
Notat 

Tilsyn med træerne i Reitzensteins Allé og Fægangen, 8. oktober 2019 

 

En gang årligt gennemfører Miljøstyrelsen et tilsyn med træernes tilstand i Reitzensteins Allé og Fægangen. 
Tilsynet blev gennemført af Skovrider Jens Peter Simonsen. Janus Høhne, Sorø Kommune, og Nils Kruse, DN 
Sorø, Natur- og Fredningsgruppe deltog i tilsynet. 

Jens Peter Simonsen udarbejder en rapport over tilsynet. Denne rapport vil blive fremsendt senere. 
(Notatet her er derfor overordnet, og med kommentarer, der lå uden for, hvad der nok kommer til at blive 
berørt i rapporten). 

Reitzensteins Allé 

Hvert enkelt træ blev tilset. Der var generelt tilfredshed med træernes tilstand og ros til SK for at have 
plantet supplerende træer, et enkelt af de nye træer var overskud fra Skælskørvej, og var derfor noget 
højere end de øvrige nye træer. (Et træ inkl. plantning koster ca. 5.000 kr.). Der var flere træer som var 
svage og det blev anbefalet, at de bliver beskåret. De var svækkede i toppen og/eller var rådne i bunden. Et 
enkelt træ havde meget sortsvamp. Der var allerede en række træer, der var blevet beskåret. Bl.a. ved 
indkørslen til skolegården var det venstre træ savet ned. Det var sket ved en fejltagelse, idet det var det 
højre træ der skulle være beskåret. J.P.S. mente dog ikke, at det var det store problem, da træet nok skulle 
vokse til igen. Man skal være opmærksom på, at træerne ved indgangen til skolebygningen var svækkede 
på den side, der vendte ud mod den anlagte indkørsel. Svækkelsen skyldes, at rødderne er blevet skåret 
over, da indgangsvejen blev anlagt. (PS. Et eksempel der kan peges på ved indsigelser mod parkering i 
Fægangen) 

Fægangen 

Også her var der generel tilfredshed med træernes tilstand. J.P.S. fandt ikke, at beskæringen havde skadet 
træerne på en måde, der gør, at de har taget så meget skade, at de er truede. Der blev udtrykt tilfredshed 
med, at der i den højre side var blevet plantet buske. Det blev også udtrykt, at beskæringen af græskanten 
var gået for langt ind. Det var heller ikke den besked, der var givet til de, der foretog beskæringen. Der var 
flere træer, som blev anbefalet beskåret – også af trafiksikkerhedsmæssige årsager. 

Janus mente at have hørt, at der blev sat P-forbuds skilte op.  Der var indhentet tilbud på lukning af hullet 
ind mod BMX-banen. Det afventede dog det mesterskab, der vil blive afviklet i den kommende weekend. 
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