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Flot fyr ved stranden i Hou 

 

 

 
 

 

 

Hofjægermesteren fra Rathlousdal og Gersdorffslund ejede den jord, som Hou by er 

bygget på. Præcis hvornår og hvorfor, han plantede omkring 100 østriske fyrretræer 

langs kysterne i Hou, vides ikke, men ét er sikkert; de var der allerede, da den første 

fisker slog sig ned i 1844. Fyrretræerne er dermed op mod 200 år gamle. Den dag i 

dag står mange af de skulpturelle silhuetter tilbage og danner en smuk ramme om 

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

ungdommen, men uregelmæssig senere. Den er tørketålende, hårdfør og tåler vind 

og salt og klarer sig meget godt i kystzoner langs de inde farvande. Derfor kan det jo 

ikke undre, at fyrretræerne hygger sig i Hou.  
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Ifølge Wikipedia skulle frøene modne godt og spire villigt. Dog har flere i Hou gjort 

forsøg på at formere træet uden held. Måske er andre villige til at gøre forsøget, så vi 

kan sikre vores bestand af de smukke træer langs vores kyst? 
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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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