronesymptomer
Dårlig kronefylde
Døde / afknækkede grene
Unormal bladstørrelse / -farve
Tidligt bladtab eller høstfarver
Stammen
Død bark / unormal farve / slimflåd
Store sår (ikke overvokset)
Mange sår (> 3)
Revner i barken
Indsunken bark
Hulhed i stamme
Rodzonen
Sår på rodudløb eller rødder
Dårlige rodforhold
Gravning / opfyldning / asfaltering / byggeri
Kørsel / komprimering / matrialeoplagring
Vednedbrydende svampe
Svampe på stammer eller grene
Svampe nederst på stamme / ml. rodudløb
Svampe på jorden nær træ
Stabilitet – samlet vurdering
Handling / anbefaling

Risikotræer
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