
Tinglysning af beskyttelse af træer i Hjørring kommune. 
 

Deklaration 
Undertegnede ejere af ejendommene matr.nr.e ……………………………………… pålægger 
herved ejendommene følgende bestemmelser som bindende for nuværende og kommende 
ejere med henblik på at sikre beskyttelse af særligt bevaringsværdige træer. 

Deklarationens formål er at sikre og styrke den biologiske mangfoldighed (biodiversiteten) og 
fastholde de kvaliteter, som gør træerne karaktergivende for det offentlige rum, herunder også 
træernes kulturhistoriske og æstetiske betydning, deres botaniske egenart og deres betydning 
for naturoplevelse og livskvalitet. Især gamle træer er nogle af de mest værdifulde levesteder 
for mange truede dyre- og plantearter, jf. planlovens § 15, stk. 2 nr. 10. 

 

1. Træerne markeret på vedhæftede kortbilag er særligt bevaringsværdige og må ikke fældes. 
Ligeledes må der ikke foretages aktiviteter, der forringer det enkelte træs vækst eller 
medfører, at træet dør.  
 

2. Ny bebyggelse og anlægsarbejder nær træet må ikke true dets eksistens. Det gælder også 
ledningsarbejder og terrænændringer, som ved afgravning kan ødelægge træets rødder  
eller ved påfyldning hindre tilgangen af ilt. Under sådanne anlægsarbejder skal træet 
afskærmes for at undgå påkørsel og tung kørsel over rodnettet. 
 

3. Hvis Kommunen vurderer, at et træ udgør en akut risiko for personer eller bygninger (et 
risikotræ), kan Kommunen give tilladelse til at træet beskæres eller evt. fældes helt eller 
delvist efter Kommunens tilladelse og anvisning og for ejerens regning.  
  

4. Hvis kommunen vurderer, at der er en ekstraordinær grund til at foretage en beskæring 
eller evt. fældning af et bevaringsværdigt træ (ikke et risikotræ), foretages arbejdet efter 
Kommunens tilladelse og anvisning og for ejerens regning.  
  

5. Såfremt et træ, som er tinglyst beskyttet i henhold til denne deklaration, efter Kommunens 
vurdering tillades fældet (se punkt 3 og 4), skal der som udgangspunkt plantes et nyt træ, 
der er over 200 cm højt og af samme art. Plantning skal ske i den først følgende 
plantesæson på samme sted eller mindre end 5 meter fra stedet. Det nye træ tinglyses med 
samme tekst. 
 

6. Såfremt der sker uberettiget fældning af et bevaringsværdigt træ eller træet påføres 
ødelæggende skader, kan skadevolderen pålægges genplantning efter Kommunens 
anvisning.   
 

7.  Hjørring Kommune er påtaleberettiget, jf. planlovens § 42. Hjørring kommune kan ved 
påbud eller forbud sikre overholdelsen af servitutbestemmelser om forhold, hvorom der kan 
optages bestemmelser i en lokalplan, jf. planlovens § 43. 

 

Tinglysningsrids, der viser træets placering på et matrikelkort. 

Beskyttede træer: 

• Træart, matr.nr. …………………………………. (adresse) 

• Træart, matr.nr. …………………………………. (adresse) 

• Træart, matr.nr. …………………………………. (adresse) 

• …… 


