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Hva skjer med trær og juss?
Av Eirik Wærner
Trær har en dårlig vernestatus i Norge, det er
en gammel nyhet. I forslaget til ny Naturmangfoldslov er det ikke tatt med noen forslag til
verneordning for trær - man henviser til planog bygningsloven, akkurat som om den loven
er særlig velegnet til å verne trær! Men det
siste ordet er ikke sagt i denne saken. Likevel
har det i den senere tiden har det skjedd flere
gledelige ting. I Oslo Venstres program for inneværende periode står det bla.:
“Oslo Venstre vil forsvare de grønne “100-meterskogene i byen, og Oslo Venstre vil vurdere
en verneordning for store trær i byggesonen”.
(foreslått av undertegnede)
Dette er delvis fulgt opp av Venstres representanter på Stortinget når det gjelder ny Plan- og
bygningslov: “Komiteens medlem fra Venstre
vil foreslå at siste setning i §20-2 endres til:
”Departementet kan gi forskrift om hvilke tiltak
som omfattes av bestemmelsen, og at felling
av trær i nærmere angitte tilfelle omfattes av
bestemmelsen på lik linje med et søknadspliktig tiltak.”

Dette betyr i klartekst at det kan bli krav om
søknad for å få felle et tre! Vi får se hvordan
dette går.
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har tatt
opp trærnes situasjon i Oslo med byrådet, og
byrådet har bedt Plan- og bygningsetaten om
å utrede dette. Etaten har 30.10.08 laget en
syv siders utredning om dette, hvor de oppsummerer saken. De viser til at det er mulig
å avmerke trær som skal bevares på kart ved
reguleringsplaner, men de konkluderer med at
trær kan sikres ved en utbygging, men de har
ingen myndighet for å hindre hogst etter at ferdigattest er gitt. PBE skisserer følgende tiltak:
Innhente erfaringer fra Sverige,
Danmark og Paris. Det er bl.a. utarbeidet en
temaplan for trær i Malmø som kan være et
forbilde.
Utarbeide veileder til internt bruk i
Plan- og bygningsetaten om bruk av ulike juridiske verktøy for sikring av trær.
Utarbeide rutiner for sikring av trær i
Plan- og bygningsetatens kvalitetssystem.
Allerede 12.11 samme år ble etaten pålagt av
byrådsavdelingen å sette i gang arbeidet de
selv hadde foreslått.
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Redaktørens hjørne

”1000 år med gatetrær”
Av Rainer Stange
“Innledning til foredraget “1000 år med gatetrær” i forbindelse med årsmøte den 16. april
2009. Det vil bli vist en powerpointframvisning
av bytrær fra middelalderens torgtre til nye
prosjekter i det 21. århundre. Illustrasjonene
til dette nummeret vi bli vist på årsmøtet satt
inn i en større sammenheng.
Bytrærnes viktighet
I krysningspunktet urbanisme, byforming og
landskapsarkitektur får bytrærne og gatetrærne
en helt spesiell rolle på grunn av sin størrelse
og lange levetid. De bringer det grønne inn til
hver bygård og hver leilighet i den tette byen,
slik at alle i byboerne får tilgang og utsikt til
det grønne uten å måtte gå flere hundre meter til parken eller reise flere kilometer ut til
skogen eller landsbygda et godt stykke fra
byen. En sammenhengende gateplanting
introduserer grønnstruktur inn i byrommet,
som jeg har valgt å kalle ”grønn urbanisme”,
som er en fornorsking eller germanisering av
det franske begrepet og tittelen til det viktige
verket”Urbanisme végétale” av Caroline Stefulesco, Paris 1993. Dette verket beskriver 1000
års grønn urbanisme fra det ypperste av franske referanser. Følgende artikkel er et utdrag
fra en rekke forelesninger og prosjekter om
temaet, fra mitt nordiske ståsted.
En grønn tråd gjennom historien
Treplantingene gjenspeiler noe av det beste i
et samfunns kultur. De symboliserer humanitet
og kultur, og har en oppdragende og siviliserende funksjon, siden de introduserere skjønnhet og liv i det offentlige byrom, også når
gatene er tomme for mennesker. Årstidenes
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gang reflekteres gjennom trærnes blomstring,
fruktsetting, høstfarger og vintersilhuett. ”Alle”
kultiverte sivilisasjoner gjennomfører store
treplantinger i byene. Det går således en ”grønn
tråd” gjennom byformingas historie: fra middelalderens torgtre og beplanta allmenninger,
via de grønne promenadene i århundra som
følger, til den store bytreaksjonen på midten
av 1800-tallet framover til den annen verdenskrig, mangel på bytrær i bilismens tidsalder,
miljøbevegelsen på 1970-tallet til ny byvekst
og renessansen av den europeiske bykulturen
på begynnelsen av det 21. århundre.”
Rainer Stange er partner i Dronninga landskap
AS, og professor i landskapsarkitektur på institutt for Urbanisme og landskap, Arkitektur- og
designhøgskolen i Oslo. Han er utdannet som
landskapsarkitekt på NLH-Ås og École Nationale Superieure du Paysage i Versailles, Frankrike. Han holder forelesninger i inn- og utland
og er involvert i mange byplan-, byforming- og
landskapsprosjekter.

Torgtre i Gamla Stans middelalderstruktur
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Trevenner i 30 år
Av Mari Kollandsrud
Da vår forening ble stiftet 26. september 1978,
skjedde det i forlengelsen av den landsomfattende treplantingsaksjonen som fant sted året
før, i regi av Det norske hageselskap. På oppfordring skal jeg fortelle litt fra min formannsperiode, som varte i seks år.
En populær aksjon
Da Hageselskapets styre tidlig på 70-tallet vedtok å satse på en treplantingsaksjon, lot vi oss
inspirere av den vellykkede aksjonen «Plant
a tree» som ble gjennomført i Storbritannia i
1973. Formålet var å bedre trærnes kår i våre
nærmiljøer og øke bestanden. Planting av trær
inngikk sjelden i planleggingen av offentlige
anlegg og veier, respekten for eksisterende
trær var liten og kunnskapsnivået om trepleie
forskrekkende lavt.
Kommunaldepartementet og Landbruksdepartementet var hovedbidragsytere til
aksjonen, med Miljøverndepartementet som
en mer nølende deltaker. I dag er det pussig å
tenke tilbake på naturvernforkjempernes reaksjon på utspillet fra Hageselskapet: Vi måtte
ikke tro det var så enkelt at man bare kunne
plante noen trær som sminke på elendigheten.
Naturvernforbundet lurte på om det var penger
å hente fra oss, mens medlemsbladet stilte
seg negativ til omtale. I dag er nok holdningen
en helt annen.
Kampanjen fikk navnet «Plant et
tre». Verneaspektet var viktig for flere av de
som engasjerte seg, noe som ble fremhevet
i underteksten: « – aksjonen for planting og
vern av trær».
Da kampanjeåret var omme, hadde
over 200 kommuner deltatt aktivt, i tillegg til
foreninger og enkeltpersoner. Det ble innrapportert ca. 200 000 nyplantede trær.
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Norsk anleggsgartnermesterlag satset stort
på kompetanseheving og Vegdirektoratet var
i siget. Vi kan trygt si at treet hadde fått stor
oppmerksomhet.
Fra kampanje til forening
I 70-årene ble jeg, som styremedlem i Hageselskapet, satt til å jobbe med opplegget til
kampanjeåret, og fikk senere oppdraget som
aksjonsleder, noe av det morsomste jeg har
vært med på. I 1978 forelå rapporten med svar
fra de ansvarlige i kommunene. De ble blant
annet spurt om de var positive til å danne en
forening som skulle ha til oppgave å arbeide
for trærnes ve og vel i et lengre tidsperspektiv.
Et stort flertall svarte ja.
Det ble diskutert om vi skulle stifte
en dendrologisk forening for fagfolk og spesielt
interesserte, eller om foreningen skulle være
mer åpen og inkluderende. Resultatet ble
«en forening hvor alle som er glad i trær kan
samles til aktivt arbeid for å fremme treets interesser», slik det står i vedtektene. Om du er
glad i trær og ønsker å se flere av dem i dine
daglige omgivelser, er du godt kvalifisert til å
bli en trevenn. Så ble da foreningen også døpt
«Treets Venner».
Foreningen ble stiftet i 1978, med
et styre der både Landbruksdepartementet og
Vegdirektoratet var representert, og aksjonslederen gikk over til å bli styreformann. Foreningen var – og er – tilknyttet Hageselskapet,
uten eget sekretariat.
Et positivt budskap
Den nystiftede foreningen fikk vi en god
starthjelp i alt vi overtok fra treplantingsaksjonen. Den vakre logoen, tegnet av billedhugger
Nils Aas, ble vår, likeledes en god del aktuelt
informasjonsmateriale om trær og bruken av
dem. Ikke minst hadde vi glede av den positive
forhåndsreklame aksjonen indirekte ga oss og
nettverket som var blitt bygd opp. Det var lett
2-2009
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Platanen på Gråbrødretorget er Nordens fineste bytre

Lindetrærne i Stiftgårdshagen er plantet på 1770-tallet og er Trondheims eldste bytrær
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å få avisomtale, og i radio hadde vi på et tidspunkt fem minutter til rådighet hver morgen i
en hel uke. Vi seilte simpelthen på en popularitetsbølge.
Selvsagt er det begrenset hva en
liten forening, avhengig av styremedlemmenes
iver og personlige innsats, kan utrette. Derfor
er det viktig å tenke gjennom hvordan kapasiteten best kan utnyttes og ikke gape over for
mye. Styret ønsket ikke å ende opp som en
selskapsklubb, men bestemte seg for å satse
på noen prosjekter som kunne bidra til økt
kunnskap og erfaring. I forskjellige fagmiljøer
fant vi støttespillere som gjerne tok på seg
konkrete oppgaver. I tillegg til det vi selv planla, kom det mange henvendelser vi måtte ta
oss av. Det kunne gjelde nabotvister, bønn om
hjelp til å forhindre trefelling i nærmiljøet, eller
ønsker om veiledning. Sammen med landskapsarkitekt Sverre K. Steine stilte jeg som vitne
i tre rettssaker som gjaldt nabotvister. En av
dem vant vi, i den andre ble det ofret to trær
(av mange), mens den tredje kom til forlik.
Nå har det gått mange år og mye er
glemt. Men jeg husker vi hadde en del «varsko-saker», som da Vidar Asheim tipset oss
om at vegkontoret i Østfold planla å hugge
alle trær som stod innenfor en avstand på tre
meter fra veibanen langs riksveien. Resultatet
ville blitt at mange av de fine trerekkene som
stod mellom gårdstun og vei ville gå fløyten.
Da fikk vi med oss en representant fra Vegdirektoratet til et møte med vegkontoret, truet
med vernemyndighetene og forpurret planene.
Vidar Asheim var særlig opptatt av trærne i kulturlandskapet i Rygge kommune. Vi fikk midler
til at han foretok en registrering av trærne ved
Værne kloster og til trykksaken vi laget sammen, som et eksempel på arbeidsmetode.
Fredningen av Gunnar Knudsens
allé ved Borgestad i Porsgrunn var en sak
vi «arvet» fra treplantingsaksjonen. Det tok
mange år å få den gjennomført, men i mellomTREVENNEN

tiden jobbet vi med å registrere tilstanden og
med å få tilpasset en sykkelvei så nennsomt
som mulig.
Den lange alléen med flere hundre
skrantende lindetrær ved Hoel gård på Nes i
Hedmark var også gjenstand for en befaring
og rådgivning. Vi engasjerte oss blant annet
i eiketrær i Tønsberg, «Tofte-eika» i Hurum,
askealléen i Asker og en bjørkeallé i Leksvik.
På lokalt initiativ laget vi en skisse til planteplan for Jessheim og presenterte den på et
åpent møte. Et forslag ble også laget for Ski
sentrum.
Noe av det mest betydningsfulle
vi oppnådde var å bli trukket inn i Vegdirektoratets arbeid med å snu en generell trefiendtlighet til vennskap. For å kunne plante i
trafikkbildet, måtte det utarbeides normer, og
jeg fikk, utrolig nok, i oppdrag å komme med
forslag. For tredve år siden hadde Vegdirektoratet en eneste kvinnelig landskapsarkitekt
i et mannsdominert miljø. I dag er det en hel
avdeling, og direktoratet gir ut brosjyre om bevaring av trær og alléer! På enkelte områder
går verden fremover.
Medlemmene har krav på tilbud
som interesserer. På det faglige plan ble det
arrangert i hvert fall ett seminar i Østfold, og
de årlige medlemsturene vi hadde på forsommeren, var også meget lærerike. Dessverre
var det ikke så lett å få til arrangementer rundt i
landet. Med hovedvekten av medlemsmassen
i og rundt hovedstaden er det Østfold, Vestfold, Akershus og Hedmark som fikk besøk.
I 1982 kunne vi glede oss over å bli
invitert til åpningen av treplantingsåret i Danmark, inspirert av den norske aksjonen.
De gode medarbeiderne
Jeg er utdannet som arkitekt, og min manglende «grønne» kompetanse har vært både
en svakhet og styrke i engasjementet for trær.
Svakheten trenger ingen forklaring, men sty2-2009
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Almealleen i Seminarhagen i Tromsø er plantet i 1870. Med sine 20 m er de størst av alle bytrærne
i Ishavsbyen.

Hestekastanjene på Bygdøy allé er plantet i 1899 og fornyet på 1990-tallet
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rken ligger blant annet i at jeg har stått fritt i
forhold til fagmiljøene. I formannsperioden var
landskapsarkitekt Sir Kjær (Horntvedt) nestformann. Vi utviklet et nært samarbeid, og med
henne som partner følte jeg at de faglige sider
ved vår virksomhet ble grundig ivaretatt. Det
var Siri som hadde idéen til Trevennen, plaketten som første gang ble utdelt på årsmøtet i
1979, til vegkontoret i Vestfold. Litt ut av det
blå ble Thorbjørn Haugesten valgt inn i styret,
en utrolig entusiastisk mann med bakgrunn
som kasserer i reisebyrå. Han stod for de årlige utfluktene og andre arrangementer i alle
år. Dertil hadde han et hjertebarn; å få industrianleggene i Grorud-dalen beplantet. Alle fikk
en direkte skriftlig oppfordring levert på døren.
Og så må Norsk anleggsgartnermesterlag
nevnes som samarbeidspartner, med drivkraften Knut Thorvaldsen. Gjennom seminar- og
kursvirksomhet ble det satset stort på standardheving innen dyrking av trær, kvalitetskrav,
beskjæring og generell pleie.
Folk er glad i trær
Tross all uforstand vi ser når det gjelder behandling av trær i privat eie, har jeg erfart at
folk flest er glad i trær, og mange har et nært
forhold til dem. I 1979 fikk jeg jobb som leder
av Fortidsminneforeningen og begynte å reise
land og strand rundt med lysbilledkåserier, nå
om bevaring av verdifulle bygninger. Alle som
kom og hørte på meg, måtte imidlertid tåle
10 minutters avslutning om bevaring av trær.
Dette sluttet jeg med etter en tid, for under diskusjonen etter kåseriet ville alle bare snakke
om trær de hadde et forhold til, og ikke om hus,
som jeg jo var betalt for å forsvare.
Etter seks år som formann, forlot jeg
Treets Venner. Kulturminnevernet krevde all
energi, og egentlig var jeg vel litt «oppbrukt»
også. Men en fin erfaring tok jeg med meg: En
henvendelse på et pent brevpapir med en godt
innarbeidet logo kan utrette utrolig mye, selv
om medlemsmassen ikke er så tallrik.
8

«Jeg har for meg at når et menneske
planter et tre, skjer det med hjertet», sa
Nils Aas, som tegnet logoen for treplantingsaksjonen – og dermed også for Treets
Venner.

Styresammensetning
1978- 2008
Av Eirik Wærner
Foreningen ble stiftet 26. september 1978.
Allerede ved starten var det 122 medlemmer,
og kort tid etterpå 260.
Det første styret bestod av:
Formann: Arkitekt Mari Kollandsrud
Viseformann: Professor Leif Olav Moen
Sekretær: Fagkonsulent Siri Horntvedt
Styremedlemmer: Direktør Arne Grotterød,
fylkeshagearkitekt Øivind Holand, skogdirektør Hans Kristian Seip og arboretdirektør Poul
Søndergaard
Varamedlemmer: Anleggsgartnermester Knut
Thorvaldsen, planteskoleeier Jan E. Sanda,
overingeniør Egil Lundebrekke, landskapsarkitekt Kari Anne Smith Kielland, informasjonssjef Kåre Wedul og konservator Brynhild
Vorren
I 1980 var medlemstallet oppe i
311 medlemmer. Styret fortsatte uforandret.
I 1981 hadde styret denne sammensetningen:
Formann: Arkitekt Mari Kollandsrud
Viseformann: Fagkonsulent Siri Horntvedt
Styremedlemmer: Anleggsgartnermester Knut
Thorvaldsen, skogdirektør Hans Kristian Seip,
overingeniør Egil Lundebrekke, landskapsarkitekt Kari Anne Smith Kielland og sivilingeniør Olav Selvaag
Varamedlemmer: Fylkeshagearkitekt Øivind
Holand, oppsynsmann Tellef Frøysaa, informasjonssjef Kåre Wedul, landskapsarkitekt
Ingerlise Mengshoel, konservator Brynhild
Vorren
I 1982 ble Olav Selvaag erstattet
av organisasjonssekretær Eivind Thune. På
varamedlem-siden gikk Wedul og Vorren ut
av styret, og inn kom landskapsarkitektene
Jan Stavrum og Arne O. Moen, samt Truls
TREVENNEN

Holmsen. Jeg oppfatter det slik at Mengshoel
skiftet navn til Amundsen.
I 1983 hadde styret denne sammensetningen:
Formann: Mari Kollandsrud
Viseformann: Siri Horntvedt
Styremedlemmer: Hans Kristian Seip, Eivind
Thune, Terje Eggum, Thorbjørn Haugesten,
Daniel Natås
Varamedlemmer:Jan Stavrum, Arne O. Moe,
Truls Holmsen, Ragnar Kjølner, Tellef Frøysaa,
Tove Gihle Stakland
Medlemstallet var nå 298.
I 1984 ble Hans Kristian Seip byttet ut med Ivar Ekanger. Varamedlemmer var:
Arne O. Moen, Ragnar Kjølner, Tellef Frøyså,
Tove Gihle Stakland, Hans Martin Løhren og
Sverre Anker Ueland.
I 1985 gikk Mari Kollandsrud av
som formann, etter å ha sittet siden starten.
Styret fikk denne sammensetningen:
Formann: Truls Holmsen
Viseformann: Siri Horntvedt
Kasserer:Thorbjørn Haugesten
Styremedlemmer: Daniel Natås, Sverre
Anker Ueland, Ivar Ekanger, Elisabeth C.
Gundersen
Varamedlemmer: Hans Marting Løhren,
Gunnlaug Riis Aakerholt, Arild Johnsen,
Yvonne Wade, Arne O. Moen og Jan Moen.
Ved valget i 1986 ble styret slik:
Formann: Truls Holmsen
Viseformann: Siri Kjær
Kasserer: Thorbjørn Haugesten
Styremedlemmer: Daniel Natås, Elisabeth
Gundersen, Bjørg Alstad, Turid Bergerøy
Varamedlemmer: Hans Marting Løhren, Jan
Moen, Gunnlaug Riis Åkerholt, Arild Johnsen,
Ivar Ekanger og Yvonne Wade.
I 1987 så styret slik ut:
Formann: Siri Kjær
Viseformann: Turid Bergerøy
Kasserer: Thorbjørn Haugesten
2-2009
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Styremedlemmer: Bjørg Alstad, Magdalena
Eckersberg, Trond Kamperud, Erik Lorange
Varamedlemmer: YvonneWade, Jan Moen,
Ivar Ekanger, Gunnlaug Aakerholt, Hans Martin Løhren og Guttorm Grundt.
I 1988 var styresammensetningen
omtrent den samme, men Turid Bergerøy gikk
ut, og inn kom Bjørn Løvold. Hvem som var
nestformann er uklart.
Varamedlemmer: Guttorm Grundt, Ellen
Arntzen, Per Anker Pedersen, Jan Moen,
Gunnlaug Riis Åkerholdt og Ivar Ekanger.
I 1989 skjedde det små endringer:
Formann: Siri Kjær
Viseformann: Magdalena Eckersberg
Kasserer: Thorbjørn Haugesten
Styremedlemmer: Bjørg Alstad, Bjørn Løvold,
Trond Kamperud, Erik Lorange, Per Anker
Pedersen
Varamedlemmer: Gunnlaug Riis Aakerholdt,
Jan Moen, Ivar Ekanger, Ellen Artzen, Per Anker Pedersen/Trond Kamperud
I 1990 ga Sir Kjær fra seg lederklubba, og Thorbjørn Hagesten ga seg. Styret
ble derfor slik:
Formann: Magdalena Eckersberg
Viseformann: Siri Kjær
Styremedlemmer: Bjørg Alstad, Bjørn Løvol,
Guttorm Grundt, Bjørn Kummeneje, Per Anker
Pedersen
Varamedlemmer: Gunnlaug Riis Aakerholdt,
Ivar Ekanger, Ellen Arntzen, Erik Lorange, Jan
Moen og Trond Kamperud.
I 1991 var styresammensetningen
den samme, men på varamann-siden var
det to utskiftninger: Ivar Ekanger og Trond
Kamperud gikk ut, og inn kom Anne-Elise
Torkildsen og John Berg. Foreningen hadde
på dette tidspunktet 450 medlemmer.
I 1992 ga Siri Kjær seg i styret,
etter å ha sittet sammenhengende i ulike verv
siden starten (hvis min antakelse er riktig om
at hun byttet navn fra Horntvedt til Kjær er

riktig), dvs 14 år. Dagfinn Tveito kom inn som
ny leder (tittelen “formann” var nå tydeligvis
ute).
Leder: Dagfinn Tveito
Nestleder: Magdalena Eckersberg
Styremedlemmer: Bjørg Alstad, Bjørn Løvol,
Per Anker Pedersen, Jan Moen, Jan Kristiansen.
Varamedlemmer: Anna Elise Torkelsen, John
Berg, Ellen Arntzen, Guttorm Grundt, Røyne
Kyllingstad og Marit Mihle.
Jeg har ikke funnet årsmeldingen
for 1993. I 1994 var styresammensetningen slik, hvor Thorbjørn Haugesten var
kommet inn i styret igjen:
Leder: Jan R. Kristiansen
Styremedlemmer: Magdalena Eckersberg
Peter Sundt, Thorbjørn Haugesten, Siri Lima,
Stein Hohle, Glen Read
Varamedlemmer: Guttorm Grundt, Marit Mihle,
Erik Solfjeld, Anna Elise Torkelsen, Per Anker
Pedersen og Ellen Arntzen.
1995:
Leder:Peter Sundt
Styremedlemmer:Fredrica Miller, Dag Erik
Nilsen, Ola Bettum, Ellen Husaas og Arne Os.
Varamedl.: Marit Mihle, Guttorm Grundt, Thorbjørn Haugesten, Helene Bugge, Magdalena
Eckersberg , Astrid Øyråker.
1996:
Leder: Peter Sundt
Styremedlemmer: Frederica Miller, Dag Erik
Nilsen, Ola Bettum, Ellen Husaas og Arne Os.
Varamedl.: Marit Mihle, Guttorm Grundt, Thorbjørn Haugesten, Helene Bugge, Magdalena
Eckersberg og Astrid Øyråker.
I 1997 hadde styret denne sammensetningen:
Leder: Berit Dybvad
Styremedlemmer: Sverre A. Ueland, Thorbjørn Haugesten, Ragnar Kjølner, Trond Ø.
Kamperud
Ingen varamedlemmer.
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I 1998 ble styret slik:
Leder: Jan Moen
Styremedlemmer: Olav Martin Bakheim, Thorbjørn Haugesten, Ragnar Kjølner, Trond Ø.
Kamperud, Eldbjørg Berg, Sverre A. Ueland
Varamedlemmer: Stein Hohle, Eivind Thune,
Ullabritt Bø, Tullemor Haugen, Marianne Hermansen og Ellen Yvonne Mathisen.
I 1999 ble Marianne Hermansen
erstattet av Hans Kjell Larsen som vara.
I 2000 var styret akkurat det
samme, inkl varaene.
I 2001 ble Trond Kamperud erstattet av Ellen Yvonne Mathisen. Varamedlemmer: Hans-Kjell Larsen, Stein Hohle, Eivind
Thune og Ulla-Britt Bøe. Sammensetningen
var lik i 2002.
I 2002 skjedde det endringer:
Leder: Magne E. Bruun
Styremedlemmer: Sverre A. Ueland, Thorbjørn Haugesten, Ragnar Kjølner, Bjørg Skaug,
Eldbjørg Berg, Olav Martin Bakheim
Varamedlemmer: Hans-Kjell Larsen, Signe
Saxhaug og Eirik Wærner.
Styret i 2003 var likt 2002, med
unntak av at Arne Knap erstattet Bjørg Skaug.
På vara-siden erstattet Lars Øyre Hans-Kjell
Larsen.
Styret i 2004 så slik ut:
Leder: Trond Øivind Kamperud
Styremedlemmer: Sverre A. Ueland, Olav
Martin Bakheim, Arne Knap, Jan Moen, May
Sandved, Signe Saxhaug, Ingjerd Solfjeld,
Eirik Wærner, Grethe Wiens, Lars Øyre. Ikke
angitt hvem som er vara.
I 2005 gikk Sverre A. Ueland og
Lars Øyre ut, og inn kom Tore Edvard Bergaust og Willy Thomassen.
I 2006 var styresammensetningen:
Leder: Willy Thomassen
Styremedlemmer: Olav Martin Bakheim, Arne
Knap, May Sandved, Signe Saxhaug, BenteSølve Toverød, Grethe Wiens
TREVENNEN

Varamedlemmer: Eirik Wærner, Tore Edvard
Bergaust og Jenny Krohn.Trond Øivind Kamperud var fungerende redaktør.
I 2007 satt disse i styret:
Leder: Willy Thomassen
Styremedlemmer: Ellen Husaas, Signe Saxhaug, Bente-Sølve Toverød, Eirik Wærner
Varamedlemmer: Grethe Wiens, Jenny Krohn,
Olav Martin Bakheim, Guro Hessner, Rainer
Stange
På årsmøtet i 2008 hadde ikke valgkomiteen klart å finne noen nye kandidater,
så det sittende styret ble sittende til sommerens busstur. Ombord på bussen ble det
avholdt ekstraordinært årsmøte, hvor det som
egentlig ikke skal skje, skjedde (nesten hele
styret ble byttet ut, men tilhørende mangel på
kontinuitet). Styresammensetningen ble slik:
Leder: Eirik Wærner
Styremedlemmer: Ellen Husaas, Vidar Lundetræ, Elin Katharina Hille From, Nina Bergitte
Bentzen, Gro Haaverstad, Ole Martin Bakheim. Varamedlemmer: Grethe Wiens, Marianne
Leisner, Rainer Stange (redaktør).
Denne opplistingen mangler styresammensetningen for årene 1995-98. Men
gitt at sammenstillingen ellers er riktig, har vi
noen klare slitere, som har vært med i styrearbeid i mange år. Dette sier nødvendigvis ikke
noe om innsats, fordi det er mindre krevende å
være vara enn styreleder. Men likevel, det sier
noe om interesse:
Thorbjørn Haugesten har sittet i styret i
minst 18 år
Jan Moen har sittet i styret i minst 15 år
Siri Horntvedt/Kjær har sittet i styret i
13 år
Olav Martin Bakheim har sittet i styret
i 12 år
Sverre Anker Ueland har sittet i minst
11 år
Trond Øivind Kamperud har sittet i 10
år
2-2009
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Æresmedlemmer i foreningen
1979
1988

Professor Oddvin Reisæter, som bygget opp Institutt for dendrologi og plan
teskoledrift ved NLH. Han døde i 1983.
Mari Kollandsrud, foreningens stifter

Eika i Engrønningen, Nøklegård, Andebu, er ei sparebankeik og skal
stamme fra før gården ble nyryddet på 1600-tallet

12
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Disse er priset
I 1979 bestemte styret at foreningen burde gi en årlig utmerkelse for særlig fortjenstefullt arbeid
med trær. Utmerkelsen er en vakker treplakett på 20 x 30 cm, hvor foreningens emblem med
hjertet og TREVENNEN er skåret inn. Disse har fått plaketten:
1979
1980
1981
1982
1983

1984
1985
1986
1988
1989
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Vestfold vegvesen for framføring av sykkelvei langs riksvei 310 i Borre uten 		
å skade store eiketrær.
Bergen kommune, Fritidseksjonen, for treplanting i Bergen.
Elsa Kiær Gran, Marie Louise Kiær og Ingeborg Kiær, Solum gård ved 		
Drammen, for pietetsfull bevaring av alleer og park i større gårdsanlegg.
Møre og Romsdaal fylkeshagelag, som ga trær som gave til jubilerende kommuner
og institusjoner.
Fossum Miljøforum for planting av 20.000 trær i Groruddalen.
Nordland fylkeshagelag for planting ved Valnesfjord Helsesportsenter.
Storebrand-Norden for to vakre blodlønner ved inngangen til sitt hovedkontor i Oslo. (det hjalp ikke så mye, for trærne var hogget ned i 1987).
Leikanger kommune for endring av viktig veglinje for å bevare “Skrivareika” 		
ved Sorenskrivergården i Leikanger.
Mari Kollandsrud, foreningens stifter og første formann (1978-84).
Drammen kommune, Parkvesenet
Bjørn E. Nyberg for for “Plant et jubileumstreaksjonen”.
Trondheim kommune for planting og bevaring av trær i bykjernen og i
boligområder.
Norske Fina A/S og Erik Magnus Paulsen for landskapsbehandling og be		
planting ved deres anlegg, Magnus Gjestegård i Rygge.
Store Ree gård, Stange
Bygdøy alle-aksjonen
Statens Vegvesen v/ Vegdirektoratet
Glen Read, AB Trepleie
Svinviks Arboret
May Sandved, for sin mangeårige innsats for foreningen i styret og ulike komiteer.
Tore Seim, Seim Trær og Planter AS for bedriftens langvarige innsats for 		
kvalitetstrær
Egil Bjerkestrand, for årelang innsats med utvelgelse av egnede arter trær og 		
buskerfor norske forhold.
Kristiansund kommune
Blådike planteskole		
Siri Haavie, for bevaringsinnsats for trær i Oslo.
Torstein Opheim, inspirator og aksjonsleder for aksjonen “1000-års treet”.
May Sandved, for sin mangeårige innsats for foreningen i styret og ulike 		
komiteer.

Listen er satt sammen av Eirik Wærner, med god hjelp av Sverre Anker Ueland.
TREVENNEN
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Ullung-rogn
(Sorbus ’Dodong’ E)
Av Tore Seim
Historie
Ullung-rogn (Sorbus ‘Dodong’) kommer opprinnelig fra den sydkoreanske øya Ullung
som ligger i det japanske havet mellom den
koreanske halvøya og Japan. Den er ikke
oppført med artsnavn fordi det ikke har vært
mulig med sikkerhet og føre den til noen art.
Den er imidlertid nær beslektet med japansk
rogn, Sorbus comixta. Ullung rognen er selektert fra den svenske forsker Tor Nitzelius
frøsammlinger. Den er under produksjon både
i Norge og Sverige.

brukes i parker og andre offentlige anlegg, der
man ikke ønsker et stort tre f.eks av plasshensyn. Det tilhører rosefamilien og liker derfor et
solrikt voksested. Dette treet har mulighet for
stor utbredelse, og vil være et flott innslag i vår
urbane fauna.
Vinterherdighet
Sone 1-4 etter det norske vinterherdighet
sonene.

Egenskaper
Dette treet er et av de mest praktfulle som er
blitt introdusert de siste årene.
Det er et middelstort tre som blir mellom 8-10
meter høyt og 4-5 meter bredt. Det er et meget
frodig tre med grove greiner og tilnærmet 90 ’
grenvinkel, noe som er meget bra.
Bladverk
Det har et eksotisk, grønt og glinsende bladverk. Høstfargen er intensiv og lysende rødt.
Et meget dekorativt løvverk.

Ullung-rogna har sterke høstfarger

Knopper
Glinsende røde knopper.
Frukter
Er oransje fargede med en vakker pæreform
på hvert bær. De sitter i store klaser som på
vanlig rogn. Høstfargene på bærene er gult/orange/rødt.

...og eksotisk bladverk

Bruksområder
Det er av de få trærne som er små nok til å
brukes i private haver. Det kan også med fordel

På neste side side vises vinter- og vårbilder av
den langt mer kjente slektning: svenskeasalen

14
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Trerekka av svenskeasal, Hålogalandsgate, Bodø, plantet i 1967 og danner en 2,5 km lang
aveny i Bodø

Blomstrende asal på Arkitekt Rivertz’ plass. Svenskeasalen var mellomkrigstidas karaktértre.
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TREETS VENNER
er en forening hvor alle som er glade i trær kan samles til aktivt arbeid for å fremme treets interesser. Foreningen skal arbeide for å beholde og øke trebestanden i våre nærmiljøer gjennom
bevaring av verdifulle enkelttrær og trevegetasjon generelt, samtidig som en vil rette oppmerksomheten mot nødvendigheten av kontinuerlig nyplanting. En behøver således ikke ha spesiell
faglig bakgrunn for å bli medlem. Om du er glad i trær og ønsker å se flere av dem i dine daglige
omgivelser, er du godt kvalifisert til å bli en trevenn.
Vedtektene forteller om foreningens formål og arbeidsområder.
§ 1. Foreningens navn er TREETS VENNER.
Den er tilsluttet Det norske hageselskap.
§ 2. Foreningens formål er å
-skape interesse for trær og forståelse for bruk, bevaring og vedlikehold av trær og vegetasjon.
-arbeide for vern av enkelttrær og treplantninger som er verdifulle i miljømessige, botanisk, kulturhistorisk eller estetisk sammenheng.
-arbeide for at nyplantninger og bruk av trær får sin naturlige plass i fysisk planlegging.
-formilde kunnskap om trær og bruk av trær.
§ 3. Foreningen skal arbeide for sitt formål ved å
-spre informasjon og opplysning gjennom artikler, hefter, bøker og foredrag.
-arranger kurs og møter for medlemmer og andre interesserte.
-bistå med veiledning og hjelp og formidle kontakter der slik bistand er påkrevd/ønsket.
-nedsette nødvendige utvalg til å arbeide med eller utred spesielle saker.
-samarbeide med grupper og foreninger som har lignende formål.
§4. Som medlemmer tas opp:
Enkeltpersoner. Organisasjoner. Kommuner. Foreninger. Firmaer.
Innbudte medlemmer. Æresmedlemmer.
Enkeltmedlemmer betaler en årlig kontingent.
Organisasjoner, kommuner, foreninger betaler en årlig kontingent.Innbudte medlemmer og æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Innbudte medlemmer utnevnes av styret og kan være personer som spesielt har fremmet foreningens formål. Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet etter
enstemmig innstilling fra styret. Tallet kan høyst være 10.
§5 Foreningens organer er:
-Årsmøtet
-Styret med arbeidsutvalg
-Sekretariatet.

16
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Styret har 7 medlemmer. Formann, 6 medlemmer og 3 vararepresentanter for disse, velges
på årsmøtet. Formannen velges for 1 år, de øvrige for 2 år. Styret velger selv nestformann og
oppnevner arbeidsutvalg. Styret sørger for at kasserer- og sekretærfunksjonen dekkes. Styret
treffer de nødvendige tiltak for å gjennomføre foreningens formål. Arbeidsutvalget avgjør alle
vanlige saker. Saker av prinsipiell karakter, eller saker som betinger større bevilgninger, forelegges styret til avgjørelse. Vedtak i styret gjelder når 4 av styremedlemmene har avgitt positiv
stemme. Foreningen har sekretariat hos Det norske hageselskap.
§6. Styret eller årsmøtet kan oppnevne utvalg for spesielle oppgaver. Utvalgets innstilling avgis
til styret, som sørger for at den offentliggjøres eller bringes videre til de personer/instanse den
er utarbeidet med henblikk på. Styret holder årsmøtet orientert om utredninger som er foretatt
i årets iøp.
§7. Foreningsåret følger kalenderåret. Årsmøte holdes senest innen utgangen av mars det
påfølgende år. Innkalling skjer direkte til medlemmene med minst 3 ukers varsel. Forslag til
saker som ønskes tatt opp må være innkommet til styret senest 1 uke før årsmøtet. Vedtak
fattes med alminnelig flertall.
Dagsorden skal inneholde
1. Valg av dirigent.
2. Årsmelding.
3. Regnskap.
4. Fastsettelse av årskontingent.
5. Budsjettforslag.
6. Innkomne forslag.
7. Valg av formann, styremedlemmer og varamenn.
8. Valg av revisor.
9. Valg av valgkomité på tre medlemmer.
§8
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 15% av medlemmene finner det påkrevd.
Det innkalles til slikt møte med minst 4 ukers varsel, samtidig som saksliste gjøres kjent.
§9
Endringer av vedtekter og beslutning om oppløsning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte på
årsmøtet.
Hvis foreningen blir oppløst disponeres eventuelle midler av Det norske hageselskap. Midlene
skal brukes til formål av samme karakter som foreningen har arbeidet for.
Vedtekter vedtatt av årsmøtet 30.9.1980 med endringer vedtatt
18.2.1988, 2.12.1988, 2.3.1999 og 27.03.2001
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Høsttur 2009:
Vandring langs elveparken i Drammen
Dato: lørdag 12.september

6

Nye Ypsilon
gangbru

Bragernes
torg

5

2
4

Vandring langs
elveparken fra
Papirbredden

Lunsj på
restaurant Glass

1
Oppmøte:
Drammen st.
/Strømsø torg

3

Stopp med
overraskelse på
Holmennokken

Drammen: 300 mål med ny elvepark
Vandring langs Norges største, nye park i det 21. århundre. Drammen har fått Vakre Vegers
pris 2004 og Bymiljøprisen for en urbanistisk helomvending fra slitent industristed og veikryss til
vakker elveby. Vi skal spesielt studere det grønne og det blå. Vi tar toget til Drammen lørdag den
12. september 2009
12:00 Oppmøte på Drammen stasjon med omvisning av landskapsarkitekt Erland Engen, parksjef i Drammen. Vi skal spasere fra Strømsø torg, via Nokken med forfriskning til elveparken på
Bragernes. Her er det en rekke nye park- og byprosjekter.
14:30 Lunsj på “Glass”.
16:00 Befaring fortsetter til renoverte Bragernes torg, til nye Ypsilon gangbru, via den nye
kunnskapsbydelen Papirbredden til Strømsø torg
ca 18:00 Retur f.eks. med tog fra Drammen
Påmelding: Kr 250,- før den 1.9.2009 til konto: 7874.06.45861 merk “Drammen”.
Det er også mulig å melde seg på årsmøtet den 16. april eller til Elin Katharina Hille From
Direkte +47 22 51 86 55. Mobil +47 40 85 22 18. elin.from@ramboll.no
18
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Omvisning med landskapsarkitekt Erland
Engen, parksjef i Drammen

Nokkens beplantninger

Bragernesbredden

Sein lunsj på Glass

Bragernes torg er Norges flotteste byprospekt
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Innkalling til årsmøte 2009
16. april 2009 Oslo Ladegård, Oslo gate 13 kl. 19.00
Forslag til dagsorden:
1.
Valg av møteleder og referent
2.
Årsmelding
3.
Regnskap
4.
Fastsettelse av kontingent
5.
Budsjettforslag
6.
Innkomne forslag
7.
Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
8.
Valg av revisor
9.
Valg av valgkomite
10.
Utnevning av mottakere av “Trevennen”
Etter møtet blir det en kort omvisning i Ladegården, som er fra 1720-tallet. Kjelleren er en rest av
bispeborgen, som ble bygget på 1200-tallet (!).
Vi får deretter et foredrag av Rainer Stange, “Gatetrærnes historie gjennom 100 år”

Avenue de l’Imperatrice (Keiserinnas aveny) eller Avenue Foch er den mest monumentale aveny i
Paris med 140 m mellom fasadene, og binder Louvre-aksen sammen med Bologneskogen
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