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“Det er altid os, der skal løse de “umulige” opgaver!”Arbejdsopgaver

I træplejeafdelingen i Grøn Vækst A/S 
kan vi noget specielt med reb og sikker-
hed. Vi kan klatre. Det har vi lært som 
dedikerede træplejere.

Det bruger vi naturligvis dagligt, men det 
betyder også, at vi kan  løse mere ordi-
nære opgaver som lugning og grøn 
pleje på steder, hvor der stilles ekstra-
ordinære krav til sikkerheden.

Vi er uddannet til at arbejde i højden og vi sætter altid 
sikkerheden i højsædet. Både vores medarbejderes og 
vores kunders. Derfor kan du altid trygt henvende dig, 
hvis du har udfordringer med problemtræer på udsatte - 
eller ”umulige” - steder.

Se flere eksempler på vores arbejde på hjemmesiden.

Fældning af træer 
Grøn Vækst A/S udfører alle typer træfældning.  
Den traditionelle fældning, hvor træet fældes i fuld længe, hvis der er plads. Skal træet fældes i nærhe-
den af bygninger eller anden beplantning, benytter vi os af sektionsfældning, hvor træet skæres ned i 
mindre sektioner. Ved meget store træer benytter vi os af mobilkran til nedfiring.

Flishugning og oprydning
Opgaven er ikke færdig, før der er ryddet op. Det er en stor del af det visuelle udtryk, og vi sætter en 
ære i at løse denne del af opgaven lige så grundigt som resten.

Vi flishugger gerne grenaffaldet og træflisen kan eventuelt anvendes som bunddække i beplantninger 
med ukrudt. Alternativt kører vi affaldet til godkendt deponi. 

Naturpleje og -genopretning
Vi udfører habitatetablering og –pleje for rødlistede dyr og plantearter.

Herunder vandløbspleje. Vi har etableret vandhuller til særlige frøarter og foretaget omfattende ned-
skæringer omkring Mølleåen.

Rodfræsning
Rodfræseren kan komme ind alle vegne, den skal blot bruge 90 cm. i bredden.

En rodfræser er et præcisionsværktøj, der kun fjerner stødet fra et fældet træ. Den er ikke så stor som 
en gravemaskine, og den laver ikke køreskader, så vi kan fjerne stød, uden at man kan se vi har været 
der bagefter.

Stormskader 
Mange års erfaring betyder, at vi har opbygget stor rutine med stormfald og skader på bygninger.  
Vi har stor ekspertise i at stoppe ulykken og minimere skaderne. Det kan være farligt arbejde, og det 
er vi forberedt på.

Beskæring 
Vi er på forkant med de nyeste beskæringsmetoder.

Vores opgaver spænder fra hele alléer, hvor indtrykket skal være flot, til det enkelte træ, hvor det skal 
passe ind i miljøet. Vi arbejder med kronereducering, kassebeskæring eller knudebeskæring alt 
afhængig af træsort og ønsker til æstetik omkring træet.

Vi rådgiver altid vores kunder om den rigtig beskæringsmetode, da det er forskelligt, hvordan de  
forskellig træarter beskæres.

Svampe- og risikovurdering 
Vi udfører risikovurderinger baseret på træets alder, stand, jordbundsforhold og nærområdet omkring 
træet.  Risikovurderingen begrænser sig således ikke kun til træer, som er angrebet af svampe. Vi kig-
ger på træer med dårlig grenstruktur, forkert beskæring, graveskader og jordskader i forbindelse med 
nybygning, ombygning eller andre ændringer i miljøet omkring træet.

Vi udfører kronesikringer, som benyttes hvor et problemtræ har strukturfejl og kan være til fare for 
omgivelserne. Kronesikringer skal efterses én gang om året og holder i ti år.

Grøn Vækst A/S er medlem af Dansk Træplejeforening.  
Det er kravene herfra, vi arbejder ud fra i alle opgaver, der har med 
træpleje at gøre.

Vores kunder er sikret den højest tænkelige faglige ekspertice,  
når de samarbejder med Grøn Vækst A/S.  
I dag skal man ikke blot kunne beskære et træ for at kunne udføre 
træpleje. Man skal kunne bedømme træet, risikovurdere det og  
kategorisere det i en omfattende plejeplan. 

Det kan Grøn Vækst A/S!
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Thomas Olesen

Sektionsfældning af problemtræer med og uden mobilkran.

Lugning på ydersiden af tagterrasser er en specialopgave. Den løser vi. Grøn pleje af skråningerne på Kronborg.

Beskæring eller sektionsfældning af  
store træer kræver specialuddannet  
personale.


