Lidt mere om træfældning på Helles Klint
Jeg har tidligere skrevet en del på www.helles-klint.dk om forskellige aspekter af den
igangværende træfældnings kampangne på Helles Klint. I dette bidrag, vil jeg koncentrere
mig om de udgifter, som er forbundet med fældning af træerne.
Hvem bør betale for fældningen
Først vil jeg slå fast, at det efter min mening er helt indlysende, at det er den / de
personer, der ønsker træerne beskåret / fældet, der selv bør af holde alle udgifter i
forbindelse med træfældningen og genetableringen af grunden efter fældningen.
Det ville efter min mening være helt urimeligt, hvis en grundejer, som selv er glad for sine
træer, skal pålægges en udgift og et besvær for at tilfredsstille andre grundejere, som
ønsker træerne beskåret / fældet blot for at forbedre deres udsigt en smule.
For dog at vise en positiv indstilling til andre grundejeres ønske om fældning / beskæring
har jeg gjort mig den ulejlighed, at undersøge hvad det egentlig vil koste, at få et
professionelt firma til at udføre fældningen af vores 6 birketræer og to fyrretræer samt at
genetablere bevoksningen på den nordlige del af grunden.
Opgavebeskrivelse
Jeg kontaktede Skov- og Landskabsingeniør Morten Kryger og bad ham om at give mig et
ikke-bindende overslag over udgifterne for følgende arbejder:
1. Fældning af 6 birketræer og to fyrretræer.
2. Rodfræsning af stubbene
3. Opskæring af stammerne i 30 cm stykker samt kløvning af stykkerne
4. Flisning af kronerne (flisen behøver ikke at bortkøres)
5. Plantning af 8 nye træer ca. 2-3 meter høje
Tilbuddet
Det samlede overslag lød på kr. 24.500 + moms, forudsat at det er muligt, at køre en
traktor ind på grunden i nærheden af træerne. Det kan imidlertid ikke lade sig gøre på
grund af placeringen af sommer- og udhus, hvilket formentlig betyder, at det endelige
beløbet vil blive endnu større.
Hvis vi skulle efterkomme de fældnings- / beskæringsønsker vi indtil videre har modtaget,
vil det altså betyde en udgift for os på mindst kr. 30.000; og sandsynligvis et godt stykke
højere, idet plantning af større træer også kræver gode tilkørselsforhold for rendegraver
og transport af træerne med rodklump.
Konklusion
Om de personer, som har bedt os om at fælde vores store træer mener, at det er kr. 30 40.000 værd for dem, vil vi nok se mere positivt på de henvendelser, som vi har modtaget.

Jeg tvivler imidlertid på om den forbedring af udsigtsforholdene, der kan opnås for dette
beløb, står mål med den betragtelige udgift.
I øvrigt kan tilføjes, at den forbedringen af udsigtsforholdene, der kan opnås alene ved
fældning af træerne på vores grund, vil være begrænset af andre høje træer på
tilstødende grunde på Helles Klint.
Skulle der imidlertid være grundejere, som mener, at den ovenfor skitserede udgift , ikke
er større end de vil være villige til - alene eller flere i forening - at betale, er de meget
velkomne til at kontakte os, så vi sammen kan lave en aftale om hvordan fældningen og
betalingen kan arrangeres.
Jeg vil tilslut pointere - med baggrund i min erfaring med selv-skovning af træer af
tilsvarende størrelse -, at projektet beskrevet ovenfor ikke er en gør-det-selv opgave for
velmenende amatører.
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