Børn og voksne i alle aldre plantede træer i Kongsholmparken i vinters

Ser vi ikke skoven for bare træer i Albertslund?
At ”man ikke kan se skoven for bare træer” er en talemåde, der blive benyttet, når man har fokus på
detaljen fremfor på helheden. Og hvis det skal lykkes at få 500.000 nye træer i Albertslund, skal vi sørge
for hele tiden at have det store perspektiv for øje, for let bliver det ikke. Vi skal virkelig anstrenge os og
ville det, der er mange ”detaljer”, der skal overvindes og her i Verdensmål Centeret har vi da også fået
reaktioner fra borgere, der hovedrystende har stillet spørgsmål ved, om vi kan finde plads til 500.000 nye
træer i vores i forvejen grønne by. Men visionen er altså ikke urealistisk, hvis bare vi hjælpes ad  borgere,
grundejere, politikere og ikke mindst Vestskoven. Tag f.eks. bare kommunalbestyrelsesmødet i juni, hvor
politikerne besluttede at gøre plads til 6070.000 træer alene på de kommunale arealer. Politikkerne har
påtaget sig kommunens andel af opgaven. Vi kan, hvis vi vil, her i byen.
Men hvorfor er det egentlig vi skal have 500.000 flere træer i lille Albertslund. Jo, det skal vi, fordi vi skal
tage medansvar for klimakrisen og skabe mere natur, her hvor vi selv bor. Vi kan ikke bare tørre den af på
alle de andre, i Agerskov, i Augustenborg og i Afrika. Vi er alle en del af problemet  og løsningen! Når vi
giver plads til flere træer i byen, lagrer vi CO2 i træernes stammer og rodnet. Og lagret CO2 gør en
forskel.
Men hvorfor egentlig lige 500.000? Det har baggrund i en FN beslutning, der anbefaler at plante træer, så
de kan være med til at løse klimaudfordringerne. Konkret går anbefalingen på at plante skov på et areal,
der svarer til Indien. Dividerer vi det med verdens befolkning og ganger med antallet af Albertslundere,

ender vi ikke på 500.000, men på 5 millioner! Det anser selv vi i Verdensmål Centeret for urealistisk, men
10 % af opgaven skal vi kunne løfte og så ellers støtte plantning af træer andre steder udenfor
kommunen.
Det er derfor bare med at komme i gang. Pladsen til træer skal findes alle steder i byen: på
boligområdernes fællesarealer, i haver, på virksomhedernes græsplæner, i parkerne og selvfølgelig ikke
mindst i Vestskoven. Arealerne er der, hvis vi tænker lidt ud af boksen.
Som nævnt har kommunalbestyrelsen allerede taget hul på deres del af opgaven. De har lavet et kort over
56 kommunale hektar, hvor der kan etableres 6070.000 træer. Nogen steder skal de stå tæt og andre
steder spredt. Nogen steder skal de plantes, andre steder skal de komme af sig selv. Nogen steder giver det
mening at plante små træer, andre steder store. Det er en rigtig god start, og det er netop vigtigt, at når vi
planlægger flere træer, så vælger vi steder, arter og tæthed, så det også bliver plads til åbne områder,
friluftsliv og mere biodiversitet.
Selvom de fleste træer skal etableres i Vestskoven, er det vigtigt, at den bebyggede del af byen, også
kommer til at rumme mere natur og flere træer. Det forhold er ekstra vigtigt at være opmærksom på i takt
med, at nye boligområder skyder op rundt om i byen. Og nu hvor vi lige har haft hedebølge, kan man da
kun prise sig lykkelig for alle vores bytræer, der giver dejlig skygge og køling.
Heldigvis har borgere og boligområder også taget godt imod projekt 500.000 nye træer. Sammen har vi til
dato etableret 5.000 nye træer. Eksempelvis 900 i Generationslunden i Kongsholmparken. Her har vi
plantet med god plads mellem træerne, så der med tiden vil komme endnu flere træer af sig selv – i alt
bliver det med tiden til 2.000 træer. Det kaldes naturlig tilgroning eller naturlig succession, og selvom
nogle af de plantede træer vil gå ud, så bliver der bare plads til, at nye kan etablere sig, når arealer sådan
får lov til at ”springe i skov”.
Det har været skønt at opleve opbakningen til flere træer, og vi glæder os til næste store ryk, hvor vi sidst
på året skal have plantet 56.000 træer ved Naturcenteret i samarbejde med Vestskoven. Så jo, selvom der
er mange ”detaljer”, der skal løses på vejen, så har vi stadig blikket fast rettet på ”helheden”. Vi ser
skoven for bare træer i Albertslund.

