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Til Grundejerne 

 

DE GAMLE NÅLETRÆER TRÆER SKAL FÆLDES! 

 

1. VÆSENTLIG ULEMPE. 

Nogle træer indenfor parcellerne er efterhånden blevet til væsentlig ulempe på egen og 

naboers parceller. Astrup Vig blev udstykket sidst i 1969 og nogle af de ældste nåletræer er 

næsten lige så gamle, nogle med stammeomkreds på over 1 meter og højde på 20 meter 

eller mere.  

Deklarationen, som er tinglyst på alle parcellerne (den gældende lokalplan), påbyder at: 

"Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, som ved skygge eller uhæmmet vækst kan 

blive til væsentlig ulempe for naboerne. 

Der må ikke plantes poppel eller bævreasp. Beplantningen består af en på stedet naturlig 

bevoksning og af hensyn til brandfaren fortrinsvis af løvfældende træer. Det eksisterende 

ege- og enebærkrat både på sommerhusgrunde og fællesareal skal så vidt muligt bevares, i 

givet fald genplantes". 

I dag, ca 35 år efter udstykningen, kan de ældste nåletræer nogle steder betegnes ikke blot 

som ulempe, men som direkte fare for egen og naboers parceller. Enkelte grunde, hvor 

træerne står tæt og uden opstamning (grene vokser ud ned til træets rod og griber ind i 

nabotræers grene), kan karakteriseres som direkte brandfælder. 

 

 
fortsættes . . .  



2. REDNINGSVEJE OG RENOVATION. 

Offentlige myndigheder påbyder følgende afstande på veje og indkørsler: 

 
Opmærksomheden henledes på at rabatten skal have en bredde på mindst 1 m i hver side - 

foruden en 3 m bred kørebane.  

Det er grundejernes ansvar ved fældning at hindre bevoksning i at knobskyde ud i rabatterne. 

Grundejerforeningen sørger for lodret beskæring af bevoksning langs stam- og sideveje, men 

ikke indkørsler til koteletgrundene.   

Grundejerforeningen sørger heller ikke for vandret beskæring (fældning) af bevoksning som 

knobskyder ud i rabatterne.  

 

3. FÆLDNING 

Grundejerne opfordres til snarest at træffe foranstaltninger til fældning af især de gamle 

nåletræer. Grundejerforeningen forestår udtynding af fællesarealerne, men kan ikke yde 

økonomisk støtte til fældning indenfor de private grundstykker. Dog vil Grundejerforeningen 

opfordre til at grundejerne hjælper hinanden, så de som kan håndtere en motorsav, hjælper 

de som ikke kan. Men opmærksomheden bør henledes på at nogle træer er blevet så store 

og så farlige for ejendom og mennesker, at professionel hjælp bør overvejes.  

 

Med venlig hilsen 

 

Anders Nissen 

formand 

Astrup Vig Grundejerforening 

 

 

 

 


