
1870 Fyrretræerne langs kysten ved Hou 

Fyrretræerne langs kysten ved Hou står i en meget markant række, der gør 

kyststrækningen både nord og syd for havnen til noget særligt 

 

Foto 1917 

Hads herreds kyst var stort set ubeboet og træløs i 1800 tallet. Det var derfor tjørnen 

ved Hou kunne få betydning som sømærke. 

 

Foto af Tjørnen 1922 



Ved landboreformerne i 1781 fik hver gård så vidt muligt samlet sin jord i èn parcel. 

Jorden nærmest havet var ikke så givtig, så den blev udstykket til husmandsbrug. 

Bønderne sørgede dog for, at de fik adgangsveje til kysten, så de kunne hente sten, 

sand og tang til gødning. 

Hedeselskabet havde i sidste halvdel af 1800årene startet en oplysningsvirksomhed, 

som inspirerede bønderne til at bruge egnens dårligere jorde til anlæg af 

nåletræsplantager, som med tiden kunne skaffe indtægter i form af tømmer. 

Der blev i 1882 anlagt en plantage ved Sondrup og en ved Rude. Saxild følger efter i 

1898. 

Kystområdet ved Hou ejedes af Hofjægermesteren fra Rathlousdal, og han havde 

allerede fra 1870erne plantet en række østrigske fyr langs stranden både nord og syd 

for havnen.  

 

I 1918 har fyrretræerne allerede dannet en markant række ved stranden. 

 

Ved århundredskiftet var jorden langs Hou kysten sandet og tilgroet med lyng og 

gyvel. For at give jorden mere brugsværdi, begyndte man derfor at plante gran, fyr 

og birketræer i et bælte langs kysten, sådan som man allerede var begyndt med 

omkring Saxild.  
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Sydstranden 1917 
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Nordstranden 2004 

 

Østrigsk fyr er et op til 25 m højt træ med en meget tæt krone, som er regelmæssig i 

de tidlige år, men uregelmæssig senere. Den er tørketålende, hårdfør og tåler vind og 

salt. Derfor klarer den sig meget godt i kystzoner langs de inde farvande 

 

I takt med at sommerhusfolket begyndte at bygge langs stranden, fældede de en del 

træer for at få sol og lys på deres grund. Derfor er der lavet en lokalplan, som skal 

sikre, at fældningen holdes i ave. Ifølge ”Lokalplan 5022 – Odder Kommune” er det 

ikke tilladt at fælde træer af arten østrigsk fyr, birk og eg i kystområdet langs 

Nordstranden i Hou, da netop disse arter ”giver området dets helt specielle karakter”. 
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