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Offentligt �lgængelige grønne områder i byen, bl.a. gadekæret, kirkegården mv.

Hække med betydning i gadeforløbet, som skal bevares som hæk. Arter der er 
karakteris�ske for hække i Udby: bøg, hvidtjørn, berberris, navr, avnbøg, liguster.

Seljerøn - tæt enrækket hegn langs kirkegård

S�lkeg - gammelt karakterfuldt træ ved kirken

Lind - flere eksempler på karaktergivende lindetræer i byen, bl.a på kirkegården ved 
kirken og langs Udbyvej centralt i byen og ved gårdene, samt ved gadekæret.

Robinie  - karakterfulde ekso�ske træer ved kirken og præstegården

Hassel - tæt hasselhegn langs præstegårdens have

frug�ræer - æble. Nyplantede æbletræer på ‘æblerovsruten’

Hvidpil - typisk og karakterfuldt træ ved gadekæret

Hestekastanje - karakterfuldt træ bag gadekæret

Platan  - stynet ekso�sk træ bag gadekæret

Navr - to karakterfulde træer ved indgangsport �l firlænget gård

Bøg - karakterfuldt træ i haven �l det �dligere alderdomshjem, samt bag gadekæret

Spidsløn og ahorn - række af mellemstore træer som grøn afgrænsning af byen 
(desuden seljerøn imellem)

Hæg - gruppe af mellemstore træer ved dagligvarebu�k

Birk - mellemstore træer i forhaver og ved firlænget gård

Kirsebær  - mindre kirsebær i forhave uden hæk og ved firlænget gård

Seljepil - mellemstore træer ved firlænget gård, der kan give karakter i ny bebyggelse

Frug�ræer (æble)  - gammel æblehave ved firlænget gård/landbohave

Japansk lærk - stort træ ved vejforgrening

Rødbøg - stort træ i have ved firlænget gård. Krone synlig og karakterfuld i gaden

Ceder - stort ekso�sk træ i forhave

Mirabel - gl. enrækket læhegn der kan give karakter i ny bebyggelse

Lokalplanafgrænsning

Bevaringsværdig beplantning med høj værdi (udfyldt cirkel signatur):

Bevaringsværdig beplantning med lav værdi (omkreds cirkel signatur):


