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Landskabsvurdering 2007 Historiske træk Historiske træk 

Historiske træk

Det tidligere sindssygehospital i Nykøbing Sjælland er 
placeret i et naturskønt, kuperet område ved Isefjord-
en. Området kaldes i dag Annebergparken og ligger i 
et parklignende landskab, der skråner ned til fjorden 
mod øst. 
Sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland var både som 
hospital og som bydel udtryk for arkitektonisk nytænk-
ning. Hospitalet blev bygget som en selvstændig by 
på et åbent landbrugsareal, så patienterne kunne være 
tæt på landbrugslandskabet, naturen, Isefjorden og 
Grønnehaveskoven. Naturen og parkens rekreative 
områder skulle være inden for beboernes rækkevid-
de. Den planlægningsmæssige indsats, som ligger til 
grund for placeringen af områdets mange bygnings-
anlæg med tilhørende haver og parkrum, vidner om 
bemærkelsesværdig stor forståelse for udvikling af 
alment, let opfattelige oplevelsesværdier, skønhed og 
funktion. Det er netop disse grundidéer, der den dag i 
dag gør Annebergparken til et særdeles atraktivt sted 
at bo og opholde sig. 

Havebyen
I 1902 udkom Ebenezer Howards bog “Garden Cities of 
To-Morrow” med nærmest utopiske forestillinger om 
en ny bystruktur. Hans tanker kom frem i en tid med 
øget befolkningstilvækst, kraftig industrialisering og 
heraf følgende slumkvarterer i byerne. Havebyen skulle 
være en mulighed uden for storbyerne for at leve og 
arbejde omgivet af landbrug i et selvforsynende socialt 
andelssamfund.
I den typiske haveby er der klare referencer til middel-
alderbyen med torvet som omdrejningspunkt og 
mødested. Torvet, her Grønnegården, er bykernen med 
administration, kirke, køkken, værksted, forsamlingssal 
osv.

Beplantningen
Helt fra anlæggets begyndelse var alt bart og meget 
åbent. Der var kun små, nyplantede træer til at formid-
le overgangen til bygningskroppene. Siden, da alt 
groede mere til, blev det efterhånden en meget til-
groet periode, hvor mange af husene var pakket ind i
filtrede, uigennemtrængelig buske for at holde patien-
terne inde på grundene. Målet var i den periode ikke 
åbenhed, men lukkede, klart afgrænsede enheder.
Gennem 60'erne og 70'ernes blev mange haver omlagt 
og bl.a. havearkitekten Georg Boye udarbejdede flere 
fine have- og parkrum i den periode.
Fra 80'erne og frem er det rationalisering og afvikling, 
der sætter sit præg på Annebergparkens fysiske frem-
toning. Der bliver færre patienter med en mindre ar-
bejdsindsats til følge. Mange anlæg nedlægges og de
færre hænder betyder et tab i detaljerigdom, bl.a. med 
større flader af græs uden bede. Men det betyder også 
at der kommer større rum og i takt med at der tyndes 
kraftigt i de nu efterhånden meget tilgroede parkrum, 
dukker nye, tværgående sigtelinier op.
Omkring årtusindeskiftet, stormen 1999, erkendes at 
det strukturbærende skelet af træer er ved at være ud-
levet. Genplantningen af kommende strukturtræer be-
gynder, f.eks. 50 træer i 2002.
I dag fremtræder Annebergparken med et levende for-
løb af åbne og lukkede rum og nogle steder med mu-
ligheder for at opleve landskab og byrum på tværs. Der 
er fortsat behov for at arbejde med udtynding af de
mere tilgroede partier samt tilplantning med fremti-
dige strukturtræer. Måske de mange nye beboere, der 
i årene frem vil flytte til området kan være med til igen 
at tilføje detaljen, de små bede tæt ved husene, flere 
blomstrende buske i de private haverum, som det fra 
starten var tænkt. 

Den såkaldte “Landskabsallé”  få år efter etableringen (Ca. 1920). Her set fra vest mod Administrationsbygningen.
Det nederste foto viser situationen i 1940érne. Det omgivende landskab er et udtryk for den unikke placering - vand, skov, mark og by, i 
overensstemmelse med  havebytanken.
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Landskabsvurdering 2007 Det omgivende landskab

S K O V E N
- bøgetræernes 

søjlehaller
 - skovstierne til byen 

- skovkirkegården 
- skovens dybe, stille ro 

- de små søer
- anemonetæppe

 - bækken - helligkilden 
- gravhøjene - skoveng 

- danseplads 
- grillplads

 - kærlighedsstien 
- løvspring og løvfald  

-  skovtur 

A G E R L A N D E T

godslandskabet -
plovfurer - levende 
hegn - stynede pil -
stendigerne
modent korn -
mergelgrave og
skovkrat
bølgende landskab i 
terrasser mod kysten -
stor skala - store flader -
musvågen hænger over 
marken -
stordriftens afgrøder

I S E F J O R D E N  
 -  fjordpark

- stor skala - åbne flader 
- solbadning 

- Sct. Hans bål
- sejlskibe - boldspil 

- stranden
 - kystvejen til byen

 - fjordstien
- mågeskrig

 - grønt mod blåt
 - strandkrat

 - fælledgræs - lange kig 
- havgus

 - morgenbrise 

B E B O E L S E N 

parcelhuskvarter -
fremtidens tæt-lav
bebyggelse langs det 
nye parkstrøg - 
byggestil afspejler
udviklingen over tid -
fra røde, teglhængte 
etagevillaer - 
til 60'ernes ét planshuse - 
havepræg - 
krukkerne - alverdens 
planteglæde udfoldes - 
småfuglenes paradis -

Det omgivende landskab
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Landskabsvurdering 2007 Landskab, haver og park

Når man bevæger sig rundt i byen, opleves et nuance-
ret forløb af åbne og lukkede områder, hvor bygninger 
og landskab forholder sig klart til hinanden. Det fra 
grunden anlagte og igennem tiden udviklede park- 
og haveanlæg byder således på  mange, fine rumlige 
oplevelser. Der er størrelsesmæssig overensstemmelse 
i samspillet mellem bygninger, veje, alléer, store frit-
stående træer, skovrande, græsflader og rumbegræns-
ende hegn og hække.
Til hvert af de større huse er tilknyttet et stort parkom-
råde, hvilket skaber luft og rum mellem bygningerne. 
Tæt omkring husene er der ofte etableret opholds-
pladser, blomstrende buske og mindre bede. Længere 
ude i haven opstår parkpræget, med de store plæner 
med enkeltstående træer og buske. Disse rum flyder 
mange steder visuelt sammen og skaber den fælles 

parkstruktur i området. Mellem haverne og de store 
parkrum har det været muligt for beboere og plejere 
at bevæge sig frit gennem området. 
Det er denne helhed, der risikerer at gå tabt, når områ-
det overgår fra at have én ejer til  at blive delt i mange 
matrikler. Parken kan tåle at der sker ændringer, men 
de skal i karakter og skala underordne sig hovedkarak-
teristikken. 
Annebergparken er et unikt eksempel på, at en samlet 
bebyggelse med et helstøbt grønt anlæg kan fremstå 
som en landskabelig perle, smukt spændt ud mellem 
Grønnehaveskoven, de bagvedliggende marker og 
fjorden. 
Det kræver en indsats og en overordnet planlægning 
at bevare områdets mange kvaliteter. 

Skovhaven, overdrevet og fjordsletten

Skovhaven
Området længst mod vest er kende-
tegnende for det åbne skovpræg 
med storkronede træer,  hvor under 
der er lys nok til en græsdomin-
eret skovbund med samme præg, 
som der kendes fra bl.a. Dyrehaven. 
Denne del af landskabsrummet 
strækker sig fra lysningen, hvor sti-
erne fører igennem Grønnehavesko-
ven, og langs skovbrynet mod vest, 
for her at glide over i en parkbevoks-
ning, der drejer mod syd og tilsam-
men danner et grønt forløb af store 
karaktertræer omkring de herskabe-
lige bygninger.

 

Det langstrakte landskabsrum fungerer som en vigtig 
overgangszone mellem Annebergparkens bebyggelse 
og Grønnehaveskoven. I skovgrænsen, mere eller 
mindre omsluttet af skoven, ligger Fyrrehus, Elmehus, 
Skovhus, Vibehus og det nyopførte lejlighedskompleks 
ved Egebjergvej.
Det rumlige forløb fremstår med forskellig karak-
ter, hvorefter det er underopdelt. Variationen fra det 
helt solåbne, græsdominerede landskab til de mere 
træbevoksede rum med halvskygge, afspejler samlet 
det svundne landskabsbillede med overdrev og græs-
ningsskov, som i dag kendes fra bl.a. Dyrehaven.

Anbefalinger
Områdets naturpræg og åbne topografi skal bevares. 
På fjordsletten skal der etableres mindre holme af 
naturligt forekommende buske og småtræer, som ved 

deres placering kan være med til at sløre den visuelle 
influens af bygninger, parkering og terrasseinventar. 
Haveplanter bør kun anvendes i bygningernes umid-
delbare nærhed og skal afsluttes med neutrale planter 
mod landskabet.
Eksisterende adgangsveje til skoven skal medtages i 
kommunens stiregister og sikres lovliggjort i forhold til 
anden lovgivning (fredning af sten- og jorddiger, samt 
tillladelse til etablering af stiadgang til statsskov).

Elementer og plejeniveau
Naturgræs, fritvoksende træer, trægrupper og lund, alle 
med naturpræg.
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Landskabsvurdering 2007 Vigtige have-, park- og landskabsrumVigtige have-, park- og landskabsrum

Overdrevet 
På den sydvendte bakkeskråning midtfor er karakteren 
et lysåbent overdrevslandskab, med spredte tjørn og 
(endnu) små egetræer stående enkeltvis i græsfladen. 
Den åbne grønning, hvor man rigtig ser det kuperede 
landskab, er vigtig for bebyggelsens samlede karakter 
og bør bevares ubebyggede og åbne. Fra grønningen
er der udsigter ned til fjorden, samt ind i både park-
rummet omkring teatercentret samt parkrummet ved 
Syrenhus.  

(Kortskitse med træregistrant s. 112)

Fjordsletten
Mod fjorden danner det østhældende, skålformede terræn 
en åben græsslette, der i dag præges af resterne af en jule-
træsplantage, men som andre af områdets arealer har en 
fortid som frugtplantage. 

Området bør med tiden fremtræde som overdrevet gør i 
dag, lysåbent med spredt bevoksning. 

Buskadset bør ryddes, pånær tre
karakteriske tjørn, der bevares, samt 
evt. et enkelt asketræ.

Idealtilstand for overdrevet. Indtrykket præges af de hvidblomstrende, små tjørnetræer samt enkelte lystræer som eg og ask. 
Det er vigtigt at området også fremover bevares med det åbne præg her mellem by og skov.
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Parkrum ved Granhus

Parkrum ved Lindehus

Parkrummet afgrænses mod syd af Granhus, mod vest 
af Elevbolig nr. 40 og støder mod syd og vest op til 
vejnettet, hvorfra parkrummet opleves relativt åbent. 
Parkrummet domineres af to mægtige træer, begge 
ekstreme store. Det ene er en flot seljerøn, placeret 
midt foran Granhus. Det andet er en meget flot navr, 
der forbinder de to bygninger i et grønt hvælv. Herud-
over er der plantet en del nyere træer, som trods deres 
placering i én, lang række, bedst egner sig til individuel 
vækst, da de i dag fremstår meget forskellige i deres 
vitalitet og kroneform. 
Rummet understreger skiftet mellem de mindre byg-
ninger mod syd  og de store, herskabelige bygninger 
før skoven mod nord. 

Anbefalinger 
De store træer er hver især truet på grund af deres 
alder og størrelse. Det anbefales at udføre kronepleje 
for at forøge deres modstand mod stormskader og 
anden svækkelse. Det er endvidere vigtigt at tilføre 
rummet nye kvaliteter gennem både nyplantning og 
pleje af eksisterende træer.
De to store bøgetræer, placeret langs den såkaldte 
Villavej, danner balance omkring Granhus, men virker 
voldsomme i deres dimension til denne vejstrækning,
og ved evt. fældning bør de erstattes af et mindre, 
mere parkpræget træ.

Elementer og plejeniveau
Parktræer, prydbuske. Græsflade som prydplæne eller 

brugsplæne.

 

Det gamle haverum til Lindehus udgør et meget fint 
parkrum, der mod nord afgrænses af Lindehus. Mod 
øst danner afgrænsningen med spidsløn samtidig ryg 
for et smukt lille anlæg ved den gamle kantine. Mod 
syd grænser parkrummet ned mod et par nyttehaver 
og parkeringsanlæg. Mod vest  åbner parkrummet sig 
mod villavejen og et nabohus med smukke detaljer. 
Selvom parkrummet indefra opleves ret lukket, skaber 
de mange, store parktræer et fælles, grønt frirum mel-
lem de omkringliggende bygninger. Der er foretaget 
supplerende indplantninger af prydtræer inde i selve 
parkrummet og foran husgavlen. 

Anbefalinger
Parkrummets nuværende udtryk, med de mange, store,
gamle træer, bør bevares længst muligt. En række 
østrigske fyr i sydskellet bør fældes og erstattes af en
række lavere træer eller store buske, som f.eks. bær-

mispel (amelanchier laevis), hassel eller syren. 
Ligeledes har et par ahorntræer bredt sig for voldsomt 
og bør ryddes til gavn for nabotræerne.

Elementer og plejeniveau
Parktræer, prydbuske, græsflade som prydplæne eller 
brugsplæne.
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Parkrum mellem Kastaniehus og Lærkehus, Odsherreds Teater

Parkrummet mellem Kastaniehus, Lærkehus (Ods-
herred Teater) og den nye bebyggelse nr. 20A+B, frem-
træder som en værdifuld, ubebygget bræmme ned 
gennem Annebergparken.  Et net af strukturbærende 
træer,  domineret af  hestekastanje og lind, markerer 
parkrummet. Imellem disse findes en række mere ek-
sotiske træer som ægte kastanje og hjertetræ. Centralt 
i parkrummet står to majestætiske pyramidepopler, 
der med deres markante fremtræden fungerer som 
landmarks for hele Anneberg.
Mod nord åbner parkrummet for lange kig tværs over 
det sydskrånende overdrev til Grønnehaveskovens 
skovbryn. Det udbredte, sammenhængende parkrum 
modsvarer fint byrummet på vestsiden af teatercent-
ret og sikrer besøgende, såvel på teatret som fra den 
samlede bebyggelse, muligheder for at komme direkte 
fra bebyggelserne og ud i grønne omgivelser af stor  
rekreativ værdi.

Anbefalinger
Parkrummet ligger centralt i Annebergparken og den 
samlende funktion som offentlig rum er af stor betyd-
ning, hvortil adgangen fra alle fire sider bør sikres og 
bevares. Derfor bør trådhegn nedtages i det omfang, 
hvor de ikke længere tjener deres nuværende formål 
som afskærmning for patienter.
Der er i dag en stor kontrast mellem den nordlige, re-
lativ yngre bevoksning og den ældste del mod vest, 
som er et sammenfald af flere grundes baghaver. For at 
skabe en bedre balance, er der behov for en tynding i 
dén del af bevoksningen. 

Elementer og plejeniveau

Fritstående træer, brugsgræs, busketter.

    

Parkrum ved Syrenhus

Parkrummet mellem Syrenhus og den nye bebyggelse 
nr. 10 danner et strøg mellem de store bygninger; en 
sammenhængende, grøn struktur til adskillelse af be-
byggelserne og deres nære opholdspladser. Rummet 
er kendetegnende ved de lange kig, der skaber visuelle 
forbindelser på tværs af Annebergparken, fra over-
drevet i nord til det nye parkstrøg mod syd.

Anbefalinger
For at skabe balance tilføjes der nye strukturtræer mod
syd og i den massive bræmme af sammengroede 
træer i skellet mellem bygning nr. 10 og 12 udtyndes, 
så de udvalgte karaktertræer får den fornødne plads til 
at udvikle sig på.
Det er vigtig at der ved nybyggeri på byggefelt 19 
tages hensyn til det lange, tværgående kig, som i dag 
kendetegner parkrummet.
Der må ikke etableres nye hække og hegn i det rum-
melige forløb. 

Elementer
Parktræer, busketter, græsflader.
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Landskabsvurdering 2007 Vigtige have-, park- og landskabsrumVigtige have-, park- og landskabsrum

Bækken

Rummet mellem læge- og sygeplejerskeboligerne 
ved Alléen og de senere opførte sygeplejeboliger 
ved Egebjergvej. Her løber en naturlig bæk i en relativ 
dyb kløft, bevokset med mange elletræer. Kløften og 
det ovenfor liggende græsareal udgør tilsammen et 
spændende, nærrekreativt naturområde med gode 
muligheder for oplevelser, leg og rekreation. 

Anbefalinger
Beplantningen på fællesarealet mod nord tyndes med 
henblik på med årene at skabe en række større træer 
af f.eks. avnbøg, kirsebær, birk og enkelte rødeg. I den 
slørende undervækst prioriteres hjemmehørende 
buskarter, især hassel og benved. Havebuske fjernes. 
Herved skabes der harmoni i området omkring 
bækken, som også vil fungere som en naturlig over-
gangs-zone til det lange parkstrøg. 
For at øge farbarheden på tværs af bækken, og dermed 
øge brugen af området, kan etableres flere overgange i 
stil med den ydmyge stenbro, som allerede findes.

Elementer og plejeniveau
Bæk, lund, skovbryn, fælledgræs, jordsti (markvej). 
Naturpræg.

(Kortskitse med træregistrant s. 114) 

Tid og sted forsvinder, når man følger bækken i 
denne lille naturlige oase. 

Slugten er skabt af bækkens erosion igennem 
mere end titusinde år og bevoksningen består 

hovedsagelig af naturligt fremvoksede elletræer.

En stor flot vingevaldnød danner en flot rumafslutning.

Fra området ved Bækken er der kig hen af det nye parkstrøg.
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Landskabsvurdering 2007 Vigtige have-, park- og landskabsrumVigtige have-, park- og landskabsrum

Annebergparkens afgrænsning mod syd, bagsiden af
området, så at sige, fremtræder i dag som et sammen-
hængende, langstrakt parkrum, der på afstand opleves 
som et skovbryn, særlig de mest tilgroede strækninger.
En lav, klippet hæk danner en klar grænse mellem 
parkrum og markvej.  Når  man bevæger sig langs den
klippede hæk, får man mange steder glimt af Anne-
bergparkens bebyggelse og et par steder er det muligt 
at kigge på tværs langt ind i områdets to, tværgående 
parkrum. 
Parkstrøgets bærende elementer er de store land-
skabstræer som lind, ær, avnbøg, bøg og hestekastanje, 
placeret i udbredte, sammenhængende græsflader. 
Tættere op mod husene findes enkelte, mere eksotisk 
fremtrædende, træer.

Anbefalinger
Ved nybyggeri i parkstrøget (byggefelt 11, 19, 23 og 
31), bør der sikres tilstrækkelige mange strukturdan-
nende træer,  så den samlede oplevelse af parkrum 
ikke brydes. Byggefeltet i udstykningen syd for park-
strøget bør trækkes min. 20 m tilbage, så der bliver den 
fornødne plads til etablering af et antal store, spredte 
parktræer, der kan modsvare de store træer mod nord 
og understrege parkforløbet. Den nye bebyggelse bør 
holdes lavt og spredt, med lav beplantning/små træer 
omkring, for dermed at sikre de nuværende udsigts-
kiler og lysindfald på tværs. 
Pleje af hække og græsflader skal koordineres de en-
kelte ejere imellem, således at det langsgående park-
strøg også fremover opfattes homogent.

Elementer og plejeniveau
Klippede hække, græsflader, enkeltstående træer og 

trægrupper.

Det nye Parkstrøg 
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Teaterpladsen

Byrum

Mod vest afgrænses pladsen af vaskeri- og køkken-
bygningens industrielle facade, mod syd dominerer 
bagsiden af dobbelthuset nr 24A+B, i nord er forsyn-
ingsvejen og endelig mod øst, lavt i terrænet, ses tea-
tercentrets bygninger.
Anlægget er skabt i 1971 af landskabsarkitekt Frank 
Petersson. Rammen i anlægget er en struktur af selje-
røn i stramme rækker, og de kompenserer for den 
uklare, visse steder uskønne, rumafgrænsning. 
Alligevel fremstår det samlede anlæg i dag utydeligt, 
da det flere steder er i forfald eller overgroet af større 
træer. Anlægget kan i genoprettet stand fremtræde 
som et fint, urbant præget rum, og suppleret med 
tilpasninger ville kunne betjene de omkringliggende 
bygningers øgede besøgsfunktioner.

Anbefalinger
Rummets funktion som parkering og tilkørselsareal er 
for dominerende og bør bearbejdes til også at frem-
træde som indgangen og tilgangen til kulturelle ople-
velser i teatercentrets bygninger. Der bør etableres mu-
ligheder for udendørs ophold, som kan imødekomme 
gæsternes behov for udendørs ophold før og under 
besøg på teatret. Bænke, affaldskurve, belægnings-
belysning og belægningsdetaljer kan være med til at 
samle og understrege stiføringer og opholdsareal.
Opretning af den samlende beplantningsstruktur i
rummet og dets tilgangsveje ved frihugning af træ-
rækker af seljerøn og genplantning af hele trærække-

forløb, hvor disse måtte være gået i opløsning. 

(Kortskitse med træregistrant s. 117) 

Symmetrisk plantede røn, som ikke trives lige godt og derfor 
opleves asymmetrisk. Omplantning vil stramme den samlede 
rumoplevelse op.

Flot, stram beplantning, der fungerer efter sin hensigt, da 
træerne her er i god trivsel og gror ensartet. Den kvadratiske 
form passer godt til linierne i det samlede byrum.

Landskabstræer er forsøgt bevaret ved anlæggelse af parker-
ingspladsen, men alligevel blevet skadet af jordkomprimering. 
De bør udskiftes med røn, som det øvrige anlæg består af, og 
dermed medvirke til at stramme det samlede udtryk.

Nedgang til teatercentret og de nære omgivelser fortjener en 
større detaljeringsgrad i udførsel af trapper og belægninger.
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Grønnegården

Grønnegården er anlæggets centrale kerne og har 
huset den samlede administration af hospitalet. Der er 
tydelige referencer til herregårdens stramme aksiale 
anlæg, med en fornem hovedbygning og de lavere, 
betjenende bygninger flan-keret om en stor, åben 
grønning. Beplantningen modsvarer bygningernes 
volumen og vigtighed. Bassinet er oprindeligt anlagt 
som branddam under 2. verdenskrig. Siden er den 
omlagt til at fungere som spejlbassin. I dag er den 
tilvokset med åkander og tagrør. Foran hovedhuset, 
place-ret om dammen, breder mægtige plataner deres 

karakteristiske, afskallede stammer og grene, gule i 
flager. Mod nord står midt på den ellers tomme plæne 

Grønnegården omkring 1930, anlagt efter de 
oprindelige tegninger, dateret 1914.

Grønnegården som den så ud i 1990-erne. Her ses spejlbassinet
at virke efter hensigten, at spejle hovedbygningen og de om-
givne træer. I dag fremstår det som en dam med vegetation af 
tagrør. 

tre (oprindeligt fire) pyramideeg og omkranser minde-
stenen fra hospitalets åbning. 
Ønskes det fjerde træ genplantet skal det ske nu og 
med et træ over 5 meter højt.

Prydrum eller brugsrum
En kommende indretning af Grønnegården må af-
vente en afklaring af de omkringliggende bygningers 
faktiske anvendelse. Som historien viser har anlægget 
gennem tiderne haft meget forskellige udtryk, så en
nyfortolkning er mulig, uden at det går ud over auten-
citeten. Det er dog vigtigt fortsat at tænke platan-
træernes skønhed ind i en kommende omlægning. 

Anlægget som det tog sig ud efteråret 2006

Anbefalinger
Platantræer i denne her størrelse er ikke så almindelige 
i Danmark endnu, men træerne er ved at gro fra rum-
mets proportioner. For at bevare ba-lancen mellem 
bygninger og træer, bør kronerne forsigtigt reduceres 
og derefter skal størrelsen holdes ved lige ved krone-
beskæring.
Bassinet er i dag meget tilgroet og skal det i fremtiden 
fungere som spejlbassin, må det renses op. 

Elementer og plejeniveau
Spejlbassin/dam, fritvoksende træer, prydbuske, pryd-

plæne og bænke.

(Kortskitse med træregistrant s. 119)
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Alléen

Den østlige del af områdets gennemgående akse, 
fra fjorden, op over bakken til det centrale adminis-
trati-onsanlæg, består af en lindeallé. De kandelabre-
formede lindetræer står med en indbyrdes afstand af 
6-7 meter og Alléen fremstår i dag regelmæssig og 
velformet. Alléens kroner modsvares i begge sider af 
to langsgående græsbånd, indeholdende flisebelagte 
fortove. Hvor Alléen ikke støder op til tværgående 
parkrum, afgrænses allérummet af klippede hække el-
ler ensartede forløb af fritvoksende buske.
 
Anbefalinger 
Alléen er et markant element i bydelens rum og skal 
den fortsat bevare denne betydning, bør der ikke 
fældes flere træer i alléen. Adgang til grunde og huse 
bør derfor foregå mellem de eksisterende træer. Des-
uden skal allétræerne i sin hele kroneprojektion be-
skyttes mod jordarbejde og jordkomprimering. Ved 
nødvendige indgreb under allétræernes kroner, f.eks. 
ved etablering af lovlig godkendte indkørsler eller 
parkeringsområder, skal der etableres rodsikring i 
forhold til gældende regler. 
Der skal foretages regelmæssig kronepleje, som fast-
holder træernes kroner i en moderat og stormstabil 
størrelse, samt sikrer træerne en lang levetid. 

Elementer og plejeniveau
Allétræerne er formbeskåret til kandelabretræer og 
fremstår med parkpræg/bypræg. Græsbånd henligger 
som brugsplæne.

 

De store popler, der fungerede som de første allétræer, blev i forbindelse med en vejudvidelse fældet og stammehækken af lind blev 
bearbejdet til den lindeallé, som i dag er ét af Annebergparkens mest markante landskabselementer. 

Lindealléen som den fremstår i dag.

Alléen er det vigtigste og samtidig det mest sårbare landskabs-
element i Annebergparken. Da man ikke kan udskifte enkelt-

træer i Alléen, uden at den mister helhedsudtryket, betyder det 
at det enkelte træ er uerstateligt. Selv mindre huller i trærækken 
vil få de store bygningskroppe til at træde unødig tydeligt frem. 

Kabelnedgravninger, etablering af indkørsler, fræsning, ukrudts-
bekæmpelse og saltning har allerede i dag sat sit præg på 

mange af Allétræerne. 
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Landskabsalléen op til Bakkegården med tilstødende friarealer

Lindetræerne her er, modsat lindealléen mod øst, bibe-
holdt i deres naturlige vækstform. Den diagonale 
placering af de 8 træer bevirker, at alléstrukturen kun 
opleves så længe man er i træernes akse. Betragtes den 
fra siderne, opløses strukturen, for allétræerne opleves 
herfra som fritstående træer i landskabet. Dette under-
streger dette mere landskabelige vejforløb uden byg-
ninger langs med.

Elementer og plejeniveau
De 8 allétræer ved Bakkegården fremstår som land-
skabstræer og et andet plejeniveau end langs om-
rådets øvrige vejstrækninger tolereres, også i rabat-
græsset.

Vejforløbet vest for Administrationsbygningen byder 
på to vidt forskellige rumlige oplevelser. Det første 
stykke af vejforløbet præges af mange tværgående 
funktioner, som åbner forløbet mod garageanlæg, 
p-pladser, tilkørsler og stier. Der er kun enkelte, store 
træer på strækningen og disse er placeret udenfor
det egentlige vejforløb, hvilket sammen med de til-
bagetrukne. lave bygninger, understreger det udvid-
ede byrum.  
Længst oppe mod Bakkegården, den gamle sikrings-
anstalt, sørger de tiloversblevne lindetræer fra den 
oprindelige alléstruktur for at snævre rummet ind igen,
hvilket fastholder sammenhængen mellem dette 
nyere anlæg og det øvrige område.

På den åbne strækning af Landskabsallén findes på 
hver side af vejforløbet to meget forskellige friarealer.
Mod syd tungeformede busketter, skudt ind i den 
smalle græsflade.  Og mod nord, mellem den nye 
sikringsanstalt Enggården og vejen, ses ind i en skål-
formet bakkeside, hvor der i bunden er plantet en 
række bøg i et cirkelslag. De holdes som klippet hæk. 
Rundt på bakkehælden står spredte træer ordnet 
træartvis, med ask som baggrund mod vest, kirsebær 
i midten og robinie mod nord. Sidstnævnte er noget 
vindfølsom, hvorfor en del grenbrud må imødeses.

For enden af Landskabsalléen er den gamle sikringsan-
stalt placeret, med et par funktionærboliger overfor. 
Ved siden heraf er den nye sikringsanstalt opført, ned-
sænket i bakken med jordvolde og skærmende be-
plantning af ask omkring og med kraftige vingevald-
nøddetræer som frodige vækster i gårdrummene. Ned 
mod den gamle trælade og Birkehus er bevaret to 
rækker æbletræer fra frugtplantagens tid. Udover at 
være rumdannende, er de også et vidnesbyrd om en 
historisk udvikling.
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Villavejen

Vejforløbet afgrænses mod syd af Gartneriets lave 
bygninger og plæne og mod nord af Fyrrehus med 
de to symmetrisk placerede træer foran. De små funk-
tionærhuse, fortrinsvis mod vest, forstærker med deres 
fine forhaver med til vejforløbets villapræg. 
Forløbet understreges af de snorlige fortove langs 
hele strækningen. Hvor de stramt klippede hækforløb 
er afbrudte, lukker de op for kig ind til parkrum af stor 
landskabelig værdi. 

For enden af Villavejen fungerer de to store søjletaks foran Granhus som point de vue.

Anbefalinger
Variationen mellem mindre haverum og herskabelige
parkrum kan med fordel understreges gennem træ-
artsvalg. Det anbefales at der ud mod vejen anvendes 
mindre træer ved de små boliger og haver, f.eks. alm. 
hvid- eller rødtjørn, paradisæble og lignende, og større 
træer i de lidt større parkrum. 

Elementer
Klippede hække, brugsplæner, små havetræer, fortove.

Nyplantet ahorn vil  på grund af sin 
kraftige vækst hurtigt komme i konf-
likt med sin placering i den lille have 

mellem klippede hække og prydbuske. 
Træet er allerede deformt i kronen og 
kan dårligt tilpasses med beskæring. 

Her bør i stedet plantes et mindre, 
mere havepræget træ.
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Administration

Annebergparkens landskabelige værdier er skabt og 
vedligeholdt af en gartnerafdeling, som har sikret en
overordnet sammenhæng mellem de enkelte byg-
ningers have- og parkrum på trods af skiftende funk-
tioner og brugere.
I forbindelse med at denne overordnede administra-
tion forsvinder, er det formålstjenligt at henføre nogle
af de koordinerende funktioner til grundejerfor-
eningen, med kommunen som overordnet myndighed.

Til administration af godkendelser for fældning og 
nyplantning af træer og beplantninger, er områdets 
træer klassificeret i tre klasser. 
(ABC-træer, s. 48).

Tilsvarende er der udarbejdet retningslinier for beskyt-
telse af træer ved bygge- og anlægsarbejder, herunder 
kabelgravning og jordbearbejdning. 
(Beskyttelse af træer og anden beplantning, s. 32).

Generelle anbefalinger og retningslinier Generelle anbefalinger og retningslinier

Renovation

Renovationsstativer og –containere skal placeres 
afskærmet med materialer, der er tilpasset det aktuelle 
sted, som f.eks. hække, levende hegn etc. 

Et gartnerteam, som har arbejdet 
efter fælles retningslinier, har hidtil 

sikret den overordnede, landskabelig 
sammenhæng i Annebergparken.

Skader forårsaget af kemikalier - enten 
ved saltning eller ukrudtsbekæmpelse. 

Svidninger ses både på busketterne og på 
de afsvedne blade på træets krone efter 

optagelse gennem rødderne. 

Ukrudtsbekæmpelse

Der skal udarbejdes fælles retningslinier for brug af 
pesticider og andre kemiske stoffer, der vil påvirke om-
rådets udemiljø. Retningslinierne skal forhindre util-
sigtede skader på beplantning og miljøet (grundvand). 
Ukrudtsmidler bør derfor forbydes og anvendelse af 
insektmidler begrænses mest mulig.

Snerydning og glatførebekæmpelse

Der skal også udføres fælles retningslinier for be-
grænset brug af vejsalt til isbekæmpelse. Salt bør ikke 
anvendes til snerydning, som kan klares mekanisk. 

Uanset om nedenstående opgaver løses af grund-
ejerne selv, eller udbydes i en samlet licitation, er det 
vigtigt, at alt arbejdet også fremover sker efter fælles 
retningslinier.

 - Græsslåning
 - Hækklipning
 - Bekæmpelse af ukrudt på befæstede
   arealer og busketter
 - Træbeskæring
 - Belægninger og stiers befæstelse
 - Snerydning
 - Glatførebekæmpelse
 - Brug af motorredskaber og anden 
   støjende adfærd 
  

Hvis der ikke findes overordnede, fælles mål for 
beplantningen, bliver det den enekelte 

beboers ønsker, som råder. 
Foran denne beboelse er trærækken behandlet 
meget individuelt. Én har skåret to træer ned til 

under vindueshøjde, mens naboen har skåret 
et hul i træets krone foran vinduet. Havde der 

været handlet efter fælles retningslinier, kunne 
udsigt og lys til beboerne sikres ved 

opstamning og kroneløft.
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Beskyttelse af træer og anden beplantning ved bygge- og anlægsarbejde

Baggrund
Årsagen til disse forholdsregler skal ses i erkendelse af,
at der ved de fleste bygningsarbejder i Annebergpar-
ken kan konstateres skader på de eksisterende træer. 
Skaderne er ofte i et omfang, så det ender med at træ-
erne bliver fældet, selvom de netop var udset til at bli-
ve bevaret.
 
De ressourcer, der er brugt i planlægningsfasen på at 
indpasse træerne i den fremtidige bebyggelse og de 
grønne anlæg, er spildt, når man gennem byggepro-
cessen kun har taget delvist hensyn til dem. Ofte ender 
det med at træerne efter et par år må fældes, da de på 
grund af skader som følge af manglende hensyn eller 
forkert behandling under byggeriet, er døende.

Rodnet 
Rodnettet er træets vitale del og har på et sundt træ en 
udbredelse, der svarer til kronens projektion på jorden. 
80% af træets rødder, som optager næring, findes i de 
øverste 30-40 cm jordlag. Derfor må der ikke foretages 
jordpåfyldning, maskinkørsel eller anden belastning 
af jordstrukturen under hele trækronens udbredelse. 
Arealet tåler heller ikke dyb jordbearbejdning i forbin-
delse med græssåning og andet anlæg.

Strategier til beskyttelse af træet
Den bedste beskyttelse af bevaringsværdig beplant-
ning er at sætte hegn om disse i hele byggeperioden.
Såfremt træet står tæt på byggeprocessen, kan arealet 
under kronen evt. bruges til opbevaring af lettere ma-
terialer eller hensættelse af arbejdsskure under byg-
geriet. 
Ved kabelarbejde tæt på bevaringsværdige træer, bør 
kablet bores/skydes gennem rodnettet, eller der bør 
håndgraves, så større rødder ikke graves over. Såfremt 
det er uundgåeligt at grave i forbindelse med rør- og 
kabelarbejde, skal der forinden foretages en modsva-
rende beskæring af kronen, der så vil kompensere 
for den nedsatte vand- og næringsoptagelse. (Krone-
tyndning eller kronereduktion). Beskæringen skal finde 
sted i træets hvileperiode. Dog undtaget birk, valnød 
og arter af løn, der skal beskæres i august-september.
Er det ikke muligt at afspærre for entreprenørkørsel 
under trækroner, må der udlægges jernplader.  
Træets bark tåler ikke at blive ramt af maskindele el-
ler materialer ved aflæsning. Hvor træer står udsat for 

sådanne påvirkninger under anlægsarbejde, skal der 
foretages en beskyttelse af stammen.
Denne beskyttelse bruges kun, hvor der ikke på anden 
vis kan tages hensyn til en videre beskyttelse af hele 
træets kroneomfang. Beskyttelsen består i en ombind-
ing af min. 50 mm tykke planker om stammen. 

Nederst denne side ses ét af de få steder i Anneberg-
parken, hvor det rent faktisk er lykkedes at holde et 
stort, veludviklet parktræ helt fri for skader under en 
ellers omfattende byggeproces.
 
På de følgende sider vises nogle eksempler på nogle 
af de steder i byggeprocessen, hvor faren for at skade 
træet er til stede.

Efter en traditionel byggefase er jorden komprimeret ned til 80 
cm dybde. Her et eksempel på at vækstvilkårene er så markant 
ændret, at træerne nu må fældes. Nye træer bør plantes i gen-
nemluftet, evt. udskiftet, jord.

Træer bør have ukomprimeret jordrum i hele rodnettets udbred-
else, svarende til kronens diameter - se øverste foto.
Ændres vilkårene, svækkes træet, som det ses på fotoet nederst. 

Her ses skader på træet, der skyldes et for lille rodvolumen efter 
vejudvidelse. Ved nyplantning på befæstede arealer kan rodnet-
tet sikres vækstrum i et miljøbærelag af natursten iblandet grus 
og muld.

Eksempel på hvor det er lykkedes at bevare ét af Annebergpark-
ens store, smukke parktræer helt skadesfri under en omfattende 
byggeproces. 

Generelle anbefalinger og retningslinier Generelle anbefalinger og retningslinier
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Øverst: Bøgetræ plantet i 2002. Den ene halvdel af rodnettet er 
voldsomt svækket af jordkomprimering fra entreprenørmaski- 
ner. Ved udlægning af jernplader i byggefasen kunne det være 
undgået.

TV: Kabelboksen er placeret for tæt på allétræet. Det beska-
digede rodnet afspejles i kronen.

TH: Gravearbejdet har beskadiget rødderne og det har 
allerede sat sine spor i kronene. Der må ikke køres med 

maskiner i træets kroneprojektion, ej heller må dette sted 
bruges til lagring af jord etc. 

Dette lindetræ i Alléen har fået sine rødder svært beskadiget ved 
jordfræsning og vil nu være væsentlig svækket både for udtøring 
og svampeangreb.

Svækkede avnbøgetræer som følge af jordpåfyldning ved 
anlæg af parkeringsplads. Døde grene er til fare for færdslen 
og træerne har mistet deres æstetiske værdi. Nye bør plantes i 

gennemluftet jord.

Ved opstamning af træer i forbindelse med byggeri, er det kun 
muligt at afskære grene under 1/3 af stammens tykkelse, uden 
at træet derved svækkes. I dette tilfælde har grenene været 
væsentligt tykkere og snittet lagt for tæt på stammen.

Lindetræ, hvis rodnet er klemt mellem vejens asfaltbelægning 
og en hårdt komprimeret græsarmeringsbelægning på parke-
ringspladsen.

Her er anbragt et jorddepot lige under kronen og dermed oven 
på træets rødder. Rødderne bliver kvalt af iltmangel og den 
tilsvarende kronedel tørrer ud.

Generelle anbefalinger og retningslinier Generelle anbefalinger og retningslinier
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Ved grusbelægninger bør man sikre klare afgrænsninger til de 
tilstødende flader. I dette tilfælde vil græsset snart gro ind over 
gruset, der vil sprede sig både ud i plænefladen og ind i hækken. 
I et tilfælde som dette bør man derudover overveje funktiona-
liteten af en sti så tæt på husets nære opholdsarealer.

Belægninger

Belægningerne i Annebergparken har to vigtige
formål. Dels at understrege en funktion som lede-
linie til et bestemt sted i form af sti eller fortov, 
parkeringsareal, kørebane eller opholdsareal. Af-
hængig af belægningens udformning og mate-
rialevalg, understreger belægningen områdets status 
og plejeniveau. 
Derudover tjener belægninger også til at aflede
vand på en hensigtsmæssig måde. I Anneberg-parken 
er der en meget stor afstrømning af over-fladevand 
på grund af hele områdets ensidige fald mod øst. 
For at undgå for stor belastning af kloaksystemerne, 
med en forurening af bugten til følge, er det derfor 
vigtigt at mest muligt over-fladevand ledes til naturlig 
nedsivning gennem enten selve belægningen eller 
tilgrænsende, grønne arealer. 
Belægninger med såkaldt miljøbærelag sikrer 
både omkringstående træers rodnet, samt lader 
regnvand sive igennem belægningen. Et sådant 
bærelag bør derfor vælges ved kommende ny-anlæg. 
Belægningernes overflade kan udformes som grus, 
chaussesten, brosten, fliser eller kom-binatioener heraf. 

- Asfalt må kun anvendes på vejnet og 
 centrale parkeringsanlæg.

-  Faste belægninger i form af fliser og 
 belægningssten må kun etableres i 
 forbindelse med bygninger eller som 
 fortove og interne stiforbindelser mellem 
 bygninger. 

- Parkeringsarealer skal udføres i grus eller 
 stenmaterialer, hvor regnvand kan ned-
 sive eller afledes til bede.

Øverst: For at græsarmering skal fungere, er det 
vigtigt at der er vækstrum nok til græsset. Det er ikke 
tilfældet når disse græsarmeringssten lægges på et 
komprimeret stabiltgrus underlag. 

TH: Her er valgt en ren grusbelægning som anvisning 
for parkering. En god detalje er rumindelingen, der 
kompensere for den ubevoksede belægning.

Generelle anbefalinger og retningslinier Generelle anbefalinger og retningslinier

Nederste foto: En stor belægnings-
flade er med fine detaljer delt op i 

flere funktioner, både gangbane og 
opholdsareal..

Her er der klare grænser mellem de enkelte belægningstyper, 
grus, græs, fliser og bede. Vedligeholdelsen af et sådant anlæg 
betaler hurtigt anlægsprisen hjem.
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Græsflader
Skal slås i interval, der passer til det 
pågældende præg. By-, have-, park- eller 
naturpræg.

Stier 
Skal henligge i græs, grus eller andet 
naturmateriale. Fliser eller anden fast 
belægning må kun anvendes på fortove og 
stier, som internt forbinder bygninger.

TV: Disse terrasser er på grund af terrænforskellen svære at sløre. 
En gennemgående række roser eller andre små buske vil skabe 
en god afgrænsning mellem den individuelle indrettede terrasse 
og det udenfor liggende fælles parkrum. Afhængig af den valgte 
plantes størrelse, kan den trækkes tættere eller længere fra ter-
rassekanten. 

Husets nære opholdsarealer
Der må kun anlægges haver og opholdsarealer i umid-
delbar nærhed omkring husene. De skal anlægges 
på en måde, så de falder ind i det omkringliggende 
parkrum, f.eks. ved slørende beplantning.

Øverst: En differentieret græspleje kan også ud-
nyttes til markering af et stiforløb. 

Midt: Et eksempel på et internt stiforløb mellem 
to bygninger, der i dag har samme anvendelse og 
personale. Overgår bygningen til beboelse, bør 
stien fjernes og fortovet anvendes i stedet.

Nederst: Belægningen i Gønnegården under-
streger forskellen mellem bypræg og parkpræg. 
Flisefortov langs bygningerne til den daglige pas-
sage og grusstier i det indre parkrum til rekreation.

Her er husets nære opholdsarealer næsten 
gemt væk i en stor, gammel beplantning. 
Princippet er velegnet til mange bygninger i 
Annebergparkens parkrum. 
Buskene her bærer dog præg af deres alder og 
kraftige vækst. Mindre buske kan med fordel 
anvendes.  

Nederst: Terrassen er afskærmet med kulissebeplantning, dels
i siderne, som det ses her, og dels strategisk placeret ude i park-
rummet på en måde, så opholdsarealet er næsten skjult fra 
vejen, samtidig med at der fra terrassen er et fint udsyn ud i 
landskabet.

Generelle anbefalinger og retningslinierGenerelle anbefalinger og retningslinier
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Plantevalg 

Det er vigtigt at vælge de rigtige træer når der
skal plantes i Annebergparken, da træerne i høj grad 
understreger de enkelte have-, park-, by- og vejrums 
individuelle præg i forhold til omgivel-serne. 

Der er således stor forskel på, om der plantes i et 
lukket haverum eller i parkens ydre grænser til skov, 
strand, mark og villakvarter. En forsytiabusk signalerer 
have, mens en hasselbusk eller benved opleves 
som landskabelig. Ligeledes vil et eksotisk træ, som 
vandgran eller magnolia, opleves som spændende i et 
parkrum, men virke fremmede i en ydre grænse mod 
mark og skov. 

Generelle anbefalinger og retningslinier Generelle anbefalinger og retningslinier

Beplantning i ydre grænser og i rum med naturpræg

- Træer og buske skal være egnskarakteristiske danske arter.

Landskabstræer placeret i landskabet, men i en uheldig 
kombination. Der er disharmoni mellem de stramme/ 
høje, poppelkroner, der signalerer kulturspor i form 
af læhegn, alléer og andre linier i landskabet, og 
ahorntræernes mere hvælvede kroner, der signalerer 
åbent landskab.

TH: Hassel er en meget anvendelig art, såvel som enkeltplanter eller i rækker.
Nederst: En fin skovbrynseffekt af avnbøg, ahorn og bøg. Bagved vidner en 

poppel om at der dér findes et mere kulturpåvirket område. Den fungerer 
derved som ét af de landmark, der findes spredt rundt i Annebergparken.

De her listede niveauer bør derfor respekteres, når der 
nyplantes:

-       I ydre rum bør der kun anvendes landskabs-
        træer og buske. 

-       I indre parkrum kan der plantes mere sær-
        egne og karakterfulde træer og buske.

-       I haverum kan der plantes mindre træer og
        buske efter eget valg, så længe haven 
        bevarer præg af en typisk dansk have uden 
        overvægt af stedsegrønne planter.

Bøg med en benved foran. Et smukt eksempel på 
at et landskabstræ og -busk kan danne grænse 
mellem indre og ydre rum.

Denne naur er et imponerende, stort og smukt 
træ. En træsort, der er rigt repræsenteret i området. 
Virker som overgange mellem landskab og park.
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Beplantning i indre byrum og rum med parkpræg

Udenlandske træ- og buskarter må gerne anvendes enkeltvis
eller i mindre grupper.

Øverst TV: En meget smuk rødtjørn, der på grund af blom-
sterfarven dog kun bør anvendes i indre parkrum.
I ydre grænser anvendes i stedet hvidtjørn.

Midt TV: Vingevaldnød bliver et smukt, lille træ med deko-
rative frugter.

Øverst TH: Ægte kastanje ses flere steder i Annebergpar-
ken. Et smukt træ med eftertragtede frugter. Bagved ses 
hjertetræ med det smukke høstløv, og indtil videre det 
eneste eksemplar i Annebergparken.

De smukke, gamle plataner, 
kendt fra Sydens torve og plad-
ser, understreger den urbane 
karakter her i det mest centrale 
byrum i Annebergparken.

Træer i indre parkrum.

Landskabstræerne virker 
her som strukturtræer, 
der jævnt fordelt mellem 
de store bygningskroppe  
danner en overordnet 
ramme for den indre park-
struktur.

Store hestekastanjer skaber balance mellem 
den store bygning og det indre parkrum.
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Eksempler på vigtigheden af god planlægning og pleje af plantninger

Angående skala:
TV: Træet, en ahorn, er til denne placering så tæt på den 
lille, harmoniske villa, et dårligt valg. Det virker allerede 
nu for stort og på sigt vil det helt “æde” huset. 

Nederst: Derimod er den lille røn tæt på terrassen her 
et godt plantevalg, der klæder et hus i samme størrelse 
som villaen. Det er placeret, så det ikke vil tage solen og 
træarten bliver ikke for høj til denne placering.

Rønnetræer plante for tæt på Alléens træer. Kan bevares 
som små, lavkronede kupler eller fjernes helt, da de aller-
ede ER i konflikt.

De tre træer er blevt for store og det er blevet for sent at 
skille dem ad. En løsning kan være at plante ét nyt, stort 
karaktertræ, der på sigt, 5-10 år, kan afløse de tre. Det nye 
træ vil komme til at stå flot placeret for enden af gavlen. 

Generelle anbefalinger og retningslinier Generelle anbefalinger og retningslinier

Allétræer og trærækker
- skal bevares og plejes i deres fulde forløb og helhed, uden individuelle indgreb, f.eks. omkring private 
boliger.

Trådhegn
Der må ikke opsættes trådhegn i parkrum. I haver må trådhegn kun anvendes bag hække og levende hegn.
I det omfang eksisterende trådhegn i parkrummene ikke længere tjener de eksisterendes institutioners 
formål, skal disse nedtages.

Levende hegn
- der tjener landskabelige formål som afslutning på rum og overgange til åbent land eller bebyggelse, skal 
bevares og plejes ensartet i deres fulde længde.

Hække
- skal bevares i deres oprindelige højde (omkring 1.2 m) og bevare et ensartet præg i deres fulde forløb, 
uanset ejerforhold. Klipning skal finde sted i perioden 1.juli til 15. august og koordineres, så de enkelte 
forløb af hække klippes samtidigt.

Afgrænsning af - og beplantning i - indre haverum

Frit plantevalg, når det samlede haveanlæg ikke adskiller sig fra områdets øvrige karakter. Der kan således 
ikke accepteres eksotiske anlæg som japanske haver eller større, sammenhængende, stenbelagte anlæg.
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Plantevalg - Anbefaling på baggrund af allerede forekomne arters anvendelighed

Beplantning i ydre grænser og i have- og parkrum med naturpræg

Træer der kan danne struktur og samtidig understøtte den landskabelige helhed: 

Lind   Tilia vulgaris, T cordata  Stort majestætisk og skyggegivende træ
Hestekastanje  Aesculus hippocastanum Stort majestætisk og skyggegivende træ
Ahorn, Ær  Acer pseudoplatanus  Stort, tæt forgrenet og skyggegivende træ
Spidsløn  Acer platanoides  Stort, tæt forgrenet og skyggegivende træ
Stilkeg og Vintereg Quergus rubor og Q. petrea Stort træ med vidt forgrenet krone. 
Ask   Fraxinus exelsior  Stort træ med vidt forgrenet krone. 
Avnbøg  Carpinus betulus  Middelstort træ med tæt forgrenet krone
Navr   Acer campestre  Middelstort træ med kroneform som eg
Seljerøn (Bornholmsk røn) Sorbus intermedia   Middelstort træ med tæt forgrenet krone  
Alm. Røn  Sorbus aucuparia  Lille smukt lystræ med flotte frugter
Fuglekirsebær  Prunus avium    Middelstort træ med smuk blomstring
Bøg   Fagus sylvatica   Stort tæt forgrenet og skyggegivende træ
Birk, dun  Betula pubescens  Stort træ med flot stamme og silhuet
Birk, vorte  Betula pendula  Stort træ med flot stamme og silhuet
Pyramidepoppel Populus nigra L. italica  Meget stort træ, “landmark”-effekt 

Træer og buske skal være egnskarakteristiske danske arter. Nåletræer må ikke plantes.

Mindre træer og buske til ydre afgrænsning af have- og parkrum

Hassel   Corylus avellana
Hvidtjørn  Cratagus monogyna
Hæg   Prunus padus
Mirabel  Prunus cerasifera
Benved  Euonymus europaeus

Beplantning i indre byrum og rum med parkpræg

Platan   Platanus acerifolia  Stort vidtforgrenet træ med flot farvespil i barken
Robinie  Robinia pseudoacacia  Stort lystræ med meget let løv og smuk blomstring
Ægte Kastanje  Castanea sativa   Stort træ med spiselige, eftertragtede frugter
Valdnød  Juglans regia   Mellemstort lystræ med åben grenvækst
Vingevaldnød  Pterocarya fraxinifolia  Mellemstort bredkronet træ med smukke frugter
Hjertetræ  Cercidiphyllum japonicum Moderat vækst og smuk gul høstfarve
Tulipantræ  Liriodendron tulipifera  Stort træ med flot blomstring
Papirbirk m fl.  Betula papyrifera / B. utilis  Mellemstore træer med flotte barkfarver
Sølvløn  Acer saccharinum  Stort træ med åben krone 
Hvidpil ”sørgepil” Salix alba   Stort træ med gule hængende grene
Rødeg   Quercus rubra   Meget stort og hurtigvoksende flot høstfarve
Magnolia

Udover ovenstående kan udenlandske træ- og buskarter anvendes enkeltvis eller i mindre grupper. 
Enkelte nåletræer kan plantes af hensyn til variation og fugleliv.

Mindre træer og buske til afgrænsning af indre rum

Rødtjørn  Cratagus laevigata  
Paradisæble  Malus spec.  Små træer med forskellige farver på løv og frugt
Kirsebærkornel Cornus mas  Lille træ med mange gule blomster i tidligt forår
Syren   Syringa Vulgaris  Lille træ eller stor busk, alt efter beskæring
Gulregn  Laburnum spec.  Lille træ eller træagtig busk. 
Bærmispel   Amelanchier spec. Lille træ med meget smukt løv.
Dronningebusk Kolkwitzia amabilis Stor, rigt blomstrende busk med overhængende vækst
Rød og Gul kornel Cornus alba  Stor busk med røde eller gule grene
Koreakornel  Cornus kousa  Stor busk med hvide blomster og røde runde frugter

Klippede hække:
Hvidtjørn  Cratagus monogyna Mest anvendt i området
Navr   Acer campestre  Smukt gult høstløv
Bøg    Fagus sylvatica  Bevarer det visne løv vinteren over
Avnbøg  Carpinus betulus  Bevarer det visne løv vinteren over
Liguster  Ligustrum vulgare Næsten stedsegrøn, andre sorter helt stedsegrønne 

Beplantning i indre haverum

Frit plantevalg, når det samlede haveanlæg ikke adskiller sig fra områdets øvrige karakter. Der kan således 
ikke accepteres eksotiske anlæg som japanske haver eller større, sammenhængende, stenbelagte anlæg. 
I tvivlstilfælde er det grundejerforeningen, der tager stilling. 

Generelle anbefalinger og retningslinier Generelle anbefalinger og retningslinier

Ved Vibehus er de enkelte
kategorier fra plantelisten

flot kombineret. 
Parkrummet er således 

omkranset af landskabstræer, 
der formidler overgangen til 

både skoven og landskabs-
rummet kaldet Overdrevet. 

Inde i selve parkrummet 
understreger flerstammede 

paradisæbletræer præget af 
indre rum. 
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Birken til højre har udviklet sig til et meget smukt, 
solitært træ. Valnøddetræet er i sig selv smukt, måske 
lidt skævt i kronen og såret i stammen efter grenaf-
skæring. Derfor får det karakteren 2 for sundhed men 
kun C for landskabelig effekt, idet det forstyrrer oplevel-
sen af det smukke birketræ og fældes det ikke nu vil 
det også deformerer den meget harmoniske krone på 
birken. Havde valnøddetræet stået alene, havde det fået 
karakteren A2.

Her er tre Atlascedertræer. Det ene står ude i vejforløbet, 
der er præget af store løvtræer. Det får derfor den land-
skabelige karakter C, mens de to andre, der står uden for 
vejforløbet, får karakteren A.

Her har det udgåede robinietræ fået karakteren A3, selv-
om det er døende. Det betyder, at der her er behov for et 
erstatningstræ. Bemærk i øvrigt de meget harmoniske 
landskabstræer i alléen i baggrunden.

Træernes ABC

Sikring af områdets landskabelige præg 
Hidtil har områdets beplantning været forvaltet af én 
ejer. Balancen mellem de enkelte afdelingers haverum 
og det samlede parklandskab, har derfor været sikret 
gennem en overordnet forvaltning. I fremtiden bliver 
det sværere for nye ejer at danne sig samme overblik, 
med risiko for at områdets nuværende landskabelige 
værdier går tabt.
Områdets grønne struktur er derfor registreret og vur-
deret efter et klassifikationssystem, der gør det over-
skueligt for såvel den enkelte ejer som den overord-
nede administration, at tage stilling til indgreb og for-
nyelser. Der er således tale om en registrering, som kan 
række mange år frem og som vil sikre områdets land-
skabelige helhed og særlige værdier.

Træernes ABC
Alle bevoksninger er registreret og vurderet i forhold 
til det enkelte træs landskabelige værdi og træernes 
indbyrdes placering, samt endelig også træartens rele-
vans i samspil med have-, park- eller landskabsrum. 
Mange faktorer ligger således til grund for om træerne 
er blevet klassificeret som a, b eller c træer.

De vigtige - A-træerne
En stor del af Annebergparkens nuværende træer er 
klassificeret som A-træer. De er udpeget med henblik 
på at beskytte de særligt karaktergivende træer i en 
sammenhængende struktur, som også i fremtiden 
skal tegne områdets karakter. Et A-træ må ikke fældes 
uden tilladelse og genplantning. Det er dog vigtigt at 
understrege, at man i vid udstrækning stadig kan råde 
over A-træerne på sin grund, idet man i mange tilfælde 
kan forberede en ønsket fældning med plantning af et 
erstatningstræ efter givne anvisninger. 
De A-klassificerede træer er såvel store, karaktergiven-
de parktræer, såvel som små, nyplantede træer, plan-
lagt til at overtage disse funktioner. Klassifikationen 
kan også være knyttet til en vigtig placeringen i for-
hold til at understrege landskabelige sammenhænge, 
eller for at afskærme p-arealer, garager etc.

De uønskede - C-træerne
Klassifikationen beskriver ikke træets sundhedstilstand, 
men er alene et udtryk for træets negative indvirkn-
ing på den landskabelige helhed. Enten fordi det ved 
sin vækst generer et karaktergivende, A-klassificeret 
nabotræ, eller at træets art ikke harmonerer med om-
givelserne. 

De neutrale - B-træerne
Endelig er der også træer, der i forhold til den overord-
nede struktur fremtræder neutrale. De B-klassificerede 
træer tilgodeser ejerne en rimelig råderet for fældning 
og udskiftning, da man frit kan disponere over dem. 
B-klassificeringen knytter sig også til træer, som med 
deres øgede vækst på længere sigt vil bliver generen-
de for A-træer. Den beplantning, som ikke på kortet 
umiddelbart er klassificeret, har automatisk klassifika-
tionen ”B”. 

Træernes ABC Træernes ABC

Træernes sundhedstilstanden - 1, 2, 3

Uanset om træet er vurderet som A, B, eller C træer, er 
træernes sundhedstilstand og vurderet levetid også 
vurderet og er dermed med til at afgøre evt. fældnings-
tidspunkter, plejeindgreb m.m.  Sammen med bog-
stavet knyttes derfor en værdi fra 1-3 på det enkelte 
træ.

1 - betyder god, sund og vital
Et vitalt træ i god vækst uden synlige eller sandsynlige 
svækkelser.

2 - betyder middel
Det kan være et træ uden yderligere vækstpotentiale 
på grund af modenhed / alder, eller manglende vækst-
muligheder som følge af begrænset rodvækst eller 
fordi det har stået indeklemt. Kan også være stagne-
rende eller lettere svækket af svampeangreb, vindud-
sat, såring af stamme ved græsslåning eller lign.

3 - betyder lav, ringe, svækket
Er et træ, der må formodes at gå ud, syne hen eller mis-
trives i en sådan grad, at dets levetid vurderes at være 
under fem år.  I mange tilfælde vil det være muligt at 
plante et erstatningstræ i umiddelbar nærhed heraf. 
Når erstatningstræet er i god vækst, kan fældningen 
foretages med god samvittighed.
 
Det er vigtigt at bemærke at træer i alle aldre og stør-
relser kan få alle karakterer. Selv et hundredårigt træ 
kan være i god vækst og et nyplantet kan være stag-
nerende på grund af dårlige vækstforhold. (F.eks. sam-
menpresset, iltfattig jord eller græsvækst tæt omkring 
et nyplantet træ).
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Træregistrant og vurdering

Bygningerne er blevet gamle, men har ikke nødven-
digvis været udsat for ændringer. Træerne, derimod, 
dokumenterer ved deres aldringsprocesser anlæggets 
alder og historie.

En registrering og vurdering af samtlige træer i hele 
Annebergparken har til formål at sikre en blivende 
parksttruktur, uanset ejerforhold.

Alle huse med særskilte have- eller parkanlæg, samt 
offentlige anlæg med adgang, er gennemgået med 
henblik på registrering af værdifulde have- og parkrum 
og de der til hørende træer, busketter, levende hegn, 
klippede hække, græs- og belægningsflader, der un-
derstreger en harmonisk sammenhæng mellem byg-
ninger og det øvrige anlæg. 

Registreringen skal ikke betragtes som en fuldstændig 
liste, hverken hvad angår mængden af træer og buske 
eller artspecifikation af de enkelte træer. 
Koncentrationen er lagt på at sikre en varig overordnet 
struktur af karaktertræer, samt pege på enkelte beva-
ringsværdige træer og miljøer.Der er således i visse 
tilfælde også taget stilling til belægninger og græsflad-
ers fremtoning eller mangel på samme. 

De fundne værdier er ikke nødvendigvis knyttet til et 
ønske om at bevare mest muligt, som det var engang. 

Her er også peget på kvaliteter, der har udviklet sig 
gennem de ændrede mønstre i samfundet, der netop 
har afspejlet sig i forvaltningen af det gamle hospitals-
område.

Registranten skal snarere ses som inspirationskilde til
at bevare og udvikle, frem for et restriktivt påbud om
ensidig bevarelse. Registranten er således kun bind-
ende i forhold til A- klassificerede træer, som efter dis-
pensation evt. må fældes, men med en erstatnings-
plantning til følge. Der er i registranten i flere tilfælde 
taget stilling til erstatningstræets art og hvor det kan 
plantes. 

Ligeledes forholder registranten sig også til problema-
tiske situationer, hvor der er opstået konflikt mellem 
bevoksninger, anlæg og deres nuværende brug.

Herudover er der tale om anbefalinger, som kan være 
med til at bevare huset og dets omgivelsers natur- og 
kulturværdi. I det omfang at beplantningen ikke er 
taget med i registreringen, er den at henregne som B-
klassificeret. 

For at få et overblik over behovet for fornyelse og lette 
en kommende administration af dispensationer, er 
også træernes sundhedstilstand registreret og vur-
deret . (Se foregående side, “Træernes ABC”).

Træregistrant og Vurdering Træregistrant og Vurdering
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Nr Art
Sundheds-
tilstand

Landskabelig
værdi

Værdi
ABC

Bemærkninger

1 Serbisk Søjlegran
Picea omorika

god ringe C1
Træets placering og stigende dominans 
forstyrrer anlæggets symmetri

2 Navr
Acer campestre

god høj A1 Fint lille træ

3 Navr
Acer campestre

stormskadet god A2
Stormskaden kan udbedres ved korrekt 
beskæring

Nr Art
Sundheds-
tilstand

Landskabelig 
værdi

Værdi
ABC

Bemærkninger

1 Bøg
Fagus sylvatica

svækket af
jordarbejde

høj B3
Roden er voldsomt beskadiget - eneste udvej er 
fældning

2 Bøg
Fagus sylvatica

svækket af
jordarbejde

høj B2
Roden er voldsomt beskadiget - eneste udvej er 
fældning

3 Bøg
Fagus sylvatica

sundt høj A1
Kan bevares som enkeltstående træ, efter 
nabotræerne er fældet

4 Eg
Quercus rubor

god, men lidt for 
hårdt beskåret

middel A2 Fremstår nu som formklippet 

5 Prydblomme
Prunus spec.

god god A1
Kønt lille, kronebeskåret træ med harmonisk 
krone

2

1

�����

�����

�����

Navn:  Portner- og
  Vægterbolig

Bygning nr.: 1 + 2      

De to små boliger ved alléens begyndelse ud mod 
Egebjergvej fungerer som områdets ansigt ud af til. En 
funktion, som stiller krav til såvel det stramme, grønne 
anlæg mellem husene som til de private haver, samt 
vedligeholdelsen af begge. 
De stramt klippede hække danner en god baggrund 
for blomsterbedende, der kanter vejrummet og byder 
den besøgende velkommen. Det er vigtigt at hækkene 
også fremover holdes i en højde under vinduesparti-
erne.
Haverne bør fremstå som traditionelle villahaver uden 
eksotiske tiltag og en harmoni mellem de to haver til-
stræbes. Trævalget bør begrænse sig til mindre have-
træer, frugttræer og buske, som i skala og opmærkom-
hedsværdi underkender sig Alléen.
I dag findes i begge haver en slørende, lav bevoksning, 
der leder den besøgendes fokus mod det centrale an-
læg, et træk, som også er værd at bevare fremover.

Behov for indgreb
I haven til Portnerboligen, nr. 1, står en meget stor navr, 
der er stormskadet.  Den kan med fordel tilskæres, så 
kronen bliver lidt mindre. Så fremt det ønskes fældet, 
bør det erstattes at et andet bredkronet træ. 

Bygning nr.: 6A, 6B           

Navn:  Fjordhus

Omlagt i: 1971 

Ved tegninger fra:  Frank Petterson

6A

6B

���
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�����

�����

Huset, der er udmatrikuleret fra hospitalet, er beliggen-
de i landskabsrummet “Fjordsletten”.  Der er vid udsigt 
ud over fjorden og den er søgt bevaret ved rydning og 
tilbageskæring af træer.
Det resterende anlæg er absolut smukt og bevarings-
værdigt. Anlægget har parkpræg, men med en stil så
det samtidig falder naturligt ind i det omgivende land-
skab. I forbindelse med den private overtagelse er der 
lavet fine deltaljer omkring belægninger og afgræns-
ninger mellem græsflader, bede, kørebane og gangare-
aler. En bearbejdningsgrad, der kan tjene til efterlevel-
se andre steder i Annebergparken.

Behov for indgreb
Det lille, stærkt tilbageskåret egetræ reagerer nu med 
voldsom genvækst. Det kræver derfor meget og om-
hyggelig beskæring for at genskabe harmoni i den re-
ducerede krone.

Træregistrant og Vurdering Træregistrant og Vurdering



54

 Landskabsvurdering 2007

55

Landskabsvurdering 2007 

Navn:   Slettehuset

Bygning nr.:  4         

Haveanlæggets oprindelse: 2006

Huset, der er udmatrikuleret fra hospitalet, er belig-
gende i landskabsrummet kaldet “Fjordsletten”. 
Bygningen er strategisk placeret på det skrånende ter-
ræn, således at den værdifulde udsigt er sikret.
Huset fremstår i dag meget markant i landskabet og 
bør i lighed med områdets øvrige huse omgives med 
passende beplantning, som kan bløde husets skarpe 
linier op.

Behov for indgreb
Der bør etableres beplantning med landskabsbuske, 
strategisk placeret på det skrånende terræn, således 
at det virker gensidig afskærmende og på en måde så 
udsigten bevares. Det er vigtigt at sletten stadig efter 
beplantning bevarer sit lysåbne præg i lighed med 
landskabsrummet “Overdrevet” lige vest for.
Ved husets vestgavl kan en gruppe af store landskabs-
træer, som f.eks. ask eller eg, placeres for at sløre den i 
dag meget fremtrædende og markante gavl.
Et samarbejde med Skov- og naturstyrelsen om restau-
rering af stendiget mod skoven, vil kunne genetablere 
en smuk og præcis overgang mellem parkeringsplads 
og skov.
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Nr Art
Sundheds-
tilstand

Landskabelig 
værdi

Værdi
ABC

Bemærkninger

1
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanuides

god megt høj A1
Et markant træ, som vil kunne blive op til et par hundrede 
år

2
Poppel
Populus canadensis

god god A1

3
Bøg
Fagus sylvatica

god høj A1
Giver en flot indramning af udsigten ned over den åbne 
fjordslette og fjorden, set fra vest  

4
Bøg
Fagus sylvatica

god høj A1
Giver en flot indramning af udsigten ned over den åbne 
fjordslette og fjorden, set fra vest  

5
Nordmannsgran
Abiel nordmaniana

god meget lav C1
Træerne er landskabelige uheldige og bør over tid afvikles 
og erstattes med trægrupper af små landskabstræer

6
Rønnehegn
Sorbus intermedia

god meget høj A1
Danner en vigtig afgrænsning mellem Alléen stramme 
vejforløb og fjordslettens åbne landskab

Træregistrant og Vurdering Træregistrant og Vurdering



56

 Landskabsvurdering 2007

57

Landskabsvurdering 2007 

Nr Art
Sundheds-
tilstand

Landskabelig
værdi

Værdi
ABC

Bemærkninger

1
Valnød
Juglans regia

god høj A1
Meget mukt, 3-stammet træ.
Et central element i parkrummet

2
Seljerøn
Sorbus intermedia

god god A1
Nyplantet, kommende strukturtræ. Virker som formidler 
mellem haverum og landskabsrummet “Overdrevet”

3
Paradisæble
Malus

god høj A1
Smukt, lille to-stammet, træ - indgår i en dekorativ gruppe 
af små parktræer

4
Paradisæble
Malus

svækket,
råd i rodhals

høj A3
Smukt, lille to-stammet, træ - indgår i en dekorativ gruppe 
af små parktræer

5
Paradisæble
Malus

god høj A1
Smukt, lille to-stammet, træ - indgår i en dekorativ gruppe 
af små parktræer

6
Hanesporetjørn
Crataegus crus-galli

middel,
råd i rod

høj A2
Smukt, lille to-stammet, træ - indgår i en dekorativ gruppe 
af små parktræer

7
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

god god A1 Nyplantet, kommende strukturtræ

8
Navr
Acer campestre

god god A1 Pænt, fritstående træ

9
Bøg
Fagus sylvatica

god høj A1 Stort landskabstræ, der skaber rum

10
Benved
Euonymus europaeus

god høj B2
Smukt, lille træ, medvirker til at afgrænse det ellers åbne 
rum mod P-pladsen

11
Hvidbirk
Betulus

middel middel B2 Kan på sigt fjernes

12
Rødeg
Quercus borealis

god høj A1 Flot, karakterfuldt træ

13
Navr
Acer campestre

god høj A1
Pænt, fritstående træ placeret på hjørnet af parkrummet, 
god landskabelig effekt

14-20
Navr
Acer campestre

god høj A1
Trærække af navr.  Danner en smuk afgrænsning mod vej 
og nybyggeri

21
Alm. tjørn
Cratagus

middel høj A2
Smukt landskabstræ midt i den klippede hæk, der af-
grænser parkrum og overdrev

22
Kirsebær
Prunus

god høj A1 Smukt lille træ med god slørende effekt foran udhus

23-25
Røn
Sorbus aucuparia

middel god A2
3 rønnetræer i halvdårlig vækst. Bør hurtigt udskiftes, da 
palcering er vigtig af hensyn til sløring af udhusbygninger

26
Ask
Fraxinus exelsioer

god høj A1
Smukt, letløvet træ. Bør frihugges til fordel for de ranglede 
træer på bagsiden

27-28
Poppel
Populus canadensis

middel god A2
Kan med tiden udskiftes med ask eller eg, som hænger 
landskabeligt bedre sammen med skovbrynet

Flot eksempel på parkdannelse med små træer. 
Tre ud fire af de smukke, flerstammede paradis-

æbletræer er klassificeret som bevaringsværdige 
A-træer, men det er ikke muligt at bevare harmonien, 
hvis kun et enkelt af disse genplantes. Det anbefales 

derfor at bevare gruppen længst muligt og siden 
forny træerne på én gang.

Navn:  Vibehus

Bygning nr.: 8       

Omlagt i: 1960

v. tegninger fra:  Georg Boye

Huset, der er under hovedmatrikelnr., er formentlig 
opkaldt efter lokaliteten “Vibehage” i fjorden lige
neden for hospitalet og er beliggende i landskabs-
rummet kaldet “Overdrevet”. 
Selve haveanlægget til Vibehus fremstår med udpræg-
et parkpræg i kontrast til de åbne omgivelser.  En fin
struktur af mindre landskabstræer som navr og røn
præger anlæggets sydlige afgrænsning. Inde i have-
rumet  findes kun relativt få, men velvalgte træer.

Behov for indgreb
Der er nødvendigt at udskifte rønnetræerne mellem
huset og skoven, samt fjerne en del meget sammen-
pressede popler i det nordøstlige hjørne, så kun den 
store ask og de store popler står tilbage.
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Der er fra haverummet gode kig ud mod vest op over 
landskabsrummet kaldet “Overdrevet” og mod øst ned 

over Fjordsletten. Alligevel opleves haverummet klart 
afgrænset med den beplantede vold med stengærde 
mod syd og et enkelt, centralt placeret stort parktræ.
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Nr Art
Sundheds-
tilstand

Landskabelig værdi
Værdi
ABC

Bemærkninger

1
Tjørn
Cratagus

god høj A2 Smukt, lille og bredkronet træ

2
Birk
Betula

Middel høj A2
Ældre birketræer der til sammen udgør en fin 
trægruppe

3
Birk
Betula

middel høj A2
Ældre birketræer der til sammen udgør en fin 
trægruppe

4
Birk
Betula

middel høj A2
Ældre birketræer der til sammen udgør en fin 
trægruppe

5
Kirsebær
Prunus

middel høj A2 Dekorativt bredkronet træ, aldret

Nr Art
Sundheds-
tilstand

Landskabelig 
værdi

Værdi
ABC

Bemærkninger

1
Kirsebærkornel
Prunus mas

middel høj A2 Smukt lille træ, der markerer hjørnet af huset

2
Valnød
Juglans regia

svag god A3
Egnet erstatningstræ kan plantes lidt længere 
væk fra fortovet

3
Avnbøg
Carpinus betulus

god høj A2 Værdifuld strukturtræ for parkrummet

4
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

middel udlevet C2 Fældes til fordel for nabotræ

5
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

middel god B2
Bør fældes om 5 år eller når den presser 
pyramidepoplen, nr. 6

6
Pyramidepoppel
Populus nigra L. italica

god meget høj A1
Fremtidig orienteringspunkt for området, til 
erstatning for popler ved Lærkehus

7
Pyramidepoppel
Populus nigra L. italica

god meget høj A1
Fremtidig orienteringspunkt for området, til 
erstatning for popler ved Lærkehus

8
Navr
Acer campestre

god høj A1 Værdifuldt strukturtræ for parkrummet

9
Avnbøg
Carpinus betulus

god høj A1 Værdifuldt strukturtræ for parkrummet

10-
13

Poptrækkerpil
Salix matsudana k. 'Tortuosa*

middel, rang-
lede i væksten

lav, uskøn 
fremtræden

B2
Stævning anbefales, genvækst som 
flerstammede træer. Evt. nyplantning.

En del af den ældre, tætte beplantning ind mod Syrenhus bør 
udtyndes, så de udvalgte karaktertræer får den fornødne plads 
at udvikle sig på.

Området kan på sigt fremtræde som et grønt strøg ved plant-
ning af en række ens,  mindre træer i græsrabatten langs parke-
ringsbygningen.  Det vil endvidere opbløde de hårde linier mel-
lem bygningsmasserne. 

Set fra nr. 10 og ind i haverummet omkring Syrenhus, der i dag er 
indhegnet  på grund af dens funktion som børneinstitution.

Navn:  Syrenhus

Bygning nr.: 12         

Huset bruges i dag som børneinstitution, hvilket haven 
bærer kraftigt præg af. I østkanten findes en række 
store, gamle strukturbærende træer, samt to nyligt 
plantede pyramidepopler, der med tiden vil fremstå 
som landmarks i Annebergparken. 

Behov for indgreb
I nordkanten er plantet en række poptrækkerpil, som 
er blevet ranglede og slidte fordi de har stået meget 
tæt. Det anbefales at stævne dem for foryngelse, hvor

det på sigt vil være muligt at skabe nogle fine, fler-
stammede træer. Alternativ kan plantes erstatnings-
træer, f.eks. syrener.
Hvis Syrenhus overgår til andre formål, må haven og 
dens beplantning til den tid revurderes og en renove-
ringsplan udarbejdes. Ligeledes skal hegnet nedtages, 
så snart der ikke længere er et tvingende behov for 
det. Det vil underbygge det sammenhængende park-
strøg og skabe lange kig på tværs.
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Navn:  Nyopført hus 

Bygning nr.: 10

Et nyopført hus, hvor der endnu ikke er udført noget 
grønt anlæg efter byggeriet. Grundens vestlige halvdel 
er uberørt af byggeriet, men rummer kun få struktur-
givne træer

Behov for indgreb
Der bør plantes en række ens, mindre træer mellem 
garagerne og vejen, både til øget oplevelse langs vej-
strækningen og til at sløre garagens visuelle influens. 
Der kan ligeledes med fordel plantes en del lette park-
træer i grundens nordkant og ved det blinde hjørne af 
bygningen.
Asfaltarealet bør indsnævres en del og det resterende
asfalt kan brydes i sin ensformighed med brostens-
bånd og plantebede. Begge tiltag vil, udover at gøre 
området mere venligt og oplevelsesrigt, ligeledes be-
grænse afstrømningen, der med den nuværende store 
flade er enorm.
Tæt på bygningens vestside kan der etableres skær-
mende, lave busketter for at skabe et mere intimt 
nærmiljø omkring huset.

Træregistrant og Vurdering Træregistrant og Vurdering
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Nr Art
Sundheds-
tilstand

Landskabelig
værdi

Værdi
ABC

Bemærkninger

1
Navr
Acer campestre

god høj A1
Fint lille, flerstammet træ. Udgør en god 
overgang til landskabsrummet “overdrevet”

2
Hestekastanie
Aesculus hippocastanum

god A1
Nyplantet - kommende strukturtræ, slører 
visuel influens af nyopført teaterbygning

3 Hestekastanie
Aesculus hippocastanum

moderat A1
Do. - men svagere vækst pga. 
jordbundsforhold

4
Hestekastanie
Aesculus hippocastanum

god A1
Nyplantet - kommende strukturtræ, slører 
visuel influens af nyopført teaterbygning

5
Hjertetræ
Cercidiphyllum japonicum

god vækst, 
sundt

Meget høj A1
Flot, flerstammet træ med en markant 
placering i parkrummet

6
Ægte kastanie
Castanea sativa

god høj A1
Ungt, fritvoksende træ, uden beskæring. Kom-
mende strukturtræ og vigtigt parkelement

7
Ægte kastanie
Castanea sativa

god høj A1
Ungt, fritvoksende træ, uden beskæring. Kom-
mende strukturtræ og vigtigt parkelement

8
Vortebirk
Betula pendula

mellemald-
rende, sundt

høj A1
Smukt, flerstammet træ med hængende 
grenvækst

9
Ær / Ahorn
Acer pseudoplatanus

middel lav C2
Asymmetrisk krone. Forstyrrer rumoplevelsen. 
Bør fjernes for at give plads til Navr og Poppel. 

10
Tjørn
Cratagus

middel god A2

11 Seljerøn
Sorbus intermedia

optimal v. 80 år meget høj A2
Én ud af et par, symmetrisk placeret foran 
bygningen

12
Seljerøn
Sorbus intermedia

optimal v. 80 år meget høj A2
Én ud af et par, symmetrisk placeret foran 
bygningen

13
Navr
Acer campestre

middel middel A2
Trærække af mindre træer, enkelte skal 
bevares

14
Hestekastanie
Aesculus hippocastanum

kastaniemølan-
grebet, ellers ok 

høj A2
Mellemaldrende. Hvis det svækkes yderligere, 
kan det evt. erstattes  af kirsebærtræet, nr. 19

15
Ær / Ahorn
Acer pseudoplatanus

moderat negativ C2
Bør fjernes for derved at skabe en større 
dybde på tværs af haverummene

16 Ær / Ahorn
Acer pseudoplatanus

moderat negativ C2
Presser de omkringstående træer, der er 
kategoriseret kommende strukturtræer

17 Navr
Acer campestre

god høj A1 Flot, flerstammet træ

18
Navr
Acer campestre

god høj A1 Flot, flerstammet træ

19
Kirsebær
Prunus 

god neutral B1
Ungt træ med tildannet krone, bør ikke fældes, 
da det evt. kan afløse hestekastanien, nr. 14

20 Cypres moderat B2

21
Ær / Ahorn
Acer pseudoplatanus

moderat negativ C3 Presser de omkringstående træer

22
Navr
Acer campestre

god høj A1 Flot, flerstammet træ

23
Navr
Acer campestre

god høj A1 Flot, flerstammet træ

24-27
Weichsel
Prunus máhaleb

moderat god A2
De 4 bedst formede skal gives mere plads og 
er derfor angivet på kortskitsen som 4 træer

28
Weichsel
Prunus máhaleb

moderat god A2 Stort og særegent eksemplar

29
Guldregn
Laburnum spec.

god god A2 Flot, flerstammet træ

Navn:  Kastaniehus
Bygning nr.: 18           

Haven til Kastanjehus består af en ældre anlagt, tæt-
vokset have syd for huset og en nyere anlagt del vest 
for huset, der grænser op til overdrevet. Den glidende 
åbne overgang til overdrevet bør bevares i fremtiden 
uden yderligere beplantning.

Den ældre del af haven er i dag ved at gro sammen 
med bevoksningerne fra de tilstødende haverum 
og der bør her fældes en række træer for at sikre de 
tilbageblevne træers skønhed og levetid. Samtidig vil 
det sikre en bedre sammenhæng i det vigtige, centrale 
parkrum.
 
Behov for indgreb
Haven er i dag hegnet af hensyn til husets senildemen-
te beboere. Såfremt huset overgår til andre funktioner, 
hvor indhegning ikke er tvingende nødvendig, bør 
hegnet fjernes, så der bliver offentlig adgang og en 
bedre sammenhæng mellem haverummene omkring 
Egehus og Lærkehus.
I havens sydlige del er en række af meget dekorative, 
flerstammede navr, som i dag er meget klemte. De kan 
få bedre plads, hvis de store ahorn fældes. 
Ligeledes trænger de mange mirabelletræer mod øst
til at blive udtyndet, så kun de mest markante bliver 
tilbage.

Mellem de majestætiske, gamle seljerøn giver de lave buske en 
god adskillelse mellem det private haverum og parkrummet.

Den smukke hængebirk klæder det i landskabet højt placerede 
hus og formidler det på fornem vis til parkrummet
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Bygning nr.: 20 A + 20 B           

Huset med have ligger omgivet af smukke parkomgi-
velser. Havens størrelse og placering tæt på omgivne 
beplantninger tilskynder, sammen med husets villa-
præg, til kun at plante mindre træer med havepræg, 
som frugttræer, dværgahorn eller lignende - se plan-
telisten.

Behov for indgreb
Der er plantet træer meget tæt på alléen. Disse bør 
fjernes eller alternativt beskæres på en måde, så deres 
kroner ikke kommer i konflikt med allétræernes kroner.

Nr Art
Sundheds-
tilstand

Landskabelig
værdi

Værdi
ABC

Bemærkninger

1
Hængebirk
Betula Pendula

god meget høj A1 Smukt, graciøst og velplaceret træ

2
Alm. Røn
Sorbus aucuparia

middel lav C2
Stor for tæt på Alléen og bør skæres tilbage og 
bevares som lille træ eller fjernes helt

3
Alm. Røn
Sorbus aucuparia

middel lav C2
Stor for tæt på Alléen og bør skæres tilbage og 
bevares som lille træ eller fjernes helt

Bygning nr.: 24 A + 24 B           

Smukt dobbelthus ved Alléen. Haverne er små og hyg-
gelige, på alle sider omsluttet af træer. Mod syd af Allé-
ens lindetræer, mod vest af to store egetræer og mod 
nord og øst af lige trærækker af seljerøn, der markerer 
byrummet omkring den bagvedliggende parkerings-
plads ved Teatret. På grund af de mange træer udenom 
er det derfor ønskeligt at der i haven kun plantes bus-
ke og mindre træer med havepræg. 
Derfor er de to kraftigt voksende ahorn, som allerede 
nu presser nabobevoksningen, markeret som uøn-
skede.

Behov for indgreb
Villapræget omkring husene og afgrænsningen til par-
ken vil fremstå mere klart, såfremt det fritvoksende 
bælte af kornel erstattes af en klippet hæk, som den 
ene halvdel af dobbelthuset i dag afgrænses af. 
De to store ahorn bør fældes hurtigst muligt af hensyn 
til den bagved voksende trærække af seljerøn.

 

Nr Art
Sundheds-
tilstand

Landskabelig
værdi

Værdi
ABC

Bemærkninger

1
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

god lav C1
Vokser ind over naboareal med trærække, værdi-
sat som A-værdisat trærække og bør fældes

2
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

god lav C1
Vokser ind over naboareal med trærække, værdi-
sat som A-værdisat trærække og bør fældes

20A 20B
���

������

24A 24B

��� ���
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Nr Art
Sundheds-

tilstand
Landskabelig værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

god høj A1 Stort, fuldvokset træ

2
Pyramiddepoppel
Populus nigra 

alderssvækket
høj - vigtig 
orienteringspunkt

A2
Stagnerende vækst. Popler plantet ved Syren-
hus kan på sigt fungere som afløsere

3
Pyramiddepoppel
Populus nigra alderssvækket

høj - vigtig 
orienteringspunkt

A2
Stagnerende vækst. Popler plantet ved Syren-
hus kan på sigt fungere som afløsere

4
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

god høj A1

5
Lind
Tilia vulgaris

god høj A2 Bør frihugges, så den kan udvikle sig optimalt

6
Hestekastanje
Aesculus hippocastanum

moderat høj A2 Stort, fuldvokset træ

7
Seljerøn
Sorbus intermedia

moderat dominrende C2 Bør fjernes til fordel for de fire nabotræer

8
Birk
Betula

moderat middel A2 Mindre træ med moderat vækst

9
Birk
Betula

moderat middel A2 Mindre træ med moderat vækst

10
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

moderat middel A2 Nyplantet, kan erstattes af andet parktræ

11
Hestekastanje
Aesculus hippocastanum

god høj A2 Stort fuldvokset træ

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Blomme
Prunus 

middel høj A2

2
Spidsløn
Acer platanoides

svækket ved 
rod

god A2
Egnet erstatningstræ kan plantes inden for 3 
meter af nuværende

3
Lind
Tilia vulgaris

god meget høj A1
Utrolig flot og markant lid med en meget høj 
landskabelig værdi

4
Kirsebærkornel
Cornus mas

middel høj A2 Flot træ med en vigtig slørende funktion

5
Avnbøg
Carpinus betulus

toptør god C3
Skadet af jordpåfyldning. Bør ryddes til fordel for 
helhedsplantning af røn

6
Navr
Acer campestre

toptør god C3
Skadet af jordpåfyldning. Bør ryddes til fordel for 
helhedsplantning af røn

7
Navr
Acer campestre

toptør god C3
Skadet af jordpåfyldning. Bør ryddes til fordel for 
helhedsplantning af røn

8 Prydtræ god høj A1 Velplaceret smukt træ

9
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

middel god C2
Kan erstattes, når den kommer i konflikt med 
trærækken af røn

10
Navr
Acer campestre

god god B2
Kan erstattes, når den kommer i konflikt med 
trærækken af røn

11
Seljerøn
Sorbus intermedia

middel høj A2
Indgår i en fælles beplantning for hele byrummet 
og behandles samlet

Bygning nr.: 16          
Navn:  Egehus

Hovedbygningen, beliggende i grundens nordkant, 
danner sammen med en syd for liggende tilbygning til 
Lærkehus den nordøstlige afgrænsning til Teaterplad-
sen, med parkeringsplads, tilkørselsveje og gangstier. 
Et stort lindetræ, centralt placeret foran bygningens 
sydfacade, udgør det altdominerende grønne element.  

Behov for indgreb
Grundens bevoksning mod parkeringspladsen er flere 
steder meget svækket af jordpåfyldning, som har med-
ført rodkvælning og toptørre træer. Bevoksningen kan 
med fordel udskiftes med en række seljerøn i lighed 
med den øvrige beplantning omkring parkeringsplad-
sen foran Lærkehus.
Der bør udarbejdes en fælles grøn plan for Egehus og 
Lærkehus der tænker husene med tilhørende parkrum, 
parkeringsplads, stiforbindelser og vejadgange ind i en 
samlet oplevelse og udtryk.

Bygning nr.: 22           
Navn:  Lærkehus

Bygningen er offentligt ejet og anvendes til teatercen-
ter og teaterskole sammen med Egehus. Den afgræn-
ses mod vest af teatercentrets parkeringsplads og 
mod øst åbner parkrummet sig, præget af meget store 
træer, der stammer fra det oprindelige anlæg.
Der er i dag driftsfællesskab med Egehus, mens den 
ligeledes offentligt ejet Kastaniehus fortsat anvendes 
af hospitalet og derfor er særskilt indhegnet. 

Flere steder i parkrummet er kælet for detaljerne, f.eks. med
disse flotte skalaløsninger. De to træer har den kuplede facon til 
fælles, men mens det meget store lindetræ (øverst) kan opleves 
på afstand, opleves det lille prydtræ først, når man er ganske 
nær. 
En tilsvarende detaljeringsgrad ønskes ved indgangen til Lærke-
hus, der i dag fungerer som hovedindgang til teatret.

Med elegante belæg-
ningsdetaljer ledes 

den besøgende fra en 
parkeringsplads ind 

til Grønnegården gen-
nem den snævre gyde. 

Tilsvarende ledelinier 
og detaljeringsgrad 

savnes ved Lærkehus.

Behov for indgreb
Fældes blot et enkelt træ, den meget store, domine-
rende sejlerøn (nr. 7), sikres parkrummets udtryk 
mange år frem uden yderligere pleje og fornyelse. 
Når hegnet om Kastaniehus ikke længere er nødven-
digt af hensyn til patienter, bør det fjernes så der er fri 
passage mellem disse offentligt ejede haver. 
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Bygning nr.: 26 A + 26 B           

I forbindelse med etableringen af teatercentret i 
Lærkehus og Egehus, blev der behov for en mere per-
manent sti fra Alléen til teatret. Det er således have-
rummets overordnede funktion i dag, hvor stien er 
anlagt tværs igennem den tidligere have.
Stien er anlagt som flisesti med pullertbelysning og 
små højtstammede prydblommer (Prunus triloba).
Det synes ikke at fungere optimalt på så kort en stræk-
ning at binde to forskellige trærækker, Lindealléen og 
rønnetræerne langs teatrets parkeringsplads, sammen 
med en tredje art. Desuden er de små prydtræer idag 
stort set alle beskadiget ved græsslåning.

Behov for indgreb
For at skabe en bedre visuel kontakt til byrummet ved 
teatercentret, bør det meget lave og bredkronede val-
nøddetræ ryddes. 
De små prydtræer langs stiforbindelsen skal enten 
renoveres eller fjernes. 

Nr Art
Sundheds-
tilstand

Landskabelig værdi
Værdi
ABC

Bemærkninger

1
Birk
Betula pendula

god meget høj A1
Smukt, graciøst træ i flot skala til de omgivne 
bygninger

2
Valnød
Juglans regia

god god A1 Nyplantet træ som erstatning for nr. 5

3
Stilkeg
Quercus robur

god god A1 Smukt karaktertræ

4 Stilkeg
Quercus robur

god god A1 Smukt karaktertræ

5
Valnød
Juglans regia

middel
lav,
forstyrrende

C2 Bør fældes for at give luft og rumeffekt

Bygning nr.: 54 A + 54 B

Huset ligger isoleret bag Grønnegårdens værksteder 
og op mod ”baghaverne« til de omkringliggende 
huse. Indgang til huset er fra parkeringspladsen. I 
dette omsluttede rum med små baggange til de 4 
omliggende huse hersker en vis kolonihavestemning. 
Det meget smukke, store gamle æbletræ midt i have-
rummet understreger denne stemning.

Behov for indgreb
De mørke fyrretræer på nabogrunden mod nord 
bliver ryddet. Der kunne i den forbindelse evt. plantes 
et hegn af hassel langs skellet, hvilket ville være en 
passende rumdeling mellem to så forskellige rum. Der 
kan med fordel også plantes en hæk eller række ens, 
lave buske mod parkeringspladsen.

Nr Art
Sundheds-

tilstand
Landskabelig værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Æble
Malus

god god A1 Smukt, solitært frugttræ 

Den lille have, der hører til nr. 54 A og B, får karakter af det flotte, centralt placeret æbletræ. I baggrund skimtes Lindehus med parkrum. 
Den dominerende række af fyrretræer på nabogrunden bør fjernes, så have- og parkrum til sammen bliver mere sammenhængende.

26A

26B
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Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

god god A1
Skaber farvespil med efterårsløvet. Kan på sigt 
blive for stor og bør da erstattes

2
Eg
Quergus robur

god høj A1 Meget stort og karakterfuldt træ

3
Eg
Quergus robur

god høj A1 Meget stort og karakterfuldt træ

4
Bøg
Fagus sylvatica

middel, 
svag krone

ubetydelig C2 Fældes til fordel for nabotræ

5
Eg 
Quergus robur

God,
fuldkronet

høj A1 Meget stort og karakterfuldt træ

6
Bøg
Fagus sylvatica

middel,
svag krone

ubetydelig C2 Fældes til fordel for nabotræ

7
Bøg
Fagus sylvatica

middel,
svag krone

ubetydelig B2 Kan fældes om ca. 5 år til fordel for nabotræ

8
Eg
Quergus robur

middel god A2 Indgår i den samlede bevoksningsstruktur

9
Bøg
Fagus sylvatica

god høj A1 Flot, karakterfuldt træ

10
Bøg
Fagus sylvatica

middel,
svag krone

ubetydelig B2 Kan fældes om ca. 5 år til fordel for nabotræ

11
Bøg
Fagus sylvatica

god,
fuldkronet

høj A1 Flot, karakterfuldt træ

12
Bøg
Fagus sylvatica

god høj A1 Flot, karakterfuldt træ

13
Eg
Quergus robur

god høj A1 Meget stort og karakterfuldt træ

14
Bøg
Fagus sylvatica

god høj A1
Indgår i den samlede bevoksningsstruktur som 
skovbryn

15
Bøg
Fagus sylvatica

middel,
svag krone

ubetydelig B2 Kan fældes om ca. 5 år til fordel for nabotræ

16
Eg
Quercus robur

god høj A1
Indgår i den samlede bevoksningsstruktur som 
skovbryn

17
Birk
Betulus

middel,
ranglet

lav C2
Kan med fordel undværes. Evt. genplantning med 
landskabsbusk

18
Brik
Betulus

middel god A2
Skaber farvespil med den hvide  bark. Kan på sigt 
blive for stor og bør da erstattes

Navn:      Skovhus 
Bygning nr.:  14

Nærmiljøer omlagt af:  Birgitte Fink

       
Skovhus, tidligere “Det kvindelige Skovhus”,  er nu ud-
matrikuleret og frasolgt. Det ligger majestætisk tilba-
getrukket til en lysning i skoven og er placeret i land-
skabsrummet kaldet “Skovlunden” , mod nordøst,  
grænsende op til “Overdrevet”. 
Her er en udbredt struktur af gamle skovtræer, hvis
oprindelse kan føres tilbage til hospitalsanlæggets 
opførsel.
På husets sydside er der senere anlagt en meget flot 
terrasse med enkelte, slørende buske strategisk place-
ret omkring og med en fin overgang mellem belæg-
ningsflade og plæne-flade. Et eksempel på hvor godt 
et nærmiljø umiddelbart ved huset kan fungerer op-
timalt til ophold og samtidig falde naturligt og smukt 
ind i det omgivne, skovprægede landskab.

Behov for indgreb
En enkelt birk synes malplaceret og uharmonisk i sin 
vækst og anbefales fældet. Der kan evt. plantes en 
landskabsbusk eller et lille træ, så kigget fra parke-

ringspladsen sløres og der tillige skabes lidt læ for 
vindsuset rundt om hjørnet.
Herudover er der i den nærmeste fremtid kun behov 
for at udtynde to træer i skovlunden og på sigt yder-
ligere tre stk. Med disse indgreb er det et anlæg, som i 
mange år frem vil kunne bevare det nuværende udtryk 
og den harmoni, som afspejler parkrummet i dag.
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Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1-2
Hassel
Corylus avellana

god, plejet
med stævning

meget høj A1
To stævnede hasselbuske strategisk placeret hvor 
stierne fletter sammen

3
Vild pære
Pyrus communis

middel god A2 Formentlig kun en halvvild pære

4
Ask
Fraxinux exelsior

middel høj A2

5
Hassel
Corylus avellana

god, plejet
med stævning

meget høj A1 Stævnet og meget dekorativ

6
Rødel

middel god A2
Træarten giver god sammenhæng mellem
vådområdet og lysningen

7
Tjørn
Crataegus

middel god A2 Fint lille overdrevstræ

8 Rødel middel god A2
Træarten giver god sammenhæng mellem
vådområdet og lysningen

9
Hassel
Corylus avellana

god, plejet 
med stævning

meget høj A1 Stævnet og meget dekorativ

10
Atlasceder
Cedrus atlantica

god høj A1 Flot, karakterfuldt træ

11-13
Bøg
Fagus sylvatica

2 af dem er gode, 
1 er svækket

god A1
Nyplantede landskabstræer.
Den midterste er rodskadet

14
Valnød
Juglans regia

middel,
modent træ

høj A2
Eneste træ, der markerer haverummets
afgrænsning mod vest

15
Seljerøn
Sorbus intermedia

den ene side 
er svækket

høj A3
Meget flot, gammelt træ. Beskadiget af jordde-
ponering under kronen

16
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

god høj A1
Flot træ. Indgår i en afgrænsende struktor mod 
syd

17
Hestekastanje
Aesculus hippocastanum

middel høj A2
Et vigtigt parktræ, der markerer overgangen til 
det bebyggede område

18
Navr
Acer campestre

middel, har dog
stammesår

høj A2
Fint placeret træ - står udenfor hegnet og slører 
dette.

Navn:     Pilehus 
Bygning nr.: 30
Omlagt i: 1964

v. tegninger fra:  Georg Boye

Huset, der er under hovedmatrikelnr., er placeret så
den danner overgang mellem skoven og det øvrige
område. På husets øst- og vestside fører to asfalte-
rede stier gennem skoven, forbi kapellet og skovkirke-
gården og videre mod Nykøbing. Bygningens syd-
facade er orienteret mod Sprøjtehuset, der afgrænser 
byrummet “Grønnegården”.
De omfattende arbejder med ombygning, indsætning 
af pavilioner og opsætning af hegn har sat sine spor 
på beplantningen. Et jorddepot under trækronen på et 
stort, markant parktræ, har således kvalt en tredjedel 
af rødderne, hvilket ses i form af en tilsvarende udtør-
ring af kronen. Sikkerhedshegnet rundt om bygningen 
fremtræder i dag dominerende.
På husets nordside er der etableret en parkeringsplads 
og en lille terrasse til de ansatte. Begge dele kan med 
fordel sløres med en nænsom, lav beplantning, der 
ikke tager udsigten til skoven.

Behov for indgreb
Der bør etableres en skærmende beplantning mellem
de befæstede arealer nord for huset og det tilstød-
ende åbne landskab.
De stynede hasselbuske på nordspidsen af arealet er 
et meget vigtigt element for landskabsopfattelsen 
mellem skoven og parkrummet og skal bevares og 
plejes som hidtil. 
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Nr Art
Sundheds-
tilstand

Landskabelig 
værdi

Værdi
ABC

Bemærkninger

1
Bøg
Fagus sylvatica

middel neutral B2
Forstyrrer vejrummets forløb og dens 
symmetriske afslutning ved Fyrrehus

2
Bøg
Fagus sylvatica

middel neutral B2

3
Ask
Fraxinus excelsior

svækket
toptør

ringe / negativ C2 Bør fældes

4
Seljerøn 
Sorbus intermedia

Aldret, m.
vampeangreb

meget høj A2
Angrebet af honningsvamp. Er formentlig 
ved at være udlevet. (Ca. 80 år)

5
Navr - 2 m fra gavl

Acer campestre
meget god ekstrem høj A2

Kronepleje nødvendig a.h.t. stormskader 
og æstetik. (Ca. 80 år)

6
Navr - 14 m fra gavl 

Acer campestre
god høj A2

Kronepleje nødvendig a.h.t. stormskader 
og æstetik. 

7
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

svækket
toptør

neutral A3
Bør fældes og erstattes af et andet, 
ensartet, men rummarkerende træ

8
Alm. hestekastanje
Aesculus carnea

rimelig
Middel, kan nå at 
udvikle sig bedre

B2
Træet kan indenfor de næste 10 år 
udskiftes med et andet stort parktræ

9
Cypres - Chamae-
Cyparis lawsoniana

sund ringe C1
Fældning anbefales
Harmonerer ikke med omgivelserne

10
Kirsebær
Prunus 

stamme er 
svækket

Middel til høj B2

11
Platan
Platanus x acerifolia

god høj A1

12
Birk
Betula spec.

svag vækst Lille træ B2 Uharmonisk trærække mod vest

13
Birk
Betula spec.

sund stammeakse A1 Uharmonisk trærække mod vest

14
Birk
Betula spec.

sund Tredelt krone B2 Uharmonisk trærække mod vest

15
Birk
Betula spec.

svag vækst Lille træ B2 Uharmonisk trærække mod vest

16
Birk 
Betula spec.

middel
Middel, uhar-
monisk krone

B2 Kan evt. fjernes på sigt

17
Birk 
Betula spec.

stagneret 
vækst

Høj, velformet 
krone

A1

18
Birk
Betula spec.

Stagneret 
vækst

Høj, velformet 
krone

A1

        
 

40A 40B
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Et prægtigt eksemplar af seljerøn, men angrebet af honningsvamp. For at undgå yderligere angreb, er det afgørende 
at stammen ikke beskadiges af græsslåmaskine eller lignende.

Navn:  Granhus
Bygning nr.: 38   

Fin parkstruktur med mange solitære træer og glid-
ende overgange mod naboarealer. Lidt disharmoni 
mellem de tre forskellige generationer af træplant-
ninger.

Behov for indgreb
Kronereduktion og kronetynding af de største, beva-
ringsværdige træer for at sikre dem mod stormskader 
og bevare proportionerne og lystilgang i forhold til 
bygningerne. Svækkede træer ( 3 ask og 7 ær) bør 
fældes i nær fremtid. Bøgetræerne 1 og 2 vil på sigt 
blive for dominerende og kan med fordel udskiftes 
sammen med birketræerne (12-15) til en mere harmo-
nisk og ensartet beplantning langs hele den smukke, 
øst- vest gående vej. 

En svækket ahorn, men 
med en betydningsfuld 

placering. Bør fældes og 
erstattes at et andet, rum-

markerende parktræ.
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Navn:     Elevbolig
Bygning nr.: 40 A + 40 B
        

Grunden, der ikke er særskilt udmatrikuleret, kan opde-
les i tre landskabelige enheder. Mod nordvest indgår 
arealet i et fælles parkrum med Granhus. Nordøst for 
bygningen findes et haverum omsluttet af guldregn. 
Mod syd skaber tre valnøddetræer, trods deres meget 
forskellig vitalitet, et effektfuldt vejrum i fin balance 
med de omkringliggende bygningskroppe.

Behov for indgreb
Der kan med fordel plantes 1-3 parktræer nordvest for 
bygningen for at styrke den rummelige effekt og til 
sikring af fremtidige strukturtræer i anlægget.
De tre valnøddetræer syd for bygnignen bør ved 
kronepleje justeres, så den midterste ikke presser de 
andre skæve.

40A 40B
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Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig 

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Birk
Betula

ustabil ringe C2 Ranglet og uharmonisk, bør udskiftes

2
Valnød
Juglans regia

god høj A1 Meget harmonisk træ

3
Valnød
Juglans regia

god høj A1
Temmelig storkronet og grovgrenet.
Kronereduktion nødvendig

4
Valnød
Juglans regia

god høj A1 Meget harmonisk træ

5
Blomme
Prunus

middel god A2
Kan fældes efter etablering af erstatnings-
plantning af et mindre træ

6
Guldregn
Laburnum spec.

middel god A2
Kan fældes efter etablering af erstatnings-
plantning af et mindre træ

7
Pære
Pyrus

middel god A2
Kan fældes efter etablering af erstatnings-
plantning af et mindre træ

8
Hassel
Corylus avellana

god god A1
Må gerne vedligeholdes ved stævning eller 
udtynding

9
Guldregn
Laburnum spec.

middel god A2
Kan fældes efter etablering af erstatnings-
plantning af et mindre træ

10
Guldregn
Laburnum spec.

middel god A2
Kan fældes efter etablering af erstatnings-
plantning af et mindre træ

11
Guldregn
Laburnum spec.

middel god A2
Kan fældes efter etablering af erstatnings-
plantning af et mindre træ

12
Guldregn
Laburnum spec.

middel god A2
Kan fældes efter etablering af erstatnings-
plantning af et mindre træ

Navn:     Kantine (Festsal)
Bygning nr.: 48 ((50)
Omlagt i: 1963

Ved tegninger fra: Georg Boye

Et meget gennemtænkt og velfungerende anlæg. Det 
er smalt og aflangt, afgrænset af lave bygnigner mod 
øst og syd og mod vest af en lav græsskråning med 
høje parktræer af lind og spidsløn, hørerende til Linde-
husets parkrum. Mod nord åbner anlægget sig mod 
offentlig vej.
I selve anlægget er der kun små, flerstammede park- 
og havetræer af tjørn og paradisæble.

Behov for ingreb
Et fint og tidstypisk anlæg, der bør bevares så længe 
som muligt og med tiden genetableres i sit fulde om-
fang efter de eksisterende tegninger.

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig 

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Paradisæble
Malus floribunda

middel meget høj A2
Elegant, énstammet lille træ. Bevares længst muligt, der-
efter rekonstrueres bedene med nye træer

2
Tjørn
Cratgus x  prunifolia

middel meget høj A2
Elegant, énstammet lille træ. Bevares længst muligt, der-
efter rekonstrueres bedene med nye træer

3
Paradisæble
Malus  toringoides

middel meget høj A2
Elegant, flerstammet lille træ. Bevares længst muligt, 
derefter rekonstrueres bedene med nye træer

4
Tjørn
Cratgus x  prunifolia

god meget høj A2
Elegant, tostammet lille træ. Bevares længst muligt, der-
efter rekonstrueres bedene med nye træer

5
Paradisæble
Malus floribunda

middel meget høj A2
Elegant, flerstammet lille træ. Bevares længst muligt, 
derefter rekonstrueres bedene med nye træer

Smalt haverum, smukt beplantet og indrammet.

Elegant tjørn, ca. 40 år gammel og nu med en optimal størrelse, 
der harmonerer med bygningskroppen
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Navn:     Elmehus  
Bygning nr.: 34
Omlagt i: 1960

Ved tegninger fra: Georg Boye

  Terrassehave tilføjet senere (1987)

  af Kirsten Lund Andersen

34
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Set fra sydvest mod Elmehus. På trods af at huset ligger i Skovlunden, har det været muligt at skabe 
lysindfald til husets nære opholdsarealer.

Bygningen er beliggende i “Skovlunden”,  ét af Anne-
bergparkens landskabsrum. Her er en meget fin struk-
tur af gamle landskabstræer, hvoraf mange er helt fra 
anlæggets opførsel.  De mange enkeltstående træer 
danner en glidende overgang mod naboarealer. En 
parkeringsplads i grundens sydkant er fornemt indpas-
set i helheden. På trods af de mange store træer, er der
skabt et fint lysindfald til husets terrasse, som er om-
lagt i nyere tid, bla. med et par elegante papirbirk til at 
markere det mere haveprægede anlæg.

Nr Art
Sundheds-

tilstand
Landskabelig værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1.1 Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

god forstyrrende C1
Presser de to nabotræer, der er klassificeret 
som fremtidige strukturtræer

1 Eg
Quergus

god høj A1 Flot, karakterfuldt træ

2 Eg
Quergus

god høj A1 Meget stort, karakterfuldt træ

3 Rødeg
Quergus robur

god høj A1 Flot karakterfuldt træ

4 Rødeg
Quergus robur

god høj A1 Flot karakterfuldt træ

5 Rødeg
Quergus robur

middel middel B2
Indeklemt, bør snart fældes for at gøre plads 
til nabotræer

6 Bøg
Fagus sylvatica

god høj A1 Flot karakterfuldt træ

7 Papirbirk
Betula papyrifera

god dekorativ A1 Fin afgrænsende virkning til terrassehave

8 Papirbirk
Betula papyrifera

god dekorativ A1 Fin afgrænsende virkning til terrassehave

9 Hestekastanje
Aesculus hippocastanum

middel høj A2

10 Rødeg
Quergus robur

god høj A1 Flot karakterfuldt træ

11 Eg
Quergus

god høj A1

12 Hestekastanje
Aesculus hippocastanum

middel høj A2

13 Bøg
Fagus sylvatica

god dominerende C1 Bør fældes af hensyn til nabotræ

14 Bøg
Fagus sylvatica

god dominerende B1
Det bør overvejes af fælde af hensyn til 
nabotræ

15 Bøg
Fagus sylvatica

god dominerende B1
Det bør overvejes af fælde af hensyn til 
nabotræ

16 Eg
Quergus

god høj A1
Flot træ, indgår i en trærække, der afgrænser 
p-lommer

17 Eg
Quergus

god høj A1
Flot træ, indgår i en trærække, der afgrænser 
p-lommer

18 Eg
Quergus

god høj A1
Flot træ, indgår i en trærække, der afgrænser 
p-lommer

19 Eg
Quergus

middel god A2
Flot træ, indgår i en trærække, der afgrænser 
p-lommer

Behov for indgreb
De tre store bøgetræer, 13, 14 og 15, er ved at kræve så 
meget plads, at ikke både de og nabotræerne fortsat 
kan udvikle sig optimalt. De bør fældes for at sikre en 
harmonisk udvikling af træerne 18 og 19, som er en del 

af en meget smuk række egetræer langs parkerings-
pladsen.  Dette indgreb vil genoprette anlæggets ba-
lance og herudover er der kun behov for at udtynde et 
enkelt træ mere i de næste mange år.
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Navn:      Fyrrehus
Bygning nr.:  36
Haveanlæggets oprindelse: 1915
Omlagt i:  Ca. 1960

Ved tegninger fra:  Georg Boye
 
Huset, der er særskilt matrikuleret, anvendes i dag som
udstillingsbygning for den psykiatriske samling og er 
magasin for Odsherreds kulturhistoriske museum. 
Det er det sidste hus i landskabsrummet “Skovlunden” 
op mod Grønnehave Skov. Beplantningen har her mere 
parkkarakter, med 4 store lindetræer som den bærende 
struktur. Beplantningen vest for bygningen vurderes at 
være fra anlæggets begyndelse, hvor i mod bevoks-
ningen syd for huset er tilføjet omkring 1960. 
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Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

 værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Lind
Tilia

god meget høj A1 Majestætisk parktræ fra det oprindelige anlæg

2
Lind
Tilia

god meget høj A1 Majestætisk parktræ fra det oprindelige anlæg

3
Birk
Betula

middel forstyrrende C2 Fjernes til fordel for nabotræerne

4
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

god høj A2 Parktræ fra det oprindelige anlæg

5
Birk
Betula

middel forstyrrende C2 Fjernes til forkel for nabotræerne

6
Søjletaks
Taxus bacata 'Fasticata'

god meget høj A1
Understreger fint bygningens symmetriske 
placering i forhold til “Villavej”

7
Søjletaks
Taxus bacata 'Fasticata'

god meget høj A1
Understreger fint bygningens symmetriske 
placering i forhold til “Villavej”

8
Lind
Tilia

god meget høj A1 Majestætisk parktræ, ca. 50 år gammel

9
Lind
Tilia

god meget høj A1 Majestætisk parktræ, ca. 50 år gammel

10
Guldregn
Laburnum spec.

middel god A2
Lavt træ, der danner overgang mellem hækforløb 
og parktræerne

11
Kirsebær
Prunus

middel god A2
Lavt træ, der danner overgang mellem hækforløb 
og parktræerne

12
Valnød
Juglans regia

ringe god A3 Ældet træ, som vidner om parkrummets historie

Bygning nr.: 42

Huset, der er særskilt matrikuleret, anvendes i dag til 
privatbolig. Huset ligger i den sidste række af byg-
ninger i det oprindelige anlæg i den vestlige kant mod 
Sikringsanstaltens nye bygninger. 
Anlægget er omkranset af en lav klippet hæk, som 
understreger overgangen til Villavejen. I det klippede 
hækforløb er renovationsstativer meget fint indpasset.

Behov for indgreb
Den unge bevoksning af nordmannsgran og birk 
trænger til udtynding, så der kan dannes nogle smuke, 
fuldkronede træer. Det skal sikres at der er tilstrækkelig 
med birk til at nordmannsgranerne kan tåle at blive 
fjernet hvis de angribes voldsomt af lus eller får anden 
skade.

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

 værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Eg
Queggus

god god A1 Muligvis en speciel sort

2
Ægte kastanje
Castanea sativa

god høj A1 Ungt lovende træ

3
Lind
Tilia

god meget høj A1 Majestætisk parktræ af stor betydning

4
Lind
Tilia

god meget høj A1 Majestætisk parktræ af stor betydning

5-17

Normandsgran
Abies nordmanniana

god middel A1
Står i blanding med birk - udtyndes med så mange 
individer at kronerne  bliver frie

Birk
Betula

god god A1
Står i blanding med normandsgran - udtyndes 
med så mange individer at kronerne  bliver frie
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Bygningen danner sammen med de to symmetrisk 
placerede søjletaks, en herskabelig afslutning på det 
nord-sydgående vejforløb, benævnt “Villavejen”.
Anlægget er omkranset af en lav klippet hæk, som un-
derstreger overgangen til Villavejen.

Behov for indgreb
Et par birketræer hindrer mere værdifulde træer i at 
udvikle sig optimalt og bør fældes.
Såfremt der bliver behov for at skabe et nærmiljø tæt 
på huset for beboere eller ansatte, bør det i videst 
muligt omfang etableres på bygningens vestside.

Som mange andre steder i Annebergparken rummer også ha-
ven her mange træer og buske, valgt efter høst- og grenfarver, 
der giver oplevelser gennem årstiderne.

For enden af den i registranten benævnte “Villavej” forærer en 
åbning i hækken  et kig ind igennem haverummet. Samtidig en 
flot indramning af udsigten.

Lind og hestekastanje set fra Grønnehaveskoven mod sydøst. 
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Navn:     Platanhus 
Bygning nr.: 44
Omlagt i: 1966

Ved tegninger af  Georg Boye

Navn:     Birkehus   
Bygning nr.: 62
Omlagt i: 1998

Ved tegninger af Birgitte Fink

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

 værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Hvidbirk
Betula pubescens

Lidt vindpåvirket høj A2
Smukt træ danner sammem med nr. 4 hjørne i 
haverummet.

2
Seljerøn
Sorbus intermedia

god høj A1 Flot, flerstammet træ

3
Ask
Fracinus exelsior

tyndløvet i top høj A2
Flot, storkronet træ. Let kronereduktion 
anbefales

4
Hvidbirk
Betula pubescens

fuldvokset,
lidt vindpåvirket

høj A2
Smukt træ , danner sammen mednr. 1 hjørne i 
haverumet

5
Seljerøn
Sorbus intermedia

moderat god A2
Plantet for tæt på store nabotræer. Bør flyttes 
3-5 m  ud

6
Seljerøn
Sorbus intermedia

moderat, beskadiget 
af græsslåmaskine

god A2
Plantet for tæt på store nabotræer. Bør flyttes 
3-5 m ud

7
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

moderat toptør god A3
Flot placering, men udskiftning bør 
påbegyndes

8
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

svag vækst god A3
Nyplantet træ med svag kronevækst og 
kroneudvikling. Bør udskiftes

9
Seljerøn
Sorbus intermedia

moderat meget høj A2
Meget stort, gammelt træ angrebet af 
honningsvamp

10
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

god høj A1 Danner flot krone over både vej- og parkrum

11
Ildløn
Acer ginnala

toptør meget høj A3 Flerstammet fin mellemetage i et flot parkrum

12
Ildløn
Acer ginnala

god meget høj A1

13
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

moderat høj A1 Danner flot krone over både vej- og parkrum

14
Avnbøg
Carpinus betulus

god meget høj A1 Meget værdifuldt parktræ

Husene, der er under hovedmatrikelnummeret, an-
vendes begge stadig til psykiatrisk behandling. Disse 
to huse ligger i den sidste række af bygninger i det 
oprindelige anlæg, i den vestlige kant mod Sikringsan-
stalten.  
Parkrummet fremstår i dag med en flot, hierakisk op-
bygget parkstruktur, hvor slørende busketter under-
streger den fine underinddeling. Dog er de nyligt plan-
tede seljerøn plantet for tæt på nabotræer til at de kan 
udvikles optimalt.
Afgrænsningen mod vest består af en hel smal nødde-
gang i meget fin tilstand.
De to bygninger er føjet sammen med en sti, der løber 
parrallelt med vejen og denne interne stiforbindelse 
understreger husenes indbyrdes sammenhæng. 
Som ét af de eneste steder i Annebergparken er det 
her lykkedes at lave en omfattende ombygning uden 
at der er tilført skader på beplantningen.

Behov for indgreb  
De nyligt indplantede strukturtræer står i flere tilfælde  
så tæt på de ældre træer, at de allerede nu er ved at ud-
vikle skæve, uharmoniske kroner. Enten må de flyttes 
fri af de gamle tæeres kroner, eller  også skal de gamle 
træer fældes, hvilket vil være synd, da de fleste af dem 
har en høj landskabelig værdi og er i fin stand. Det an-
befales at flytte de pågældende træer hurtigst muligt.
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Set fra Platanhus mod Birkehus - de to bygninger deler parkrum.

En røn og to birketræer danner ramme for Platanhus og Birke-
husets fælles anlæg.
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Navn:     Lindehus
Bygning nr.: 46
Omlagt i:  1960

V. tegninger fra:  Georg Boye

Fin parkstruktur med mange, enkeltstående træer og 
med en glidende overgang til parkrummet i syd, der er 
særskilt udmatrikuleret, men her registreret sammen 
med Lindehus.
Afgrænsningen mod øst har en vigtig dobbeltfunktion, 
idet de store træer også danner ryg til det fine, lang-
strakte anlæg langs Festsalen, nr. 48. Træerne opleves 
meget forskelligt set fra det ene og det andet sted.
Det nordvestlige hjørne opleves meget åbent ud mod
de to veje, men giver samtidig fine kig langt ind i park-
rummet, hvilket er en kvalitet. 

Behov for indgreb
8 stk. østrigsk fyrretræer ryddes (nr. 24) og erstattes af 
lav beplantning, bestående af f.eks. rød kornel, bærmis-
pel (amelanchier), syren eller lignende.
2 stk. ahorn (nr. 15, 16) øst for udhusgavlen til  “Gym-
nastikhus” fældes for at sikre plads til kronerne på de 
to enkeltstående lindetræer. 
Plantes der på det åbne, nordvestlige hjørne, er det 
vigtigt at vælge mindre parktræer, der passer til gade-
billedets profil af villavej og som ikke blokerer for det 
flotte kig på langs af villavejen, op mod Granhus.

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

 værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Papirbirk
Betula papyrifera

god høj A1
Ét af lille gruppe på tre, smukke og elegante 
træer 

2
Papirbirk
Betula papyrifera

god høj A1
Ét af lille gruppe på tre, smukke og elegante 
træer 

3
Papirbirk
Betula papyrifera

god høj A1
Ét af lille gruppe på tre, smukke og elegante 
træer 

4
Valnød
Juglans regia

god høj A1 Ungt træ i god vækst

5
Valnød
Juglans regia

middel,
men klemt

lav B2
Nyligt plantet, placeret meget tæt på 
landskabelige smukke nabotræer

6
Valnød
Juglans regia

middel,
men klemt

lav B2
Nyligt plantet, placeret meget tæt på 
landskabelige smukke nabotræer

7
Navr
Acer campestre

middel god B2
Smukt, flerstammet træ. Vil på sigt konflikte 
med nabotræer

8
Ægte kastanje
Castanea sativa

god god A1 Ungt træ i god vækst

9
Hæg /Majtræ
Prunus padus

god god A1 Fint lille træ, som har en slørende effekt

10
Hæg /Majtræ
Prunus padus

middel lav C2
Bør fjernes så de landskabelige vigtige 
nabotræer får plads til at udvikle sig bedre

11
Spidsløn
Acer platanoides

toptør god A2 Placering vigtig, men bør udskiftes

12
Spidsløn
Acer platanoides

middel god A2
Placering vigtig som rumdeler mellem nr. 48 
og nr. 46

13
Lind
Tilia

god god A1
Smukt parktræ. Placering vigtig som rumdeler 
mellem nr. 48 og nr. 46

14
Lind
Tilia

god god A1 Smukt parktræ

15
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

middel ringe C2 Fældes for bedre udvikling af nabotræer

16
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

middel ringe C2 Fældes for bedre udvikling af nabotræer

17
Sørgepil
Salix alba Tritis

middel god B

18
Avnbøg
Carpinus betulus

middel god A2
Lidt klemt, har brug for mere plads, hvis den 
skal udvikle sig harmonisk

19
Asp

middel middel A2 Lidt ranglede, afvendt udviklingen

20
Spidsløn
Acer platanoides

middel god A2
Placering vigtig som rumdeler mellem nr. 48 
og nr. 46

21
Spidsløn
Acer platanoides

middel god A2
Kronereduktion kan evt. forlænge dens levetid 
og harmoni

22
Spidsløn
Acer platanoides

god god A1
Smukt parktræ. Placering vigtig som 
afrunding af det meget fine parkrum

23
Lind
Tilia

god god A1 Smukt parktræ

24
Østrigsk fyr, 8 stk.
Pinus nigra

middel negativ C2
Bør alle fældes og erstattes af lav trærække 
som syren, bærmispel, hassel eller lignende

25
Hestekastanje
Aesculus hippocastanum

middel meget høj A2

26 Asp middel middel A2 Lidt ranglede, afvendt udviklingen
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De nyplantede valnøddetræer står meget tæt på eksisterende 
beplantning og det må vurderes i årene fremover hvorvidt der 
fortsat e plads til dem.

Et kig ind i det smukke parkrum ved Lindehus.

Træregistrant og Vurdering Træregistrant og Vurdering

To vigtige, rumdannende træer. En kronereduktion på træet til 
venstre vil forskønne og forlænge dets levetid.
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Navn:  Gymnastikhus
Bygning nr.: 60

Huset er et dobbelthus og har tjent som funktionær-
bolig. Det er beliggende i smukke parkomgivelser. 
Havens størrelse og placering tæt på den omgivne 
parkbeplantning, samt husets villapræg, tilskynder til 
at der kun plantes mindre træer, som almindelig røn, 
rød- og hvidtjørn, paradisæble og lignende. 
De fint formede hække omkring forhaverne på både 
dette hus og nabohuset nr. 58, understreger husenes 
oprindelige funktion som privatboliger og er et meget 
bevaringsværdigt element i det samlede vejforløb.

Behov for indgreb
Det store ahorntræ ved gavlen er toptørt og meget 
dominerende. Det kan med fordel udskiftes med et 
mindre træ. Ligeledes vil de fire ahorn, der nyligt er 
plantet foran huset, blive meget store og grove og 
dermed på sigt bringe ubalance i skalaforholdet. De 
synes allerede nu at mistrives og det anbefales at ud-
skifte dem med mindre og mere dekorative træer.

Bygning nr.: 58 A + 58 B

Dobbelthuset har tjent som funktionærbolig og er be-
liggende i smukke parkomgivelser. Havens størrelse og 
placering tæt på den omgivne beplantning, samt hu-

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

 værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Alm. hæg / Majtræ
Prunus padus

god meget høj A1
Danner sammen med nabotræet en meget smuk, 
flerstammet trægruppe

2
Alm. hæg / Majtræ
Prunus padus

god meget høj A1
Danner sammen med nabotræet en meget smuk, 
flerstammet trægruppe

3
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

ringe middel A3
Plantet som trærække, men trives dårligt. Bør 
udskiftes til mindre træ

4
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

ringe middel A3
Plantet som trærække, men trives dårligt. Bør 
udskiftes til mindre træ

5
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

ringe middel A3
Plantet som trærække, men trives dårligt. Bør 
udskiftes til mindre træ

6
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

ringe middel A3
Plantet som trærække, men trives dårligt. Bør 
udskiftes til mindre træ

7
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

ringe middel C2
Plantet som trærække, men trives dårligt. Bør 
udskiftes til mindre træ

8
Gråpoppel
Populus canescens 

middel høj A2
Eneste poppel vest for Grønnegården og dermed 
landmarks for området

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig 

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Hestekastanje
Aesculus hippocastrum

god god A2 Afgrænser parkrummet mod nordøst

2
Europæisk lærk
Larix decidua

middel middel B2 Meget høj med relativ lille krone

3
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

middel middel A3
To, formentlig selvsåede træer, kan med fordel 
ryddes, så hassel og lærk får bedre plads

4
Hassel
Corylus avellana

høj høj A1 Udgør en god overgang fra park til nyttehaver

5
Birk
Betula

høj høj A2
Smukt,  tostammet træ, men formentlig ikke 
stormfast på lang sigt
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sets villapræg, tilskynder til at der kun plantes mindre 
træer, som f.eks. alm. røn, rød- og hvid-tjørn, paradis-
æble og lignende. 
De fint formede hække omkring forhaverne på både 
dette hus og nabohuset nr. 60, understreger husenes 
oprindelige funktion som privatboliger og er et meget 
bevaringsværdigt element i det samlede vejforløb, der 
i denne registrering netop benævnes “Villavejen”.

Behov for indgreb
De fleste træer i haven er idag meget indeklemte. Det 
vil være nødvendigt at fjerne et par stykker, gerne 
ahorn, og så hen af vejen vurdere hvordan de tilbage-
værende vil udvikle sig.

De klippede hække 
langs de små, private 
beboelser under-
streger villakvarter-
præget på denne 
strækning og er 
derfor et bevarings-
værdigt element. 

Træregistrant og Vurdering Træregistrant og Vurdering
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Bygning nr.: 64 A + 64 B

Dobbelthuset er beliggende på en hjørnegrund, der 
grænser op til to af områdets vigtige vejforløb, land-
skabsalléen fra hovedbygningen op til Bakkegården 
og den såkaldte Villavej. 
For at styrke funktionen af hjørnegrund, samt markere 
et vigtigt vejforløb, er det ønskeligt at der forefindes et 
par strukturbærende karaktertræer på grunden. Til det 
formål passer to nylig plantet lindetræer, der i dag er i 
god sundhedstilstand. 
Derudover tilskynder havens størrelse, samt husets vil-
lapræg, til på resten af grunden kun at plante mindre 
træer med havepræg, som frugttræer, alm. røn m.m. 

Behov for indgreb
Der kan med fordel plantes endnu et karaktertræ på 
hjørnet mod sydvest, hvor der i dag gror en thuja.  
Robinietræet på vejhjørnet, hvis krone er meget sårbar 
over for vind, bør på sigt ryddes til fordel for det ny-
plantede lindetræ, nr.  7.

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Eg
Quercus 

god høj A1 Unge, kommende strukturtræer

2
Eg
Quercus

god høj A1 Unge, kommende strukturtræer

3
Eg
Quercus

middel høj A2
Ringere vækst end nr. 1 og 2
Kan udskiftes hurtigt med nyt

4
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

modent meget høj A2
Stor, karakterfuldt træ
Lette kronebeskæring nødvendig

5
Lind
Tilia

god god B Pænt træ, men placeret meget tæt på bygning

6
Lind
Tilia

middel uharmonisk C2
Mindre pænt træ, der bærer præg af at have stået 
for tæt på nabotræer

7
Spidsløn
Acer platanoides

middel middel A2
Kronen er noget svag. Bør hurtigst muligt 
udskiftes. (Se nærmere omtale i teksten)

8
Tjørn
Cratagus

god høj A1 Smukt træ

9
Navr
Acer campestre

middel høj A2 Træ med stor landskabelig værdi

10
Navr
Acer campestre

middel høj A2 Træ med stor landskabelig værdi

11
Navr
Acer campestre

middel høj C2
Klemt træ med lille krone. Bør fældes, så 
nabotræerne for bedre plads

12
Navr
Acer campestre

middel høj A2 Træ med stor landskabelig værdi

13
Navr
Acer campestre

middel høj C2 Bør fældes, så nabotræer får mere optimal plads

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Birk
Betula

god god B1
Et smukt, ungt træ. På sigt kan der opstå konflikt 
med linden, nr. 2, der er et kommende strukturtræ

2
Lind
Tilia

god meget høj A1
Nyplantet træ med en vigtig funktion fremover
(se teksten)

3
Lærk (Hybrid)
Larix x eurolepis

middel lav B2

4
Lærk (Hybrid)
Larix x eurolepis

middel lav B2

5 Frugttræ - æble middel god A2
Fint lille træ, der understøtter villapræget langs 
denne vejstrækning

6 Frugttræ - pære middel god A2
Fint lille træ, der understøtter villapræget langs 
denne vejstrækning

7
Lind
Tilia

god meget høj A1
Nyplantet træ med en vigtig funktion fremover
(se teksten)

8
Robinie
Robinie pseudoacacia

kronen ikke
veludviklet

god C
Plantet for tæt på vejen, bør fældes for at give plads 
til lindetræet, nr. 7, kommende strukturtræ

Navn:     Villa 
Bygning nr.: 56

Meget gammel have med mange fine detaljer, men 
også med et præg af ælde og opløsning. De bedste 
elementer bør bevares i en evt. kommende omlæg-
ning.

Behov for indgreb
De tre træer på hjørnet, 5, 6 og 7,  kan erstattes af ét en-
kelt, velplaceret strukturtræ. Det bør plantes bag de
andre nu (for enden af gavlen) og når det er i god 
vækst, kan de tre udtjente træer fældes. 
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Istedet kan etableres en ny, lav randbeplantning i lig-
hed med den gamle række af guldregn. 

Villaen skimtes bag rækken af navr, der er af stor 
landskabelig værdi, men står lidt for tæt. Et par 

stykker af dem fældes, så resten får bedre plads til 
at udvikle harmoniske kroner.

Der er behov for ét eller to gode strukturbærende træer, som kan 
rage op og markere sig.

Træregistrant og Vurdering Træregistrant og Vurdering
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Bygning nr.:  Byggefelt nr. 11
Haveanlæggets oprindelse: 1971

v. tegninger fra:   Frank Petterson

Foran byggefeltet er ud mod Alléen etableret en lille 
beplantning, bestående af 4 prydæbletræer og 2 linde-
træer i en “fodpose” af buske. Da beplantningen har 
en fin, skærmende effekt mod vejen, bør det overvejes 
at lade det beskytte i forbindelse med nybyggeri. Den 
er dog klassificeret som B-træer og er ikke angivet på 
ovenstående kort.
I byggefeltets bagkant står tre meget flotte sølvløn. 
Grunden støder ned til et offentligt anlæg med en 
skovbrynsbræmme, som bør udtyndes, så buskvegeta-
tionen fremmes og der dannes spredte overstandere 
af birk, el og avnbøg. 
Indkørsel til matriklen bør ske fra øst, så Alléens træer 
skånes. Alternativt kan den lægges parallelt med nr. 
13, men på en sådan måde, at der ikke fældes nogle 
Allétræer.

Behov for indgreb
Udover allerede nævnte, bør der både ske en udtynd-
ing af trærækken mod vest og i egetræerne mod 
sydøst. 

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1 Sølvløn
Acer saccharinum

god høj B1 Træet står i et byggefelt

2 Sølvløn
Acer saccharinum

god høj B1 Træet står i et byggefelt

3 Sølvløn
Acer saccharinum

god høj B1 Træet står lige syd for byggefelt

4 Valnød
Juglans regia

svækket god A3
Erstatningsplantning kan med fordel etableres 2-3 
m vest for den nuværende placering

5 Hvidbirk
god god A2

Lidt indeklemt birk med smuk bark og tvedelt 
stamme

6 Stilkeg
Quergus rubor

god høj A1
Højstammet eg, bør frihugges så kronen kan 
udvikle sig

7 Stilkeg
Quergus rubor

svag, ranglet negativ C2 Bør fjernes til fordel for træerne nr. 6 og 9

8 Stilkeg
Quergus rubor

god høj A1
Højstammet eg, bør frihugges så kronen kan 
udvikle sig

9 Stilkeg
Quergus rubor

svag, ranglet negativ C2 Bør fjernes til fordel for træerne nr. 6 og 9

10 Stilkeg
Quergus rubor

svag, ranglet negativ C2 Bør fjernes til fordel for træerne nr. 6 og 9

11 Trærække - Avnbøg
Carpinus betulus

god høj Mindst 6 træer bør bevares efter udtynding

Det svækkede valnøddetræ har en landskabelig 
smuk placering, men erstatningsplantning kan med 

fordel etableres 2-3 meter vest for den nuværende 
placering, så den rykkes lidt længere ind på bygge-

feltet og fri af stiens belægning. 

Beplantningen i bunden af byggefeltet, ud mod det nye parkstrøg, skal tyndes for at de udpegede 
strukturtræer får den nødvendige plads til at udvikle deres kroner optimalt fremover.
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Navn:   Reservelægebolig
Bygning nr.:  15
Haveanlæggets oprindelse: 1962

v. tegninger fra:  Frank Petterson

Huset er opført som reservelægebolig. Både hus og 
have er lidt større end nr. 13, oversygeplejerskens hus. 
Haven har et par meget spændende detaltjer. Bl.a. en 
let slynget havegang, der fører ind til huset. På bagsid-
en af huset modsvares havegangens buede forløb af 
en slynget nøddegang, som er sjældent set og et abso-
lut bevaringsværdigt element. 

Behov for indgreb
På grunden er der plantet et par fyrretræer, hvis kroner 
i dag er i konflikt med Allétræernes kroner. 
Den vestlige del af grunden trænger generelt til ud-
tynding, hvilket også vil give mere lys til grunden, som 
i forvejen r omgivet af store træer. Enkelte træer bør 
bevares, som angivet på i skemaet.
Grunden støder ned til et offentligt anlæg med en 
skovbrynsbræmme, der bør udtyndes, så buskvegeta-
tionen fremmes og der dannes spredte overstandere 
af avnbøg, kirsebær, birk og rødel.

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig 

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Skovfyr
Pinus sylvestris

god ringe C1 I konflikt med Allétræerne

2
Skovfyr
Pinus sylvestris

god ringe C1 I konflikt med Allétræerne

3
Hvidbirk
Betula pubescens

god ringe B1 Bør fjernes til fordel for nabotræerne

4
Hvidbirk
Betula pubescens

god god A1 Skaber fin variation

5
Hvidbirk
Betula pubescens

god ringe C1 Bør fjernes til fordel for nabotræerne

6
Skovfyr
Pinus sylvestris

god god A1 Skaber fin variation

7
Lærk
Larix

middel middel B2
To træer. Den kraftigste kan bevares eller begge 
kan bevares og danne fældes krone

8
Skovfyr
Pinus sylvestris

middel, 
stammesår

god A2 Skaber fin variation

9
Birk
Betula

god høj A1 Hører til den offentligt ejede bevoksning

10
Birk
Betula

god høj A1 Hører til den offentligt ejede bevoksning

15
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Navn:   Bolig for
   oversygeplejersken
Bygning nr.:  13
Haveanlæggets oprindelse: 1962

v. tegninger fra:  Frank Petterson 

Grunden er relativ lille og omkranset af store træer på 
tre sider. Der er derfor ikke behov for struktrutræer på 
grunden. 
Et meget smukt hasselhegn danner skel mod vest og 
er særdeles bevaringsværdigt. Heri står også et par 
avnbøge, det flotteste af dem dog tæt på et birketræ. 
Ingen af disse træer er egnet som varige træer, da 
de dels er blevet meget ranglede og dels grundet 
haverummets størrelse.

Behov for indgreb
Grunden støder ned til et offentligt anlæg med en 
skovbrynsbræmme, som bør udtyndes, så buskvegeta-
tionen fremmes og der dannes spredte overstandere 
af avnbøg, kirsebær, birk og rødel.

13

Mange af havens træer har ikke været tyndet i tide og er blevet 
meget ranglede og opknebne. De kan med fordel udskiftes med 
små havetræer.

Træregistrant og Vurdering Træregistrant og Vurdering



92

 Landskabsvurdering 2007

93

Landskabsvurdering 2007 

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Hængepil
Salix alba 'Tristis'

god meget høj B1 Træet står i byggefelt

2
Sølvløn
Acer saccharinum

god høj B1 Træet står i byggefelt

3
Sølvløn
Acer saccharinum

god høj B1 Træet står i byggefelt

4
Sølvløn
Acer saccharinum

god høj B1 Træet står i byggefelt

5
Rødel
Alnus glutinosa

god god A2
Lidt indeklemt birk med smuk bark og tvedelt 
stamme

6
Avnbøg
Carpinus betulus

god meget høj A1 Flot, flerstammet træ

7
Avnbøg
Carpinus betulus

middel ringe C2 Bør fældes til fordel for nabotræer

19
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Navn:       Allébo    
Bygning nr.: 17

Huset, der oprindeligt har fungeret som overlægebo-
lig, er stadig placeret i en meget åben parkstruktur. De 
største værdier er knyttet til de meget smukke, fler-
stammede avnbøge i parkrummets sydkant.

Behov for indgreb:
Parkrummets statelige udtryk kan forstærkes ved gen-
plantning af to karaktertræer, gerne med pyramidal 

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

 værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Avnbøg
Carpinus betulus

god meget høj A1 Flot, flerstammet træ

2
Avnbøg
Carpinus betulus

middel lav C2 Bør fældes til fordel for nabotræer

3
Avnbøg
Carpinus betulus

god meget høj A1 Flot, flerstammet træ

4
Lind
Tilia

middel lav C2 Står for tæt på nabotræerne

5
Avnbøg
Carpinus betulus

god meget høj A1 Flot, flerstammet træ

6
Lind
Tilia

god høj A1

7
Pyramidepoppel
Populus nigra

alderssvækket meget høj A3
Én ud af to symmetrisk placerede træer (Landmarks). To nye 

parktræer til erstatning bør snarest plantes 3-5 m fra de gamle

8 Løn spec. god lovende A1 Nyplantede

9 Løn spec. god lovende A1 Nyplantede

10
Lind
Tilia

god høj A1

11 Hvidbirk spinkel ubetydelig B2

12 Hvidbirk god høj A1

13
Lind
Tilia

god høj A1

17
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vækst, som f.eks. pyramideeg, pyramidepoppel eller 
lignende. Desuden vil udtyndingen af de anviste avn-
bøge forøge den landskabelige oplevelse for både be-
boere og forbipasserende. 
Beplantningen på parkeringspladsen bærer præg af 
svidningsskader. Der bør vises agtpågivenhed med 
saltning eller ukrudtsbekæmpelse, som skaderne for-
mentlig stammer fra. 

Bygning nr.: Byggefelt 19

Grunden indgår i en vigtig landskabskile, nemlig det gennemgående 
parkrum, orienteret omkring Syrenhus og Hus nr. 10. I byggefeltets 
midte står tre meget flotte sølvløn og en hvidpil / hængepil.

Behov for indgreb
Udtynding i trærække mod vest, efter anvisning for Annebergparken 
nr. 21, Bøgehus. 
Indkørsel til matriklen bør ske så der ikke fældes nogle Allétræer. Det 
vil kræve rodsikring af Allétræerne, før end der etableres indkørsel, 
samt udlægning af køreplader under nybyggeri. 
Der bør etableres egnede park- og landskabstræer efter afsluttet
byggeri.

Glidende overgange ind til Allébo's 
parkrum fra byggefelt 19.

Træregistrant og Vurdering Træregistrant og Vurdering
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Bygning nr.:  Byggefelt 23

På den ubebyggede grund findes et terrænspring, som 
giver muligheden for en flot og hensigtsmæssig plac-
ering af såvel bygning som parkeringsareal. Huset kan 
placeres højt i landskabet uden at komme i kon-
flikt med de beskyttede træer og parkeringsarealet kan 
ligge lavt i flugt med Alléen, men trukket lidt tilbage 
bag et levende hegn af ens buske. (Se plantelisten un-
der parkrum).

Det er vigtig at der ved nybyggeri på byggefelt 23 
tages hensyn til de lange, tværgående kig, som i dag 
kendetegner parkrummet.

Behov for indgreb
Ved kommende byggeri og etablering af indkørsel og 
parkeringsareal, bør dette samordnes med Bøgehus, nr. 
21, således at denne indkørsel benyttes.

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Rødgran
Picea abies

Aldret, men ok placering god A2 Erstatningstræ kan etableres mod nordøst

2
Atlasceder
Cedrus atlantica

god middel B1
Smukt træ, som dog bør fældes om 5-10 år på grund af 
pladsmangel

3
Kristtorn
Ilex pyramidalis

god meget høj A1
Flot overensstemmelse mellem placering og 
terrænspring

4
Langnålet ædelgran
Abies concolor

middel middel B2
Pænt træ, men med meget uens nålefylde. Muligvis 
svampeangrebet

5
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

god høj A1
Vigtigt landskabstræ med stor effekt på 
rumafgrænsning og med god fjerneffekt

6
Kirsebær
Prunus spec.

svækket god B3 Svækket og står tæt på Ahornen, nr. 5

7
Valnød
Juglans regia

middel
middel, uhar-
monisk krone

A2
Ungt træ med uharmonisk krone. Etableringsbe-
skæring bør forsøges. Ellers kan den udskiftes med et 
lille til mellemstort landskabstræ 

23
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Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Bøg
Fagus sylvatica

middel god B2
Er svækket af jordpåfyldning, kan med fordel 
erstattes af et andet parktræ

2
Bøg
Fagus sylvatica

middel høj B2
Er svækket af jordpåfyldning, kan med fordel 
erstattes af et andet parktræ

3
Platan
Platanus acerifolia

god høj A1 Et ungt træ i god vækst

4-8
Bøg
Fagus sylvatica

god høj A1
5 gamle bøgetræer  med høj landskabelig 
værdi

9
Bøg
Fagus sylvatica

middel middel B2
Gammelt bøgetræ bør fældes til fordel for 
nabotræerne

10
Bøg
Fagus sylvatica

god høj A1
Gammelt bøgetræ med høj landskabelig 
værdi

11
Bøg
Fagus sylvatica

middel middel B2
Gammelt bøgetræ bør fældes til fordel for 
nabotræer

21
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Navn:  Bøgehus
Bygning nr.: 21
Omlagt i: 2006

Haverummet er afgrænset mod øst af en række gamle 
bøgetræer fra en tidligere bevoksning på grunden, 
hvoraf der også er 3 stk. til rest i det sydvestlige hjørne 
af grunden. Herudover er der for 10 år siden plantet 
nogel nye park- og landskabstræer, hvoraf kun et par 
stykker i dag er i god vækst.

Behov for indgreb
Der er ingået en overenskomst om erstatningsplant-
ning, som afventer at blive udført. 

Det fine parkrum med eksisterende træer bør respekteres og 
bekyttes ved nybyggeri på byggefelt 23.
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Bygning nr.:  Byggelfelt 31

Haverummet er afgrænset mod øst af en nøddegang, 
der med en umatrikuleret tracé, adskiller haverummet 
ind mod Poppelhus, nr. 25. Nøddegangen er absolut 
bevaringsværdig.

Behov for indgreb:
Nøddegangen kan plejes med stævning (nedskæring) 
med 5-10 års mellemrum. 

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Japansk kirsebær
Prunus spec.

ringe placering god B3 Bør udskiftes

2
Kirsebær
Prunus

middel lav C2 Lukker for kig til lavning med bil og birk

3
Kristtorn
Ilex pyramidalis

god middel B2

4
Valnød
Juglans regia

god meget høj A1 Meget majestætisk parktræ

5
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

god høj B1 Bør fældes til fordel for lindetræet

6
Hvidpil / Sørgepil
Salix alba var. vitellina pendula

stormskadet høj A3
Bevares til forfald. Kan dog udskiftes ved 
vejgennemføring

7
Bøg
Fagus sylvatic

god høj A1 Vitalt ungt træ

8
Birk
Pendula

god høj A1

Bygning nr.:  25
Navn:   Poppelhus

Haverummet er mod syd og mod parkeringsarealet 
afgrænset af et levende hegn, bestående af bærmispel, 
Amelanchier canadensis. Parkeringspladsen er et godt 
eksempel på en fint indpasset, næsten skjult og derud-
over miljøvenlig anlagt parkeringsplads.
Mod vest deler en nøddegang skellet indtil nabopar-
cellen. Der er kun få og meget gamle træer på 
grunden og de står så tæt sammen, at det anbefales at 
fælde et par stykker heraf. Til gengæld har såvel nød-
degangen som det levende hegn en rummelig effekt, 
der er meget smuk.  

Indgreb
Fældning af ét eller to træer, der presser nabotræer 
samt plantning af et par nye parktræer.

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Seljerøn, Bornholmsk røn
Sorbus intermedia

middel lav C2 Lukker for kig til lavning med pil og birk

2
Birk
Betula

middel lav A2

3
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

god høj B1 Bør fældes til fordel for lindetræet

4
Lind
Tilia

god meget høj A1 Meget majestætisk parktræ

5 Frugttræ middel god A2

6
Kirsebær
Prunus

nyplantet A2 Bør flyttes væk fra nr. 4

7
Bærmispel
Amelanchier canadensis

god A1 Står omkring P-plads og i række i sydskel

8
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

middel middel C2
Bør fældes til fordel for nabotræer og den 
landskabelige oplevelse. OBS: Står uden for skellet

Flot afgrænsning af parkrummet ud mod det nye parkstrøg 
med bærmispel, Amelanchier canadensis.

31
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Navn:   Fritidscenter
Bygning nr.:  33
Haveanlæggets oprindelse:  Anlagt som barokhave

Omlagt i:  1992

v. tegninger fra:  Gartneriet

To pyramidepopler er plantet symmetrisk for huset i 
havens sydlige ende. Endvidere er i havens symmetri-
akse plantet en magnolia og haverummet omsluttes af 
to klippede hække i et stramt, symmetrisk forløb. 
De relativt nyplantede pyramidepopler vil med tiden 
vokse op og komme til at fungere som vigtige orien-
teringspunkter i Annebergparkens samlede anlæg.

Behov for indgreb
Den ægte kastanje, træ nr. 1, er i dag så stort, at det er 
i konflikt med ende-allétræets krone. Træet er derfor 
desværre nødsaget til blive udskiftet med et lavere og 
mere bredt voksende træ. Det er vigtigt at også det 
nye træ fremover vil kunne medvirke til at markere 
svinget fra Grønnegården til Alléen.

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Ægte kastanje
Castanea sativa

middel
placering 
værdifuld

A2
Bør udskiftes med mindre træer, der kan medvirke til 
at afgrænse rummet

2
Avnbøg
Carpinus betulus

middel middel A2

3
Blomme
Prunus spec.

ringe høj A3 Bør udskiftes

4
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

god høj A1

5
Magnolia
Magnolia Merrild

god høj A1

6
Birk
Betulus

god høj A1

7
Pyramiddepoppel
Populus

god høj A1
Poplerne har landskabelig værdi såvel for have-
rummet som for det samlede anlæg

8
Pyramiddepoppel
Populus

god høj A1
Poplerne har landskabelig værdi såvel for have-
rummet som for det samlede anlæg

33
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På denne haveplan fra 1914 ses det barokke anlæg 
omkring det nuværende fritidscenter. Havean-
lægget præges stadig af de barokke linier, med de 
symmetrisk placerede pyramidepopler, samt dob-
belthækkenes stramme forløb.
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Bygning nr.: 35
Navn:  Administrationsbygning

Parkrummet indeholder fragmenter fra tidligere anlæg, 
og fremstår i dag med et præg af yndefuld ælde og 
en egen charme. Det er ikke et parkrum, som benyttes 
meget, men anlæggets spændende planterr kan nydes 
dels fra bygningens vinduer, men også forbipasse-
rende får parkrummet at se i glimt. 

Behov for indgreb
I forbindelse med en gennemgribende genplantning 
af strukturtræer er også indplantet et par hestekastan-
jer, symmetrisk placeret i parkens sydkant. Det ene af 
disse træer vil ad åre komme i konflikt med en meget 
flot og karakteristisk vingevalnød. Indenfor en tids-
horisont på omkring 10 år skal der tages et valg, for 
der vil ikke længere være plads til at begge fortsat kan 
udvikle sig til smukke, harmoniske individer. Nr Art

Sundheds-

tilstand

Landskabelig

 værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Morbær
Morus nigra

svækket, rod-
beskadiget

god A3
Erstatningstræ af samme art plantes snarest muligt 
og i nærhenden, før dette eksemplar fældes

2
Valnød
Juglans regia

middel, aldret 
og klemt

rimelig A2

3
Magnolia
Magnolia soulogena

god meget høj A1 Meget fint træ, velplaceret i haverummet

4
Røn
Sorbus aucuparia

middel
lav, men god
placering

B2 Bør udskiftes med et nyt parktræ

5
Ægte kastanje
Castanea sativa

middel
stormskadet

god A2

6
Taks 
Taxus bacata

god middel B1 Et varigt træ, som tåler al nødvendig beskæring

7
Alm. tjørn / Rødtjørn
Cratagus laevigata

middel 
(genvækst)

middel B2 Genvækst efter gammel rødtjørn

8 Prydblomme
svækket
(genvækst)

middel B2 Bør udskiftes med et nyt parktræ

9
Valnød
Juglans regia

god høj A1 Flot, kuplet parktræ

10
Cypres
Chamaecyparis lawsoniana

god middel B1 Giver variation og er et godt ly til fuglene

11
Cypres
Chamaecyparis lawsoniana

god middel B1 Giver variation og er et godt ly til fuglene

12
Hestekastanje
Aesculus carena

god høj A1 Velplaceret nyt strukturtræ til anlægget

13
Hestekastanje
Aesculus carena

god høj B1
Placeret meget tæt på vingevalnødden, nr. 14, 
hvilket om 10 år vil være et problem

14
Vingevaldnød
Pterocarya fraxinifolia

god høj A1 Meget smukt og dekorativt træ. 

15-19
Birk
Betulus

middel moderat B2
Trægruppe af birk, skal tyndes, et passende antal 
bevares

35
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En vingevaldnød, smukt og dekorativt træ. 
Umiddelbart ved siden af er for nylig plantet 
en kastanje, hvilket om 10 bliver et problem.

Parkrummet set fra vest op mod bygningen.
Morbær, valnød og ægte kastanje. 
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Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Atlasceder
Cedrus atlantica

rimelig lav C2 Forstyrrer opfattelsen af vejforløbet

2
Atlasceder
Cedrus atlantica

middel, sårbar
grenbygning

god A2 Flot, særegent solitærtræ

3
Atlasceder
Cedrus atlantica

middel, 
tyndnålet

lav C2 Forstyrrer opfattelsen af vejforløbet

4
Atlasceder
Cedrus atlantica

god god A1
Flot, særegent træ, vil på sigt danne krone med 
nabotræ

5
Atlasceder
Cedrus atlantica

god god A1
Flot, særegent træ, vil på sigt danne krone med 
nabotræ

6 Vortebirk
Betula pendula

god meget høj A2 Smukt solitær træ

7 Vortebirk
Betula pendula

god meget høj A2 Smukt solitær træ

8 Vortebirk
Betula pendula

god middel B2 Kan om nødvendigt undværes

9 Lind
Tilia

svækket,
toptør

høj A3
Velplaceret træ, vigtigt for opfattelsen af 
vejrummet, erstattes på sigt 

10 Avnbøg
Carpinus betulus

svækket,
toptør

høj A3
Velplaceret træ, vigtigt for opfattelsen af 
vejrummet, erstattes på sigt

11 Valnød
Juglans regia

ældet, med
sårskader

lav, 
uharmonisk

C2 Før fældes af hensyn til nabotræet

12 Vortebirk
Betula pendula

god ekstrem  høj A1 Ét af de smukkeste træer i Annebergparken

13 Taks
Taxus bacata

god middel B1 Et varigt træ, som tåler al nødvendig beskæring

14-
17

Æbletræer rimelig god B2 Smuk frugthave, bør om muligt bevares

18 -
23

Trærække Avnbøg
Carpinus betulus

god høj A1 Danner fin grænse mod sti og park

24 Navr
Acer campestre

middel,
klemt

lav C2 Ryddes til fordel for rækken af avnbøg

37
A

39

37
B

37
C

37
D

37
F

37
G

37
E
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Navn:  Udslusningsboliger
  og gartneri

Bygning nr.: 37 A, B, C, D
  og
  39 E, F, G 

Området omkring gartnerbolig og gartneriet er ud-
bygget med små udslusningsboliger og er placeret på 
en måde, så området har fået karakter af en by i byen. 
Anlægsarbejdet har medført af to bevaringsværdige 
træer har  måtte fældes umiddelbart efter byggeriets 
afslutning. I dag er det hovedsagelig fire store, flotte, 
hængende vortebirk der samler bebyggelsen set ude-
fra. De store atlasceder danner ramme ind mod det 
øvrige hospitalsbyggeri.
I den gamle gartnerboligs have er der en række fine 
detaljer, hvoraf kan nævnes de gamle frugttræer, et 
smukt nyplantet rønnetræ, et hasselhegn, en række af 

avnbøg mod øst, samt en flot parklind og en avnbøg 
ud mod vejrummet. Endvidere er der lavet en række 
flotte belægningsdetaljer langs gartneribygningerne.

Behov for indgreb
Et par Atlasceder, som står helt ud mod vejrummet, kan 
med fordel fjernes, så de øvrige, store, tilbagetrukne 
træer kan fremtræde enkeltstående.  og uden at for-
styrre vejforløbet.  der bør styres af store løvfældende 
træer som lind, avnbøg, navr. Et par af alletræerne er 
ved at gå ud på grund af dårligt rodrum. De bør for-
søges reddet ved rodluftning og større frirum.

Det er birketræerne som præger området og binder udslusnings-
boligerne sammen. De har en god fjerneffekt, så også på afstand 

træder området tydeligt frem. (Se også fotoet modsatte side).
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Bygning nr.:  41 + 43 A og B

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Kirsebær
Prunus

middel middel B2 Gammel træ tæt på huset

2
Tulipantræ
Liriodendro tulipifera

middel,
fældeskade

god A2
Har været klemt af omkringstående træer, der nu 
er fældet. Er let skadet

3
Navr
Acer campestre

god god A1 Fint landskabstræ

4
Navr 
Acer campestre

god god A1 Fint landskabstræ

5
Kirsebær
Prunus

middel, men
indeklemt

god B2
Der bør vælges mellem nr. 5 og 6, så ét af træerne 
kan udvikle sig harmonisk

6
Navr
Acer campestre

middel, men
indeklemt

god B2
Der bør vælges mellem nr. 5 og 6, så ét af træerne 
kan udvikle sig harmonisk

7 Rødgran middel ringe C2 Vækststagneret og et landskabeligt uheldigt træ

43A

43B

41 �����

��������������

����
����

����

De to gule murstenshuse rummer tre boliger og er be-
liggende højt i landskabet med udsigt over hele det 
gamle hospitalsområde og med kig til Isefjorden.  
Mens bolig nr. 41 ligger tæt omkranset af levende 
hegn, ligger dobbeltboligen nr. 43 i en meget åben 
have, afgrænset af en lav, klippet hæk. Ligeledes er der 
en del træer i haven til nr. 41 og kun et enkelt, men 
meget smukt æbletræ i nr. 43. Husene fremstår således 
meget forskelligt uden nogle samlende elementer .

Behov for indgreb
Der savnes et par markante landskabstræer til at ind-
ramme det lille boligområde. Valget kunne falde på 
Navr eller Seljerøn, der for begges vedkommende alle-
rede findes i omgivelserne og ikke bliver for voldsom-
me i forhold til boligerne og deres frie omgivelser.

Navn:  Bakkehuset og
  Bakkegården
Bygning nr.: 45 og 47

De to gule murstensbygninger er oprindelig anlagt 
som sikringsanstalt og anvendes stadig som sådan, 
hvilket kommer til udtryk i forsvarlige stålhegn. Byg-
ningerne ligger højt i landskabet med udsigt over hele 
det gamle hospitalsområde og med kig til Isefjorden. 
Hestekastanjen, der er én ud af oprindeligt to - er 
smukt bevaret. Det er af stor værdi for opfattelsen af 
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45

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Hestekastanje
Aesculus hippocastanum

god meget høj A1
Én ud af oprindeligt to træer midt i gårdrummet. Smukt 
bevaret. 

2
Robinie
Robinia pseudoacacia

middel høj A2 Lidt tynd i løvet., måske på grund af parkeringsbefæstelsen

3
Robinie
Robinia pseudoacacia

god høj A1

4
Hestekastanje
Aesculus hippocasanum

middel, 
stammesåret

meget høj A1 Har store sår i stammen efter for hård opstamning

5
Lind
Tilia

middel god A1
Smukt træ, der afslutter Landskabsalléen. Dog svækket af 
dårlig rodvækst under vej- og parkeringsareal

6
Ildløn
Acer palmatum

god høj A1
Fint farvespil mod muren, uden at den på afstand virker 
dominerende

7
Navr
Acer campestre

middel, 
indeklemt

meget høj A1 Meget smukt landskabstræ

8 Skovholm middel høj A2
Eg, birk, lærk, tjørn m.m. hugges fri så de kan stabilisere sig 
og danne ramme om vandhullet og anlægget i sin helhed

den ellers strenge bygning, at der også inde i fængslet 
findes grokraft, frodighed og skønhed.
I det sydvestlige hjørne er et vandhul og en lille træ-
holm, som fortjener mere opmærksomhed, idet det 
modsvarer landskabsområdet kaldet Bækken helt i 
vest, og forbundet af det nye parkstrøg kan det indgå i 
områdets udflugtsmål. 
 Vandhullet er med sine 100 m2 vandflade også beskyt-
tet af Naturbeskyttelseslovens §3 og må således ikke 
ændres i sin fysiske tilstand.

Behov for indgreb
Oprensning af det lille vandhul og en meget kraftig 
tynding i bevoksningen bag ved til fordel for lærk, birk, 
eg m.m.

Træregistrant og Vurdering Træregistrant og Vurdering
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Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1-2
Birk
Betula

middel god B2
Kan fældes eller indgå i trægruppe med nr. 3 og 
nr. 4

3-4
Birk
Betula

god høj A1 Kan fint stå sammen

5-8
Birk
Betula

god god A1
Stormskaden kan udbedres ved korrekt 
beskæring

4
Vandgran
Metasequoia glyptostroboides

god god A2 Eneste vandgran i hele Annebergparken

9
Spidsløn
Acer plantanoides

middel middel B2
Stammeakse overgroet af sidegrene.
Kronepleje nødvendig

10
Rødtjørn / Alm tjørn
Crataegus oxyasantha

god ekstrem høj A1

11
Alm. hæg / Majtræ
Prunus pacus

middel høj A2 Meget smukt træ

12
Alm. hæg / Majtræ
Prunus pacus

middel høj A2 Meget smukt træ

13
Rødeg
Quercus borealis syn. rubra

god god A1 Smukt træ med flot, markant placering

14
Eg
Quercus

god god A1
Der er foretaget maksimal kroneløft, men træet 
vil komme i balance igen

15
Alm. tjørn
Crataegus

god høj A1
Der er tre meget bevaringsværdige tjørn, to i 
bøgeparterret og én langs stien

16
Alm. hæg / Majtræ
Prunus pacus

middel god B2 Meget smukt træ

17
Seljerøn, Bornholmsk røn
Sorbus intermedia

middel god B2

18
Eg
Quercus

middel, udsat for 
hård beskæring

god A1
Maksimal opstamning
Træet vil måske komme i balance igen

Trærækken udgør en skyggemur  og to af de midterste træer bør 
fjernes helt. De øvrige bevares i deres naturlige vækstform uden 
beskæring. Træerne er ikke registreret, da de står i skel.
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Bygning nr.:  3 a+b, 5 a+b
Navn:   Boliger ved
   Egebjergvej

Boligerne er opført i gule mursten og ligger forskudt 
for det gamle anlægs øst-vestgående akse, adskilt fra 
dette af en spændende naturbiotop bestående af en 
bæk, der løber i en kløft bevokset med mange store 
træer.  Husene ligger attraktivt, med strandengen og 
fjorden for fødderne, kun adskilt af Egebjergvej. 
Det grønne anlæg omkring boligblokkene er meget 
tidstypisk for 1970'erne og fremtræder stadig i har-
moni med bebyggelsen.  Særligt er det de fint formede 
bøgeparterrer foran bygningerne, samt de fine holme 
af slørende beplantning mellem husene, der træder 
frem. En fin detalje er også de flerstammede, små tjørn, 
der med deres særprægede vækst, hvide forårsblomst-
ring og røde bærsætning tilfører anlægget fine oplev-
elser gennem årstiderne.
Til boligerne er knyttet et fælles garageanlæg og to 
parkeringspladser omgivet af spredte træer og buske 
af høj landskabelig kvalitet.
Det samlede anlæg er bevaringsværdigt. 

Behov for indgreb
Busketter og beplantning bag husene trænger i dag til 
en renoverende beskæring, samt erstatningsplantning 
for nyligt fældede træer. Her bør vælges mindre træer 
eller lystræer, som  f.eks ask og robinie, så ønsket om 
mere udsigt og lys tilgodeses. 
Træer i sydskellet bør udtyndes i samråd med nabo.
Den beplantede vold mod Egebjergvej trænger til en 
oprydende beskæring og udtyndning.

Træregistrant og Vurdering Træregistrant og Vurdering
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Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1-4
Busketter med Røn
Sorbus commixta

middel god A2
God gensidig skærmende effekt. Vedligeholdes 
med beskæring

5
Navr trærække
Acer campestre

middel middel til lav A2
Trærække meget hårdt tilbageskåret. Kræver nu 
meget dygtig pleje eller udskiftning

6
Birk
Betula

god god A2 Smukt træ til anlægget

7
Hestekastanje
Aesculus hippocastanum

god høj A1
Enten skal kun denne blive tilbage og udvikles 
eller alle tre bevares i en gruppe

8
Hestekastanje
Aesculus hippocastanum

svækket middel B3
Svagt, bør fældes nu til fordel for nabotræet eller 
indgå med denne i en fælles kronedannelse

9
Hestekastanje
Aesculus hippocastanum

middel middel B2
Svagt, bør fældes nu til fordel for nabotræet eller 
indgå med denne i en fælles kronedannelse

10
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

middel
middel, uhensigts-
mæssig placering

C2
Træ i skel, meget dominerende. Bør om muligt 
fældes

Bygning nr.:  7 a, b, c, d, e
Navn:   Boliger ved
   Egebjergvej

Boligerne er opført i gule mursten og ligger forskudt 
for det gamle anlægs akse til hovedbygningen. 
Boligerne er beliggende i meget attraktive omgivel-
ser, med fjorden og strandeng foran husene og en 
spændende lille naturlokalitet mod nord, bestående af 
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en kløft med bæk og mange træer. Umiddelbart for-
an boligerne er plantet en række små træer. Enkelte 
af disse har været individuelt beskåret af hensyn til 
udsyn. Det har bevirket at trærækken i dag fremstår 
uharmonisk med et meget uens præg. 

Behov for indgreb
Hele trærækken er nu blevet skåret hårdt ned og det 
vil kræve meget at få reetableret trærækken. Såfremt
den nedskårne trærække ikke kan beskæres tilfreds-
stillende som stammehæk, kassetræer eller gendannes 
til lavere træer, kan det anbefales at genplante med 
nogle mere lysåbne træer som f.eks. Robine, der kan 
opstammes, eller ganske små prydtræer, f.eks. paradis-
æbler eller lignende. 
Træer i sydskellet bør udtyndes i samråd med nabo.

Træregistrant og Vurdering Træregistrant og Vurdering

En lav slørende bevoksning, evt. i stil med kulissebeplantningen øst for huset,  vil skabe en større landskabelig harmoni mellem det om-
kringliggende landskab og bebyggelsen.  Tilsvarende beplantning er også med succes udført ved Fjordhus.

Enten skal disse tre kastanier gro op og danne fælles krone eller 
også skal der vælges ét, blivende solitært træ. Beslutningen bør 

tages hurtigst muligt.

Smukt samspil mellem hus og trærække, men problematisk i 
forhold til beboernes ønske om lys og udsigt. En anden løsning 
fremfor den udførte topkapning kunne have været en opstam-
ning og kroneløft. 
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Status:   Landskabsrum
Områdets navn:  Strandparken

Området består af den kystnære del af Annebergpar-
kens jorder mellem Egebjergvej og Isefjorden. 
Området har gennem tiden været brugt til boldspil 
og som en slags folkepark, med afbrænding af Sct. 
Hans bål og lignende. I forbindelse med etablering af 
boldbaner blev tillige etableret to poppelhegn, der 
i dag fremtræder meget markante. Poppelhegnets 
lægivende effekt anses for at have mindre betydning, 
da egentlige kampe spilles på stadion, beliggende kun 
femhundrede meter nordligere. 
Herudover findes et mindre markant pilehegn, enkelte 
plantede træer og en hel del selvsået opvækst i de 
mere ubenyttede områder.
Størstedelen af græsfladen slås som brugsplæne. 

Behov for indgreb
Der er behov for en nærmere plan for områdets an-
vendelse og fremtoning. Af rent landskabelige hensyn
vil der i første omgang være behov for en del træryd-
ning, så området kan fremstå som en landskabelig hel-
hed. Et typisk kystlandskab med afvekslende småkrat 
og fritstående, kuplede træer.
Rydning af poppelhegn og en del store ahorn og pile-
træer vil skabe udsigt og helhed.
Differentieret græspleje vil kunne tilgodese både sol-
badende, boldspillere og ønsket om bedre forhold for 
blomster og insekter og besøgende i øvrigt.

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1 Poppelrække middel lav C2
Blokerer for oplevelsen af  kystlinien og 
skaber en uklar opdeling af kystområdet

2
Mirabel
Prunus cerasifera

middel høj A2 Smukt lille landskabstræ

3 Poppelgruppe
Populus

middel lav C2
De fjernes til fordel for udsigten og et mere 
sammenhængende landskabsbillede

4
Ask
Fraxinus exelsioer

middel meget høj A2 Meget smukt og karakterisktisk træ

5
Mirabel
Prunus cerasifera

middel høj A1 Smukt lille landskabstræ

6
Hvidpil -  tæt beplantning i dobbeltrække 
Salix alba

middel god B2 Nogle stykker beholdes som trægruppe

7
Hvidpil -  tæt beplantning i dobbeltrække 
Salix alba 

middel lav C2
Rækken brydes op ved fældning af det 
midterste parti

8
Hvidpil -  tæt beplantning i dobbeltrække 
Salix alba

middel god B2
Afhængig af områdets fremtoning fremover, 
kan nogle stykker beholdes som trægruppe

9
Rødeg
Quercus rubra

god middel B1 Kulturtræ, kan evt. fjernes

10
Birk 
Betulus

middel B2

11 Poppelrække middel lav C2
Blokerer for oplevelsen af  kystlinien og 
skaber en uklar opdeling af kystområdet

12
Hvidtjørn
Cratagus monogyna

god B2

13
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

middel lav C2 Lukker for udsigten og kvæler nabotræer

14
Navr
Acer campestre

god høj A1 Smukt lille landskabstræ

15
Mirabel
Prunus cerasifera

16
Ahorn / Ær
Acer pseudoplatanus

middel lav C2 Lukker for udsigt og kvæler nabotræer

17
Navr
Acer campestre

god høj A1 Smukt lille landskabstræ

18
Guldregn
Laburnum spec.

middel ubetydelig B2

19
Navr
Acer campestre

god høj A1 Smukt lille landskabstræ

20
Navr
Acer campestre

god høj A1 Smukt lille landskabstræ

Træregistrant og Vurdering Træregistrant og Vurdering
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Status:   Landskabsrum
Områdets navn:  Overdrevet

Overdrevet er med sit højtliggende og sydskrånende 
terræn et smukt frirum og et yndet sted at færdes, med 
udsigt ind over Annebergparken og Isefjorden. 
Bevoksningen med spredte tjørnebuske og enkelte 
mindre træer som røn, abild og navre, er en fin model 
til efterfølgelse, når Fjordsletten skal beplantes.

Behov for indgreb
Vedrørende tjørneholmene: Så længe der er tre tjørn 
tilbage i en gruppe, behøver enkelttræer ikke at blive 
udskiftet.
Buskettet ud for Kastanjehus kan med fordel ryddes, så 
kun tjørn og evt. et asketræ står tilbage. 
Græsplejen bør ekstentiveres, så der på udvalgte 
steder bliver mulighed for blomstring af vilde over-
drevsarter.

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Alm. Tjørn /Hvidtjørn
Cratagus monogyna

god meget høj A2
Trægruppe på 7 smukke, små landskabstræer, 
passende til naturtypen overdrev

2
Hestekastanje
Aesculus hippocastanum

middel lav C2
Nyplantede, men bør flyttes til en placering uden 
for overdrevet, da de virker landskabsforstyrrende

3
Hestekastanje
Aesculus hippocastanum

middel lav C2
Nyplantede, men bør flyttes til en placering uden 
for overdrevet, da de virker landskabsforstyrrende

4
Hestekastanje
Aesculus hippocastanum

middel lav C2
Nyplantede, men bør flyttes til en placering uden 
for overdrevet, da de virker landskabsforstyrrende

5
Alm. Tjørn /Hvidtjørn
Cratagus monogyna

god meget høj A1
Trægruppe på 4 smukke, små landskabstræer, 
passende til naturtypen overdrev

6
Alm. Tjørn /Hvidtjørn
Cratagus monogyna

god meget høj A1
Trægruppe på 4 smukke, små landskabstræer, 
passende til naturtypen overdrev

7
Stilkeg
Quergus rubor

god høj A1
Stort landskabstræ, der trækker skoven ud på 
overdrevet

8
Stilkeg
Quergus rubor

god meget høj A1
Stort landskabstræ, der trækker skoven ud på 
overdrevet

9
Kirsebær
Prunus

god middel B2
Understreger vejforløbet og virker 
rumafgrænsende

10
Kirsebær
Prunus

god middel B1
Understreger vejforløbet og virker 
rumafgrænsende

11
Kirsebær
Prunus

god middel B1
Understreger vejforløbet og virker 
rumafgrænsende

12
Kirsebær
Prunus

god middel B1
Understreger vejforløbet og virker 
rumafgrænsende

13
Røn
Sorbus aucuparia

middel god A2

14
Røn
Sorbus aucuparia

svækket god A3
Rodhals beskadiget ved græsslåning.
Kan på sigt fjernes og udskiftes med skovabild

15
Pærekvæde 
Cydonia oblonga

svækket middel B3
Særegent træ med meget vreden vækst - bør stå 
til forfald

16
Røn
Sorbus aucuparia

god høj A1 Smukt lille, harmonisk træ

17
Navr
Acer campestre

god høj A1 Smukt lille, harmonisk træ

18
Sølvløn
Acer saccharinum

god god B1 Smukt, kraftigtvoksende træ

19
Sølvløn
Acer saccharinum

god høj A1 Smukt, kraftigtvoksende træ

20
Sølvløn
Acer saccharinum

middel god C2 Klemt mellem nabotræer

21
Lind
Tilia

svækket høj A2
Svækket af jordkomprimering - Nærmeste 
belægning bør brydes op

16

18

22
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Status:  Vej- og byrum
Områdets navn: Landskabsalléen med
  tilstødende friarealer

Ned mod den gamle trælade og Birkehus er bevaret to 
rækker æbler fra frugtplantagens tid. Udover at være 
rumdannende, er de også et vidnesbyrd om en histo-
risk udvikling.

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Robinia
Robinia pseudoacacia

middel høj A2 En meget vigtig, rumdannende placering

2
Robinia
Robinia pseudoacacia

stærkt svæk-
ket, døende

høj A2
Døende, ryddes og erstatningsplantes samtidig 
med nr. 15

3
Robinia
Robinia pseudoacacia

god høj A1
Det eneste fuldt vitale akacietræ.
Et flot eksempel på let parktræ

4
Robinia
Robinia pseudoacacia

middel høj A2

5
Robinia
Robinia pseudoacacia

middel høj A2

6-10
Ask
Fraxinus excelsior

middel høj A2
Fritstående ask omkring parkering
Tilstanden ok efter forholdende

11
Fuglekirsebær
Prunus avium

god høj A1 5 smukke træer i god vækst

12
Robinia
Robinia pseudoacacia

svækket høj A3 Ryddes og erstatningsplantes samtidig med nr. 2

13-15
Ask
Fraxinus exelsior

middel høj A2
3 smukke, fritstående træer
Tilstanden ok efter forholdende

16 Frugttræer (Æble) god god A1
“Levende” fortidsminde
Har en høj formidlingsværdi

17 Frugttræer (Æble) god god A1
“Levende” fortidsminde
Har en høj formidlingsværdi

Status:   Landskabsrum
Områdets navn:  Bækken

Området er tildelt navnet efter en lille slugt, hvor en
ellers rørlagt bæk nu har frit løb. Slugten er skabt af 
vandets erosion siden istiden for 14000 år siden. Midt 
i Annebergparken findes således et lille stykke vild, 
dansk natur. Dette forstærkes af bevoksningen i kløf-
ten, som hovedsageligt består af rødel. 
Mellem bækken og bebyggelsen langs Alléen, ligger et 
græsareal hen som en lille lysning, der afgrænses mod 
nord af en skovbrynslignende beplantning, der skjuler 
den bagvedliggende bebyggelse.
Midt for den langstrakte lysning står en stor vingeval-
nød, der på trods af sin parkkarakter her har en flot 
landskabelig effekt som afslutning på den lille særegen 
biotop.
Det samme gælder ikke den store nordmannsgran, der 
står midt i lysningen og virker som en uheldig kontrast 
til bækkens naturlige fremtræden med hjemmehø-
rende planter.

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Fuglekirsebær
Prunus avium

god høj A2 Frihugges, så kronen kan udvikles

2
Fuglekirsebær
Prunus avium

god høj A2 Frihugges, så kronen kan udvikles

3
Birk
Betulus

god høj A2 Frihugges, så kronen kan udvikles

4
Vingevalnød
Pterocarya

god høj A1 Flot træ med en smuk, fritvoksende krone

5
Nordmannsgran
Abies nordmanniana

god lav C1
Forstyrrende for landskabsbilledet.
Bør fjernes til jul

Træregistrant og Vurdering Træregistrant og Vurdering
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Behov for ingreb
Forsigtig udtynding i slugtens træbestand med 5-10 
års mellemrum, hvor ahorn fjernes før andre arter. 
I skovbrynet er der meget behov for udtynding. Her 
bør der gøres plads til de typiske skovbrynsarter som 
birk, eg, fuglekirsebær, avnbøg og rødel. Også i under-
plantningen af buske bør der tyndes og gøres plads til 
tjørn, hassel, benved og andre hjemmehørende, dan-
ske arter.
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Mod nord, mellem den gamle sikringsanstalt og vejen, 
ses ind i en skålformet bakkeside. Her er i bunden plan-
tet en klippet bøgehaæk. Rundt på bakkehælden står 
spredte træer ordnet træartsvis, med ask som bag-
grund mod vest, kirsebær i midten og robinie mod 
nord. Sidstnævnte er noget følsom over for vind, hvor-
for en del grenbrud må imødeses.

Behov for indgreb
De træer, der her er registreret svækket, er alle steder 
på grund af hårdhændet græsslåning. Det er nød-
vendigt at udskifte to træer på nuværende tidspunkt.
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Status:  Parkeringsareal
Områdets navn: P1 - ved Gartneriet og   
  Tømmerværkstedet
   
Parkeringsarealet udgør sammen med teatercentrets 
parkeringsareal, Annebergparkens to centrale parke-
ringsmuligheder, som mange deler i vidt forskellige 
ærinder.
Parkeringspladsen her bærer meget præg af slidtage. 
Kun 3 træer og lidt buskvækst udgør det grønne islæt. 
Til gengæld er der en række meget fine belægnings-
detaljer, der fortjener smukkere omgivelser.

Behov for indgreb
Nyanlæg, evt. efter de gamle tegninger af Georg Boye.

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Løn
Acer

Ringe, stærk
svækket

ringe A3 Skal udskfites

2
Løn
Acer

middel ringe A2 Bør udskiftes

3
Alm. tjørn
Cratagus

middel god A1 Pænt, lille træ

Status:  Parkeringsareal
Områdets navn: P2 - ved Teaterpladsen

Pladsen og nogle af dets adgangsveje og stier er styret 
af  rønnetræer i stramme rækker og grupper. Men an-
lægget fremtræder ikke så stramt, som det burde,  for 
det er ikke alle steder at rønnetræerne trives lige godt 
og hvor de ses lige godt. En del store træer presser 
trærækken, så træerne mistrives og mister deres funk-
tion og skønhed. Andre steder er systemet af træer 
ikke gennemført på grund af en ældre eksisterende 
bevoksning. Den beplantning er nu så ringe på grund 
af jordpåfyldning, at den med fordel kan fjernes og 
udskiftes med en rønnerække, der således vil komple-
mentere anlægget.

Behov for indgreb
De trærækker, som ikke er komplette, bør udskiftes i 
hele sektioner frem for at udskifter enkelte træer. 
Skyggende og overhængende træer bør fjernes.
Asfaltbelægninger omkring teatrets indgang og nære 
udendørs rygeopholdsarealer bør udskiftes til mere 
detaljerede og indbydende løsninger.

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Seljerøn
Sorbus intermedia

middel høj A2
Tynd løvsætning i nordlige kronedel som følge af jord-
komprimering

2
Vortebirk
Betula pendula

god god A1
Smukt træ med en fin placering i forhold til bygnings-
massen

3
Ask
Fraxinus exelsior

god god A1
3 flotte landskabstræer, der leder vejen langs landskabs-
rummet

4
Seljerøn
Sorbus intermedia

god god A1
Afgrænsende trærække på 9 stk. omkring parkeringsan-
lægget

5
Seljerøn
Sorbus intermedia

god god A1
Afgrænsende trærække på 6 stk. omkring parkeringsan-
lægget

6
Bærmispel
Cortoneaster brandkjaer

middel middel
Gruppe af bærmispel kan ved sygdomsangreb udskiftes 
til anden art

7
Seljerøn
Sorbus intermedia

god god A1
Erstattes med anden art såfremt det kommer i konflikt 
med trærækken

8
Seljerøn
Sorbus intermedia

god god A1
Hjørnemarkering med 2 x 3 træer
Kan udskiftes med fuld række

9
Valnød
Juglans regia

god god A1 Nyplantet træ, der vil kunne sløre en murflade

10
Seljerøn
Sorbus intermedia

god god A1 Trægruppe af 4 velformede træer i god vækst

11
Seljerøn
Sorbus intermedia

god god A1 Trægruppe af 4 velformede træer i god vækst

12
Seljerøn
Sorbus intermedia

god god A1 Trærække af 4 velformede træer i god vækst

13
Seljerøn
Sorbus intermedia

god god A1
Afgrænsende trærække på 8 stk. omkring parkeringsan-
læg

14
Alm. tjørn
Cratagus

god høj A1
Trægruppe på 3. De yderste kan udskiftes med røn af 
hensyn til helheden

28A

28B

28C

28D

24A 24B
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26A

26B
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Status:  Parkeringsareal
Områdets navn: P3 - ved Platanhus

Parkeringsarealet ligger mellem nr. 42 og 44, hvorfra 
der leder en sti op til den nye sikringsanstalt Enggård-
en. Bag det gamle tjørnehegn mod vest er der plantet 
rækker af rødgran og bagved dem nordmannsgran og 
birk. Rødgranerne bør fjernes og en kraftig udtynding i 

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1
Rødgran
Picea abies

middel ringe C2
Alle træerne bør ryddes og der kan indplantes 
få, store landskabstræer

2
Nordmannsgran
Abies ordmanniana

god middel A1 Udtynding så kronerne bliver frie

3
Birk
Betula

god god A1 Udtynding så kronerne bliver frie

4
Eg
Quercus

god god A1

5-7
Alm. tjørn
Cratagus

middel god A2 Række med 3 små tjørn

8
Platan
Acer

middel god A1 Pænt lille træ

9
Tempeltræ
Ginkgo biloba

middel god A2 Kan evt. flyttes til et andet parkrum

10-12
Alm. tjørn
Cratagus

middel god A2 Række med 3 små tjørn

13
Alm. tjørn
Cratagus

middel god A2 Små tjørn

14
Cypres

middel ringe C2

15
Alm. tjørn
Cratagus

middel god A2 Små tjørn

Status:   Byrum
Områdets navn:  Grønnegården (G)

En kommende indretning af Grønnegården må af-
vente en afklaring af de omkringliggende bygningers 
faktiske anvendelse. Det er dog vigtigt fortsat at tænke 
platantræernes skønhed ind i en kommende omlæg-
ning. 

Behov for indgreb
Platantræer i denne her størrelse er ikke så almindelige 
i Danmark endnu, men træerne er ved at gro fra rum-
mets proportioner. For at bevare balancen mellem 
bygninger og træer, bør kronerne forsigtigt reduceres 
og derefter skal størrelsen holdes ved lige ved krone-
beskæring.
Mod nord står midt på den ellers tomme plæne tre 
(oprindeligt fire) pyramideeg og omkranser mindeste-
nen fra hospitalets åbning. 
Ønskes det fjerde træ genplantet, skal det ske nu og 
med et træ over 5 meter højt.

Træregistrant og Vurdering
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de øvrige træer bagved. I området er der desuden 
etableret en forsøgsplantning af en lang række ekso-
tiske træer. Forsøget er afsluttet og det meste kan 
fjernes til fordel for enkelte udvalgte, egnede træer.

Behov for indgreb
Det meste af det stedsegrønne omkring parkerings-
pladsen bør fjernes, da det i dag virker noget rodet 
og anderledes i forhold til Annebergparkens øvrige 
udtryk. Rydning af rødgraner og kraftig tyndning i den 
resterende bevoksning.

Nr Art
Sundheds-

tilstand

Landskabelig

værdi

Værdi

ABC
Bemærkninger

1 Rødtjørn middel god A2
Kan udskiftes med egnede parktræer i forbindelse 
med en evt. omlægning af Grønnegården

2 Rødtjørn middel god A2
Kan udskiftes med egnede parktræer i forbindelse 
med en evt. omlægning af Grønnegården

3 Pyramideeg
rigtig god
vækst

god A1
Tre ud af oprindeligt 4 stk. Ønskes det fjerde træ 
genplantet, skal det ske nu og med et træ over 5 m højt.

4 Pyramideeg
rigtig god
vækst

god A1
Tre ud af oprindeligt 4 stk. Ønskes det fjerde træ 
genplantet, skal det ske nu og med et træ over 5 m højt.

5 Pyramideeg
rigtig god
vækst

god A1
Tre ud af oprindeligt 4 stk. Ønskes det fjerde træ 
genplantet, skal det ske nu og med et træ over 5 m højt.

6 Platan god meget høj A1
Smukke, meget store træer i stadig vækst. Bør derfor 
kronereduceres med 2-4 meter.

7 Platan god meget høj A1
Smukke, meget store træer i stadig vækst. Bør derfor 
kronereduceres med 2-4 meter.

8 Platan god meget høj A1
Smukke, meget store træer i stadig vækst. Bør derfor 
kronereduceres med 2-4 meter.

9 Platan god meget høj A1
Smukke, meget store træer i stadig vækst. Bør derfor 
kronereduceres med 2-4 meter.

10 Platan god meget høj A1
Smukke, meget store træer i stadig vækst. Bør derfor 
kronereduceres med 2-4 meter.

11 Platan god meget høj A1
Smukke, meget store træer i stadig vækst. Bør derfor 
kronereduceres med 2-4 meter.



120

 Landskabsvurdering 2007

121

Landskabsvurdering 2007 

Ordliste

Befæstelse
Asfalteret, flisebelagt eller anden belægning, som gør 
færdsel på terrænet muligt.

Etableringsbeskæring
Tilskæring af unge træers grene, så de med tiden kan 
danne en stormfast og harmonisk trækrone.

Honningsvamp, Armillaria mellea
En meget skadelig hatsvamp, som vokser på både nåle 
og løvtræer. Hvis svampen gennemvokser barken, vil 
selv meget store træer gå ud. Jorden kan også være 
så inficeret at nye træer går ud straks efter plantning. 
Svampen er konstateret flere steder i Annebergparken.

Kroneløft
Opstamning forbi stammen og op ad hovedgrenene.

Kronetyndning
Udtynding i en trækrone, hvor bland andet døde, 
døende, krydsende og parallelt løbende gren fjernes.

Kronereduktion
Reduktion af kronens omfang under skyldig hensyn til 
træets naturlige form.

Lystræ
Et træ som fordre lys for at gro og tilsvarende heller
ikke giver fuld skygge under kronen. Træerne har typ-
isk en mere åben grenbygning, som f.eks. ask, birk, eg 
og robinie.

Opstamning
De nederste grene skæres af stammen. Normalt op-
stammes kun til 1/3 af træets totale højde.

Præg
Angiver valg af planter, normer for plejeniveau og 
udtryk. Man planter således ikke forsytia på steder med 
naturpræg eller lader udgåede grene sidde på træer 
på steder med havepræg. Også det inventar og de 
belægninger der anvendes, bør være i harmoni med 
det aktuelle eller valgte præg:
 - havepræg
 - parkpræg
 - naturpræg

Skyggetræ
Et træ som kan vokse op i skygge og som med sin 
meget tætte grenstruktur og bladmasse giver dyb
skygge under trækronen, som f.eks. hestekastanje, lind 
og bøg. 

Styning
Fuld tilbageskæring af hele trækronen med jævne mel-
lemrum. Anvendes typisk på poppel, pil og lind.

Stævning
Hel nedskæring af træer og buske, der har evnen til at 
skyde fra snitfladerne. Anvendes på rødel, hassel og en 
lang række prydbuske.

Toptør
Betegnelse for træer, hvis øverste del af trækrone  tør-
rer ud, ofte forårsaget af manglende vandforsyning ved 
rodbeskadigelse, komprimeret jord etc.

Ordliste

Én af de mange, flotte detaljer, der findes rundt i hele Annebergparken. Her åbnes der fra 
den såkaldte Villavej pludselig op for et kig gennem en åbning i hækforløbet langs vejen. 
Bemærk kulisseeffekten af busketterne, som er placeret i et levende forløb ind gennem 
parkrummet.

Kildehenvisninger:
Forskningscentret for Skov & Landskab. Videnblade
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (1)
Blad nr:3.1-11
Beskyttelse af træer i byggeprocessen (2)
Blad nr:3.1-12
Utilsigtet komprimering af vækstjord Blad nr:3.2-1
Zoneinddeling af byggearealet Blad nr:3.2-2
    
Havearkitekter:
Georg Boye, professor, havearkitekt, MDH. Udarbejdede 
haveplaner i perioden 1950 til slutningen af 1960erne
Frank Petterson - 1970erne
Kirsten Lund Andersen - 1980erne
Birgitte Fink, landskabsarkitekt MDL-MAA, 1990 - 


