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Den er smuk, den ikoniske 
kirsebærallé i Havnepar-
ken. Særligt i foråret når de 
hvide blomster stråler på 
træernes grene, der rækker 
ud mod hinanden henover 
gangstien hele vejen langs 
parken. Men går man tur 
gennem alléen på en grå 
septemberdag, bliver det 
hurtigt tydeligt, at en stor 
del af træerne er gulnede 
og har tabt deres løv, langt 
hurtigere end de burde, og 
enkelte træer allerede nu 
fremstår som blad- og livlø-
se fastelavnsris. Vilkårlige 
huller i rækkerne af træer 
vidner om, hvor tidligere 
udgåede træer er blevet fæl-
det og ikke genplantet.

Hele 14 træer er for 
længst fjernet, fire mere er 
stendøde, og størstedelen 
af de resterende træer er 
i så dårlig forfatning, at de 
formentlig kun har få år til-
bage at leve i. Sådan lyder 
vurderingen fra Teknik- og 
Miljøforvaltningen, der 
sammen med Islands Bryg-
ges Lokalråd har undersøgt 
alle træerne enkeltvis for at 
få overblik over Kirsebæral-
léens tilstand. Kun knapt 
30 ud af de i alt 122 tilbage-
værende kirsebærtræer er 
så friske, at de forventes at 
holde mere end fire år ud i 
fremtiden. Vi kan altså se 
frem til en meget trist og 
trøstesløs allé, hvis der ikke 
gøre noget.

Ét hug
At kirsebærtræerne ikke 
var på toppen blev ansku-
eliggjort allerede i foråret, 
da Teknik- og Miljøforvalt-
ningen fremlagde deres 
første plan. Det skete i for-
bindelse med ‘overførsels-
sagen’, hvor overskydende 
midler fra årets budget bli-
ver fordelt på nye projekter. 
I den forbindelse forslog 
forvaltningen, at politikerne 
satte 3,5 millioner kroner af 
til at udskifte alle træerne 

på én gang. Men dét faldt 
ikke i god jord hos bryg-
geboerne og i særdeleshed 
lokalrådet, der luftede de-
res utilfredshed på sociale 
medier og i henvendelser 
til både forvaltningen og 
politikerne i forhandlings-
lokalet. Der blev da heller 
ikke sat penge af til nye 
træer. I stedet blev der ved 
det næste møde i Teknik- 
og Miljøudvalget, på opfor-
dring fra Dansk Folkeparti, 
besluttet, at der skulle laves 
en plan for Kirsebæralléen, 
der skulle sikre, at træerne 
får bedre vækstbetingelser, 
så nye træer kan holde læn-
gere end de nuværende, og 
at der ikke blev fældet no-
gen levedygtige træer, før 
den plan er klar.

Lars har en plan
Det er den plan, som Tek-
nik- og Miljøforvaltningen 
arbejder på i skrivende 
stund. Ved roret står be-
plantningsudvikler Lars 
Schultz-Christensen, og 
han er ikke i tvivl om, at kir-
sebærtræerne trænger til 

noget kærlighed. Sammen 
med Amager Vest Lokal-
udvalg og Islands Brygges 
Lokalråd har han vurderet 
alle de individuelle træers 
sundhed og hvor lang tid, 
de cirka har tilbage at leve i.

– Særligt på strækningen 
syd for kulturhuset langs 
volleybanerne og legeplad-
sen er det helt tydeligt, at 
træerne ikke har det godt, 
konstaterer han og uddy-
ber:

– Det kan man blandt an-
det se på, at deres stammer 
er tyndere, og de har ikke 
lige så mange blade som de 
sunde træer. Og de blade, 
de har, sidder meget langt 
ude på grenene, hvilket 
også er et tegn på, at træet 
ikke har det godt. 

Det er disse træer, i den 
sydlige ende, der har det 
dårligst og står forrest i 
køen til at blive udskiftet. 
Men Lars Schultz-Christen-
sen er tilbageholdende med 
motorsaven.

– Det er besluttet politisk, 
at vi ikke må fælde levedyg-
tige træer. De to trægrup-
per ud for legepladsen og 

volleybanen er meget tæt på 
at være helt færdige. Men 
andre steder i alléen er der 
stadig nok træer med nok 
gode år i sig til, at vi kan 
vente et par år, forklarer 
han. 

For at finde eksempler på 
kirsebærtræer der trives, 
må vi ned langs kulturhuset 
eller i den modsatte ende af 
Havneparken ud for plæner-
ne og det lille toilethus.

– Her sidder bladene 
anderledes tæt på flere af 
træerne og helt ind til stam-
men, så man næsten ikke 
kan se igennem kronen, 
når man kigge op nedefra. 
De har også langt tykkere 
stammer, og man kan også 
se, at de har store, stærke 
rødder under jorden, forkla-
rer Lars Schultz-Christen-
sen og peger på en tyk rod, 
der bryder igennem gruset 
og nærmest truer med at 
underminere toilethuset 
ved siden af.

Men der er også trægrup-
per, der ikke er entydigt 
syge eller raske. Langs med 
kulturhuset er den inderste 
række træer eksempelvis 

Kirsebær

Havneparken, Islands Brygge
Kort over træernes forventede restlevetid
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Kirsebær, levedygtig 3-4 år

Kirsebær, levedygtig mere end 4 år

Træ, dødt

Træ, fældet og ikke genplantet

Kommunen lægger kirsebærplaner
Kirsebærtræerne i Havneparken har det skidt, rigtigt skidt. Der er ingen vej 
uden om en udskiftning, og Teknik- og Miljøforvaltningen barsler med en 
plan, så de sløjeste træer kan blive byttet ud med nye, uden at det går ud 
over de friske træer i alléen

Sammen med Ama-
ger Vest Lokaludvalg 

og Islands Brygges 
Lokalråd har Teknik- 

og Miljøforvaltningen 
gennemgået samt-

lige træer i alléen og 
rangeret dem ud fra, 

hvor lang forventet 
levetid de har

glade og tilfredse, hvori-
mod træerne ud mod vejen 
hænger mere med grenene.

– Vi har ikke lagt os ende-
ligt fast på, hvordan vi bedst 
griber det an, siger Lars 
Schultz-Christensen.

Tung traffik
Når der på sigt skal plan-
tes nye træer, er det selv-
sagt vigtigt, at de får bedre 
vækstbetingelser end de nu-
værende træer, hvis vi ikke 
skal stå med en syg og træt 

allé igen om 20 år. Derfor er 
det vigtigt, at træerne bliver 
plantet i jord, der kan trans-
portere vand, ilt og næring, 
men som ikke er for tæt til, 
at rødderne kan vokse uhin-
dret. Og at de nye plantehul-
ler bliver gravet dybt nok. 
Men den del er noget af det, 
der bekymrer Lars Schultz-
Christensen mindst.

– Det er noget af det, vi 
er rigtigt gode til i Køben-
havn. Vi er faktisk kendt 
i Norden for, hvor højt og 
hurtigt vores gadetræer 

Borgermøde om 
KirSeBæraLLÉen:

n Den 16. oktober mellem 
klokken 19 og 21 holder 
Teknik- og Miljøforvalt-
ningen sammen med 
Amager Vest Lokalud-
valg og Islands Brygges 
Lokalråd borgermøde 
om Kirsebæralléen. 
Her vil blandt andre 
Lars Christensen være 
til stede og fortælle 
nærmere om den videre 
plan for Kirsebæralléen. 
Her får også borgere, 
lokale politikere og andre 
interesserede mulighed 
for at give deres besyv 
med om kirsebærtræer-
nes fremtid.
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vokser, fortæller han.
Den største trussel mod 

træernes velbefindende er, 
når folk både går, cykler og 
kører bil tæt på træerne. 
Den megen færdsel pres-
ser nemlig jorden sammen 
og gør det vanskeligt for 
rødderne at brede sig. Lars 
Schultz-Christensen har 
sammen med blandt andre 
lokalrådsformand Jan Oster 
lavet små udgravninger 
langs alléen for at se til rød-
derne. Og her var det tyde-
ligt at se, at de mest befær-

dede områder også gav de 
trangeste kår for træerne.

– De fleste af de træer, der 
står skærmet af eksempel-
vis de forhøjede græsplæ-
ner eller kulturhusets yder-
mure, har store og sunde 
rødder, hvorimod de træer, 
der står frit og ubeskyttet, 
for eksempel dem ud for 
Bryggens Plads, er mindre 
og tydeligt mærket af pres-
set ovenfra. 

Lokalrådet har tidligere 
udvist bekymring for, om 
forvaltningens egen kørsel 

mellem træerne, når der 
eksempelvis skal tømmes 
skraldecontainere i Havne-
parken, er til skade for træ-
rødderne.

– Men da vi gravede i jor-
den mellem træerne, kunne 
vi se, at rødderne faktisk 
ikke rakte helt så langt ud. 
Så lidt bilkørsel er o.k., så 
længe det sker på midten 
af alléen og ikke for tæt 
på træerne, forklarer Lars 
Schultz-Christensen og til-
føjer:

– Det er noget, vi skal dis-

kutere nærmere i forvalt-
ningen.

Sidst, men ikke mindst 
er der spørgsmålet om det 
vejsalt, der bliver smidt på 
vejen og cykelstien langs 
alléen om vinteren, og som 
er meget hård ved træernes 
vækstbetingelser. Ifølge 
Lars Christensen er der 
flere mulige løsninger. I ste-
det for den hårdføre vejsalt 
kan man ‘salte’ med tømid-
let kaliumformiat, der har 
de samme egenskaber. Så 
sent som sidste vinter eks-

perimenterede kommunen 
med salterstatningen på tre 
forskellige cykelruter i Kø-
benhavn og kunne konsta-
tere, at det var langt mindre 
slidsomt for træerne end al-
mindeligt vejsalt. En anden 
og lidt dyrere løsning er, at 
man opsætter såkaldte ‘salt-
værnsplader’ der skærmer 
træerne og den omkringlig-
gende jord for vejsaltet.

Der er tydelig 
forskel på træerne 
i alléen. Nogle har 
tætte, efterårsfar-

vede trækroner, 
mens andre ser ud, 
som var vi i februar.
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