
”Det tager kun fem minutter, men vi vil så gerne have, at de bliver lidt 
længere” - et lille nødråb fra grundejer ved Ajstrup Strand. 
 
Sommerhus anskaffes blandt andet fordi man har 
behov for rekreation - og naturen er livskvalitet. Vi 
har i godt fire år haft vores grund/sommerhus i 
Ajstrup. Vi købte grunden, blandt andet fordi vi så 
muligheden for at bygge hus på en i forvejen dejlig 
beplantet grund – store smukke træer, som for 
nogles vedkommende var plantet, da det oprindelige 
hus blev bygget tilbage i 40érne. 
 
Indenfor de sidste par år har vi oplevet stigende nybyggeri i området. I forbindelse 
med byggerierne ser vi, at grunden ofte helt ryddes for beplantning inden byggeriet 
går i gang. Hvilket har betydet, at en stor del træer i løbet af  disse år er blevet 
fældet. Det har forandret området, vi ser nu hele veje, hvor der faktisk ingen større 
træer er, men ikke kun på grund af nybyggeri, der ses en generel tendens til at 
større træer fældes. 
 
Der er mange gode grunde til at bevare træerne. De skærmer bl.a. for vinden, som 
kan være temmelig barsk. Træer er også den største enkeltkilde til ilt i atmosfæren, 
og bladene optager CO2, så træerne har stor betydning ikke kun for livskvaliteten, 
men også set i forhold til klimaet. 
 
Planter og herunder også træer har herudover en masse gavnlige effekter for dyreliv 
- de sikrer mangfoldighed i naturen, og de skygger for solen, skærmer og giver 
oplevelser og karakter til området. 
Der kan selvfølgelig være grunde til, at store, gamle træer må fældes – f.eks. 
sikkerhed, og at grunde ikke kan bebygges. Men da det får betydning på flere planer 
når træerne forsvinder i området, er det væsentligt, at overveje en ekstra gang, 
inden motorsaven sætter sine tænder i stammen.  
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