
TRÆER OG BUSKE
i madskoven

1) FRUGTTRÆER
1. Æble 
2. Pære
3. Blomme
4. Kirsebær- sur og sød
5. Morbær

2) NØDDETRÆER 
6. Hasselnød
7. Mandel
8. Pekannød
9. Valnød
10. Ægtekastanje
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4) ANDRE TRÆER, DE VIGTIGSTE
23. Ask 
24. Birk
25. Blåregn
26. Bøg 
27. Eg 
28. Fyr
29. Japansk kirsebær 
30. Jordbærtræ
31.Kinesisk mahogni
32. Koreakornel
33. Kugleakacie
34. Kvæde
35. Papirbarkløn
36. Rødel
37. Sichuanpeber
38. Sommerfuglebusk
39. Tempeltræ

5) ANDRE TRÆER, DE SÆRLIGE
40. Abernes skræk 
41. Alm tretorn
42. Ananasguava
43. Blommetaks
44. Blærenød
45. Blåbælg
46. Bøffelbær
47. Duetræ 
48. Hvidtjørn
49. Japansk rosintræ
50. Kakifrugter
51. Kinesisk daddel
52. Kinesisk morbær
53. Kirsebærkornel 
54. Kvalkved 
55. Pawpaw
56. Persisk silketræ
57. Røn / tjørn 
58. Skæbnetræ
59. Sneklokketræ

Frugttræer står oplistet i prioriteringsrækkefølge. Alle andre buske og træer er oplistet alfabetisk.

Der findes mange forskellige sorter af træerne og buskene. I  planteplanen, under hver type træ eller busk,  har jeg oplistet specifikke sorter. Mine forslag er subjektive og begrænset af, 
at jeg kun foreslår sorter, jeg selv har erfaring med og/eller har set fungere og smagt  i nogle af de mange haver, jeg har besøgt.

Informationerne om træerne er dels fra de bøger, der nævnes i slideshow om ‘madskov - hvad er det?’, slide 4,5,6, dels mundtligt overleverede informationer fra haveejere, jeg har 
besøgt og været på kurser hos, dels selv-erfarede.

3) FRUGTBUSKE
11. Aronia
12. Blåbær
13. Bærmispel
14. Cannabis
15. Figen
16. Hindbær
17. Hyld
18. Rabarber
19. Ribs
20. Skærmsølvblad
21. Solbær
22. Stikkelsbær



1) FRUGTTRÆER
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1. Æble
Malus
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Æblesorter

Æblekursus hos Aiah Noack med smagning 
af æbler samt info om robusthed/størst 
modstandsdygtighed i forhold til sygdomme 
etc. afstedkommer valg af følgende sorter:
• ‘Rød ananas’: Tidligste æble, besværlig 

pga. kort brugssæson. Skal beskæres 
hårdt for udbytte. Men smager godt og 
smager af første danske æbler, ligesom 
når man har tidlige jordbær.

• ‘Discovery’: Er også tidlig, smager skønt. 
Hvis jeg skulle plante eet træ, så blev det 
det.

• ‘Rød Gråsten’: September høst. Smager 
dejligt af netop tidligt efterår.

• ‘Summer Red’: Smager super godt, syrligt i 
smagen. Får dog ret tit frugttræskræft. 

• ‘Rubinola’: Smager godt, mere sødt i det. 
Er i høj grad skurv-resistent.  

• ‘Ingrid Marie’: Et klassisk dansk æble og 
god til at blive gemt helt indtil december. 

• ‘Filippa’: Kan gemmes længe. Giver ren 
klar most, som de nok er bedst egnede til. 
Løsner sig før de er modne, dvs. de skal 
plukkes eller man skal være vågen mht. 
opsamling.

• ‘Elstar’: Krydsning af golden delicious og 
ingrid marie. Kan gemmes.

• ‘Belle de boscop’: Madæble med meget 
højt c-vitamin indhold.

• ‘Cox orange’: Jeg holder meget af den sort 
som en sen sort, æblet er fast, halvtørt og 
sødligt med kraftig aroma. Godt spiseæble 
men egner sig også til bagværk. Afhængig 
af gode vækstbetingelser.

• Hvis begrænset til 5 sorter: Discovery, 
Summer Red, Rubinola, Elstar, Cox orange.
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H: 2-5 meter
B: 3-5 meter



2. Pære
Pyrus communis
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Foto: pixabay

• Dyrkning: Cirka som æbletræer, 
men gerne endnu mere fokus på 
sol og læ. Pæretræer er ikke 
selvbestøvende, hvorfor der skal 
plantes som minimum to træer.

• Sorter: ‘Clara Friis’ er en rund 
septemberpære, der skal spises 
ret hurtigt. Den er lidt sart over 
for diverse sygdomme, men den 
smager virkelig godt. 
‘Conference’ er en oktoberpære, 
der kan gemmes og er mere 
robust. Den er aflang i formen. 
Dens skind er lidt ru i det, så 
mange foretrækker at skrælle 
denne sort.

H: 2-5 meter
B: 3-5 meter



3. Blomme
Prunus domestica

• Jord: Plantes i kalkholdig og 
veldrænet jord. 

• Sorter: ‘Opal’: Tidlig høst, midt 
august. Rødbroget. Saftig. 
‘Victoria’: Flotte rødgule blommer 
med god aromatisk smag. Midt 
september. 
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Foto: pixabay

H: 2-5 meter
B: 3-5 meter



4. Kirsebær – sød og sur
Prunus avium & P. cerasus

• Sødkirsebær: Plant to typer: ‘Stella’ og  
‘Sunburst’.
Husk: De fleste er selv stirile, så plant 
bestøvere.

• Surkirsebær: Fantastiske til saft, lille let 
træ til f.eks. hegn.
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Foto: pixabay

H: 2-5 meter
B: 3-5 meter



5. Morbær
Morus spp.
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Etablering og jord: Plantes fra maj til 
september. Det kan trives på tørre og 
magre jorde, og det kan blive meget 
gammelt med tyk stamme og krogede 
grene. Træet er let at forme som man 
måtte ønske det, endda til espalier. Minder 
lidt om brombær. 
Høst: Der er modne bær i august, der er let 
fordærvelige. 
Sorter: Brug ’morus nigra’ – deres frugter 
er de bedst smagende. 
Brug: Morbær er som sagt let fordærvelige, 
så det er ligesom med nogle jordbærsorter: 
De skal spises direkte fra træet som en 
frydefuld helsansningsakt. De kan dog 
fryses og bruges i smoothies i 
vinterhalvåret.

Foto: pixabay

H: 12  meter i 
oprindelsesland, i 
dk mindre.
B: 3-5 meter



2) NØDDETRÆER
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6. Hasselnød
Corylus avellana
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Jord og sted: Hasselnødder kan vokse de fleste 
steder i Danmark, men skal stå på en solrig 
plads med læ for at give et godt udbytte af 
nødder. Man bør plante tre forskellige sorter for 
at sikre bestøvningen og dermed et udbytte af 
nødder. Selv om mange af os opfatter hassel 
som en busk, anbefaler forskerne at gøre den til 
et træ. Enten ved kun at bevare det stærkeste 
skud og skære øvrige skud bort, eller ved at pode 
hasselgrene på en god grundstamme. 
Sorter: Køb følgende tre typer: ‘Cosford’, 
‘Hallenska kæmpe’, ’Rød Zellernød’.

Foto: pixabay

H: 5-8 meter
B: 2-3 meter
Kan vælges 
beskåret og 
bruges som hæk



7. Mandel
Prunus dulcis

Sorter: Kun ‘ferskenmandel’ (mest robust) og ‘sødmandel’ (kræver dog mere varme) kan 
dyrkes i DK. 
Dyrkning: Træerne bliver 4-10 meters højde. De får smukke lyserøde blomster i foråret. 
Selvbestøvende. Bærer efter ca. 5 år.
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Foto: pixabay

H: 4-10 meter
B: 3-5 meter



8. Pekannød
Carya illonoinensis

• Pekannød findes naturligt i 
Nordamerikas midt- og sydstater. Den 
er vinterhårdfør, men for at modne 
nødderne, kræver den at stå på 
havens absolut varmeste spot. Sorten 
‘Snaps Early’ har (ifølge Birgit 
Rothmann) vist sig som en af de 
bedste at plante i dk. 

• Er et løvtræ, der er i familie med 
valnød. Bliver i Nordamerika 25-40 
meter højt.

• Mit kendskab til træet er foreløbig 
teoretisk, og jeg ved endnu ikke, hvor 
man kan købe det – min forestilling er 
blot, at det hører til i madskoven, hvis 
der findes særligt varme spots.
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H+B: Ukendt i 
dk. Meget højt 
i Nordamerika.



9. Valnød
Juglans regia

Valnødder er ofte meget udbytterige og 
nødderne er dyre at købe. Bliver op til 15 
meter høje og har en diameter på 12 meter, 
når fuldt udvokset, dvs. de er blandt havens 
højeste. 
Jord og sted: Det skal have læ, sol og 
næringsrig jord. Det er et solitærtræ 
nærings- og pladsmæssigt set. Bland dog 
gerne store træer og dværgtræer, der bærer 
hurtigere. 
Høst: Det giver udbytte efter 4-8 år. Det er 
løvfældende med det smukkeste løv. Midt på 
sommeren står det i elegante blågrønne 
farve og lyser op med klaser af limegrønne, 
umodne valnødder. 
Sorter: Brug ikke franske sorter. Brug 
‘Grøndal’, der er hårdfør, tyndskallet og 
rigtbærende. Andre sorter: ‘Amphyon’, ‘Fejø’, 
‘Geisenheim 139’, ‘Klostervalnød’. Tænk 
også i: Sort valnød (nigra), hjertenød 
(ailantifolia), buartnød, ‘Mitchell’, der er 
hybrid mellem grå valnød og hjertenød og 
grå valnød (cinerea). 
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Foto: pixabay

H: 12-15  meter
B: 8-12 meter



10. Ægtekastanje
Castania sativa
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Ægtekastanje. Kaldes i permakulturkredse for det ultimative træ blandt træer med spiselige 
kvaliteter. Det årlige udbytte kan være meget stort, og kan sammenlignes med udbyttet af 
enårige kornsorter. Se også spisekastanjer.dk
Brug: Nødderne kan spises friske, enten kogte eller ristede på panden. De kan også 
afskalles, hvorefter de kan holde i flere år og males til mel til brød, grød mm. Dog kræves 
tålmodighed, udbyttet ligner noget efter 8 år, men boomer efter 12 år og fremefter. 
Sorter: Jeg har købt sorten ‘Lyon’, 3 træer er plantet hos Mette Kaarsberg, 3 hos mine 
forældre.

Mandorla-formen afslører sig her. Sådan et syn her er for mig et konkret 
udtryk for, hvad livet handler om for både mennesker, dyr og planter. I det 
ydre har vi en naturlig og relevant beskyttelse. I det inderste afsløres det 
fineste og dyrebareste. Viden, indsigt og tid til at dykke indefter, dvs. 
langsomhed, tålmodighed og dvælen, kan føre os mod det inderste, kan give 
os en fin høst. At sanke i den frie natur bliver mig stadig mere dyrebart.

H: 4-5 meter
B: 4-5 meter

http://www.spisekastanjer.dk/


Denne kastanje er set i en park på 
Frederiksberg. 
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3) FRUGTBUSKE
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11. Aronia
Aronia sp.

• Dyrkning: Både tørke- og fugttolerante, 
så nemme at dyrke. Selvbestøvende.

• Smukke, både ved forårsblomstring og 
med efterårsløvet, jfr. billede.

• Brug: Meget høj koncentration af 
antioxidanter. Bær er ikke gode rå, 
fantastiske i marmelade og juice.
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Foto: pixabay

H: 1,5 meter
B: 1,5 meter



12. Blåbær
Vaccinium

Blåbær til havebrug kan efterhånden købes i mange 
sorter. Det er primært forskellige amerikanske sorter. 
Jeg har ikke undersøgt dem i detaljer, men har 
adgang til køb af specifikt gode sorter til nordjyske 
himmelstrøg. De kræver surbund, hvorfor jeg foreslår, 
at vi kun planter dem, hvis vi decideret laver en 
surbunds-afdeling, f.eks. et sted hvor I bebeholder 
lidt nåletræer. 
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H: 30 cm-2 meter
B: Som bredde



13. Bærmispel
Amelanchier alnifolia
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• Dyrkning: Meget nem at dyrke, kan trives stort set 
alle steder. Selvbestøvende.

• Sorter: Den mest højtydende og velsmagende er 
‘A. Alnifolia’ (ifl. Tycho). Bliver 2-3 m. høj, smukke 
hvide forårsblomster, flotte røde efterårsnuancer.

• Brug: Små blålige bær, minder om blåbær med 
blåbær-æble-mandel-lignende smag. 

Foto: pixabay

H: 2-3 meter
B: 2-3 meter



14. Cannabis
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Kæmpe +20-årig figentræ i 
Jeromes sydeuropæiske 

drivhus.
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15. Figen
Ficus carica

Min far og mor har en fantastisk figen, der 
stort set hvert år giver frugter i overflod, og 
som jeg kan få alle de stiklinger fra, jeg 
ønsker mig. Den vokser ude , helst op ad 
en varm og læfyldt sydvendt væk, men 
jeg kunne også ønske mig at sætte en i 
orangeri, så sæsonen bliver væsentlig 
længere.
Brug: Figen kan udover at spises frisk, 
også fryses og puttes i smoothies.

H: 2-5 meter
B: 3-5 meter



16. Hindbær
Rubus ideaeus
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Dorte har hindbær i vildskab i sin have, og 
hun har lovet at levere alle de stiklinger, som 
jeg skal bruge. 
Nogen betragter hindbær som en invasiv art, 
de helst vil plukke kun i vild natur. 
Jeg vil begge dele. Både plukke når jeg går tur 
med hunden Olga, og have dem tæt på, så 
man kan gå ud i bare tæer og spise af dem i 
over 2 måneder, mens man løbende også 
plukker til fryseren, så vinterens smoothies 
kan være forsynet med hindbær, ligesom man 
kan lave marmelade og putte dem i kager af 
forskellig slags. 

H: 1-1,5 meter
B: 0,5 meter
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Jeg laver hyldeblomstsaft til alle i familien hvert år. De findes så mange steder i 
den frie natur, så man kan overveje, om man skal have på egen grund. 

Jeg synes nu, at de er smukke og dufter dejligt, så et par 
buske / træer vil jeg gerne have. 

Hyldebærsaft smager godt til vinterdrikning.

17. Hyld
Sambus nigra



I fri natur på Egholm.
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H: 2-3 meter
B: 2-3 meter



18. Rabarber
Rheum x hybridum
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Dyrkning: Rabarber kommer igen år efter år. Den 
kræver næringsrig og fugtig jord for at give højt 
udbytte, kan trives i både fuld sol og halvskygge.
Sorter: Plant forskellige typer: ‘Victoria’. 
Jordbærrabarbersorten ‘Red champagne’. 
Vinrabarberen ‘Timberley Early’ eller ‘Holsteiner 
Blut’
Brug: Der kan høstes små fine og lidt større 
rabarber 2-3 gange gennem en sæson. Rabarber 
kan bruges til grød, trifli, kompot, saft mm. 

H: 0,5 meter
B: 1 meter



19. Ribs
Ribes rubrum

• Karakteristika: Løvfældende busk, der 
bliver 1-2 meter høj og lige så bred. Nem 
og traditionel busk i danske haver. Danner 
store klaser, der er høstmodne i juli. Jeg 
har kendskab til sorterne ‘stanza’ og 
‘rovada’.

• Brug: Kan spises rå. Men er særligt egnede 
til gelé, marmalade, og alene eller 
allerbedst som del af rødgrød. 
Ribs er om noget en ‘mormor-frugt’, jeg har brugt 
mange timer som barn (tvunget) med at plukke dem, 
hvorfor jeg nok først forelskede mig i dem, da jeg selv 
blev mormor :) 
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H: 1-2 meter
B: 1-2 meter



20. Skærmsølvblad
Elaeagnus umbellata
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• Dyrkning: Bliver knap 2m høj og bred. Ynder sol. 
Fremmedbestøvende.

• Karakteristika: De sølvfarvede blade er gode til 
dekorationer, også tørrede. Kvælstoffikserende, 
kan tåle kraftig vind. Så den bruges både under 
frugttræer som gødningskilde og til læ-steder. 

• Brug: Bær høstes omkring september. Kan 
bruges til juice, henkogning, smoothies og spises 
direkte fra busken. 

Foto: pixabay

H: 2 meter
B: 2 meter



21. Solbær
Ribes nigrum
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I huset på Strøybergsvej har vi i 
mange år haft tilstrækkeligt med 
solbær i én produktiv busk. Til 
marmelade, saft og frosne til 
smoothies. 
Det er en nem og ukompliceret 
bærbusk at have, bliver 1-2 meter høj 
og bred.
I år har jeg eksperimenteret med at 
tørre bærrene, det giver flere 
spisemuligheder, f.eks. oven på 
yoghurt.
Der skal kun plantes mange buske, 
hvis man satser på andelshavere.

H: 1-2 meter
B: 1-2 meter



22. Stikkelsbærkiwi
Actinidia arguta
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Dyrkning og sorter: Husk at plante én han, 
f.eks. Sorten ‘Tage’ eller ‘Nostino’ for hver 
seks hunplanter, f.eks. ‘Kens red’. Sorten 
‘issai’ er selvbestøvende. 
Den er en kraftigt voksende slyngplante. 
Efter tre år kan den vokse op til 7 meter på 
en sæson, og det er også først her, den 
begynder at give frugt. 
Brug: Den giver i overflod af dejlige søde 
bær, der som navnet siger smager som en 
kombi af stikkelsbær og kiwi. 
Aiah Noack /Naturplanteskolen er eksperter 
i dem. Det er også der, jeg har taget billedet.

H: 4-5 meter
B: 0,5 meter



4) ANDRE TRÆER, 
DE VIGTIGSTE

30



23. Ask, almindelig
Fraxinus, excelsior L.

• Ask er naturligt hjemmehørende i dk, hvorfor 
det hører til i madskoven. Det er en tung og 
hård træart, som både er velegnet til møbler, 
redskaber og som godt brænde.

• Der findes både han-, hun- og tvekønnede 
træer. Bliver op til 25-30 meter og kan blive 
2-300 år gammel. Er meget robust i forhold 
til jord og vand.

• Nordisk mytologi fortæller, at hele verden 
var et kæmpestort asketræ - Ask Yggdrasil. 
Vikingerne blev kaldt for ask-mænd 
(se www.trae.dk, som er dk’s træportal, vedligeholdt af 
Teknologisk Institut).
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H: 15 meter
B:  8-12 meter

http://www.trae.dk/


24. Birk
Betula sp.

• De har et meget tæt rodnet (en skiverod), der ligger i  
overfladen, og som tager næring fra de fleste andre planter. 
Hverken græs eller blomster kan overleve, ligesom at de vil 
kvæle de fleste øvrige træer, de plantes sammen med. De kan 
ikke så godt lide vind, så derfor kan de ikke bruges på de 
mest forblæste steder. 

• Udbytte og funktionalitet som valgparametre, så skal der 
være: ‘Sukkerbirk’ (Betula lenta) fra Nordamerika, der danner 
et lille, højst 8 m højt træ. Barken er sortbrun og minder om 
barken hos surkirsebær. Kronen bliver efterhånden 
rundkuplet. Bladene er aflangt ægformede med hjerteformet 
basis og fint savtakket rand. Løvets høstfarve er gul. 
Sukkerbirkens saft kan samles om foråret og anvendes til 
fremstilling af sirup og sukker. I gæret stand kan den drikkes 
som birkevin.

• freysplanteskole.dk/birketraer har gode billeder og 
beskrivelser af mange forskellige slags birk.
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H: 8-15 meter
B: 4-6 meter

http://www.freysplanteskole.dk/birketraer


• Vildvoksende arter i DK er ‘dunbirk’ og 
‘vortebirk’, og fra dem kan man også tappe 
saft. Læg dog mærke til de vidt forskellige 
krav til jord, som de har. Grundlæggende 
ligner de udseendemæssigt hinanden ret 
meget. De bliver begge mellem 25 og 30 
meter høje. Deres bark er hvid og skaller af 
i tynde flager, når træerne bliver ældre. 
Dunbirk kan gro på alle jordtyper – også på 
fugtige, sure og tørveholdige jorde, hvorfor 
dunbirk ofte er det træ, der indvandrer 
først. Dunbirk kan ikke tåle meget vind, 
men klarer sig fint i frost. Vortebirk vokser 
godt på sandet og tør bund – men kan 
heller ikke tåle vind. Man kalder derfor 
vortebirk for ”sandbirken”.

• En anden sjov birketype, når vi tænker på 
en helt anden type funktionalitet er: 
‘Papirbirk’ (Betula papyrifera) fra Nord-
amerika, der kan blive ca. 25 m høj og har 
ofte flere stammer. Kronen er bred og åben 
med hængende grene. Bladene er ovale og 
mørkegrønne med en gul høstfarve. 
Papirbirken er den birk, hvis bark har de 
hvideste flager. Den tåler en del skygge og 
kan plantes på fugtig grund, men trives 
dog bedst på en ret tør plads. Barken af 
papirbirken blev af Amerikas indianere an-
vendt som papir. 
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25. Blåregn
Wisteria sinensis
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Blåregn i Botanisk 
Have Kbh. Duften er 
himmelsk! Se også 
næste side pergola-
eksemplet fra 
Aalborg. Den danner 
dejlig skygge og hule-
følelse, når den 
bruges ved pergola.

H: 2-3 meter
B: 1-3 meter



• Karakteristika: Eksplosiv vækst og 
blomstring i maj og juni. Den findes også i 
violette, hvid og rosa nuancer. Den er såvel 
en god klatreplante i større træer, på 
husmure eller hængende fra pergolaer. 
Bruges også fint til afskærmning. Der 
dannes efter blomstring bælge, som er 
giftige. Kan beskæres.

• Bemærk at planten kan blive gammel, 
samt meget tung, så underlag og 
materiale at vokse opad skal være robust.

• Placering og dyrkning: Den er især glad for 
en lun, solrig syd- eller sydvestvendt plads 
i veldrænet jord. Vand gerne i de første par 
pr.
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26. Bøg
Fagus sylvatica

Både som træ og som hæk behøver bøgen 
ikke nærmere præsentation. Danmark ér 
bøgetræernes land! Enhver skovhave skal i 
min optik have et par bøgetræer, og også 
gerne et enkelt rødbøg-træ. Lidt billeder er 
samlet for at ‘samle appetit’.
Det første billede er fra Rebild Bakker, hvor jeg 
hvert år, lige neden for Tophuset ved starten af 
gåturen, holder øje med dette her gamle 
bøgetræ omkring d. 1. maj.
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H: 2-15 meter
B: 2-12 meter
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Og her er vi kommet en uge længere hen på sæsonen og jeg er gået længere ind i 
skoven. At lægge sig under træet og kigge op i himlen gennem løvet, er det bedste bevis 
på, at NU er foråret for alvor kommet!



Bøg kan også vælges at blive brugt til at danne 
allé, så stynes og beskæres træerne kraftigt 
ved siderne, mens de gives frit lejde opefter. 
Her er der en allé ved Ledreborg i Lejre. Læg 
mærke til lågen og korset, der er sat på højen 
nede for enden af alléen.



27. Eg
Quersus

Udover at egetræet på alle måder er et smukt 
og fantastisk træ, så skal det også være i 
madskoven for dets typisk smukke og lange 
løvfaldsproces.
Egetræet bærer også smukke agern, til glæde 
for mange dyr.
Gamle egetræer er ideelle at kravle i, bygge 
hule i, eller bare kravle op og sidde i.
Og H.C. Andersen skriver så smukt om ‘Det 
gamle egetræs sidste drøm’, at der er al mulig 
grund til at have mindst ét egetræ i skovhaven. 
Eg er langsomtvoksende, man planter det vel 
mest for de kommende generationer, så derfor 
plantes det sammen med flere 
akkumulatortræer, dels så dets vækst 
understøttes, dels så der ‘sker noget’ på 
stedet, mens træet vokser sig til.
Plant vintereg, stilkeg og rødeg.
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H: 10-15 meter
B: 4-12 meter





28. Fyr
Pinus cembra

Der findes mange forskellige slags fyrretræer. De er 
bestemt ikke i min kategori ‘yndlings-træer’, men jeg 
tænker, at der skal være et par fyrretræer for 
kontrastens skyld, og fordi de (fleste) trods alt står 
stedsegrønt i vinteren. Kan man sætte et af træerne, så 
det passer med et vue fra huset, så har man lavet en 
bæredygtig måde at have udendørs juletræ med 
lysekæde på, således at man ikke hvert år spilder et 
træs liv på at fælde det og have det stående én måned.
Man kan vælge sine sorter ud fra f.eks. koglernes form, 
eller man kan vælge træet for dets form eller farve. 
Ovenfor et billede af blågran, som er blandt mine 
favoritter som juletræ, og til højre en (vistnok) rødgran 
med aflange kogler.
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H&B: 
Afhænger af..
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29. Japansk kirsebær
Prunus serrulata

Japansk kirsebærtræblomstring 1. april 2019 ved Bispebjerg Kirkegård

Japansk kirsebær findes i 
adskillige forskellige 
sorter, hvor kroneform og 
blomsterfarve varierer. 
De er avlet, så de er 
robust voksende her i dk. 
Plantes bedst om 
efteråret, i fuld sol og i en 
leret og næringsrig jord. 
Ofte beskæres træet, og 
det foregår bedst fra midt 
juli- midt september.
Jeg synes, at træet har 
sin plads i madskoven for 
sin tidlige påmindelse om 
forår.

H: 2-5 meter
B: 3-5 meter
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30. Jordbærtræ
Arbutus unedo rebra

• Karakteristika: Et stedsegrønt træ, kan 
blive op til 10 meter, der vokser i 
Sydirland og de vestlige egne af 
middelhavsområdet, især i sur jord. 
Blomsterne er svagt hvide eller lyserøde 
og krukkeformede, de hænger i klaser og 
blomstring er i oktober-november. Træet 
og især blomstring er smuk, og 
blomsterne tiltrækker bier. 

• Brug: Frugterne modner efter et års forløb, 
først bliver de gule, senere røde, og de 
sidder på træet samtidig med 
blomstringen. Frugten er et rundt bær, ca. 
2 cm. i diameter. Man skal have de rigtige 
sorter for at få god smag. Kan spises rå 
eller kogt. Bladene bruges også 
medicinsk. 
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H: 5-10 meter
B: 4-8 meter



31. Kinesisk mahogni
Toona sinensis

• Placering/dyrkning: Vil gerne have sol, 
vokser ikke i fuld skygge. Ikke krævende 
mht. jord. Kan klare hård frost. 

• Karakteristika: Løvfældende. Det er et 
slankt træ og kan derfor underplantes 
med andre afgrøder. Bladene bliver om 
foråret lyserøde, derefter cremefarvede, 
sensommer mørkegrønne og får gule 
høstfarver.

• Størrelse: Op til 8 meter. Men må gerne 
trimmes til en størrelse på ca. 2 meter, 
så bladene kan høstes.

• Blomstring: Blomstrer i juli, 
overvældende duft. 
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• Brug: Blade har en løgagtig smag og kan bruges i salat. Kan også tilsættes kogte retter og 
suppe. De kan også tørres, knuses og bruges som krydderi eller laves til sennep. Har højt 
proteinindhold, vitamin A, B1, B2, C, E, calcium og jern. Frøene er endnu mere delikate og kan 
spires på samme måde som lucerne. Træet afbrændes i templer som røgelse.

H: 2-8 meter
B: 3-6 meter



32. Koreakornel
Cornus kousa chinensis

46

Karakteristika: En busk eller lille træ. Den 
dufter afsindigt godt! Og de hvid blomster 
er fantastisk smukke i hele juni-juli 
måned. I slutningen af blomstringen bliver 
de mere og mere rosa. 
Brug: I august afløses blomstringen af en 
lille kødfuld frugt, der bliver hængende 
længe på stiklen. Den er rød og ligner lidt 
morbær. Den kan anvendes til marmelade. 
Skindet er lidt bittert, men indeni er den 
sød og saftig, i retning af abrikos-smag.

H: 2-5 meter
B: 2-3 meter



33. Kugleakacie
Rubinia pseu. ‘ambraculifera’

• Karakteristika: Løvfældende kugleformet 
kronet med spinkle grene og små grønne 
blade. Kræver almindelig næringsrig og 
veldrænet havejord. Sol / halvskygge. 
Tåler beskæring.

• Størrelse: 3-5 meter højt, kuglen bliver 
med tiden op til 5 meter i diameter, 
medmindre den beskæres.

• Jeg valgte 4 af disse træer på 
Strøybergsvej, stående i lige række foran 
huset med god plads mellem dem. De 
egner sig også fint som allétræer. De giver 
et roligt og stabilt vue. Her billeder fra p-
plads ved min bopæl på Frederiksberg.
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H: 3-5 meter
B: 3-5 meter



34. Kvæde
Cydonia oblanga

• Karakteristika: Busk eller træ, der kan blive op til 5 
meter højt, det er selvbestøvende. Er almindelig i 
Sydeuropa og Mellemøsten. Det står med smukke 
blomster om foråret, og har dekorative og spiselige 
frugter i oktober. Løvet changerer også smukt 
henover sæsonen.

• Dyrkning: Der skelnes mellem cydonia oblonga af 
rosenfamilien, der er den bedst spiselige type, og 
japankvæderne (chaenomelis japonica), der dog 
også kan spises. Træet trives bedst i fuld sol og læ.

• Brug: Kvædefrugter er i sig selv sure. Når de 
tilberedes, ændres farve og smag. Bruges til tærte, 
is, konfekt og juice. Skal opbevares nogle uger, indtil 
den er moden.

48

H: 2-5 meter
B: 2-3 meter



35. Papirbarkløn
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• Karakteristika: På Strøybergsvej 
købte jeg en papirbarkløn som 
køkkenvask-vue. Den fremstår 
særegen hele året rundt.

• Træet har en dekorativ kanelbrun 
bark, der ruller, efterhånden som 
træet vokser. Det har flotte 
grønne blade, små grønne 
blomster i maj-juni og smukke 
efterårsfarver, der skifter 
nuancer mange gange.

• Placering og dyrkning: Trives i sol 
/ halvskygge. Vokser i almindelig 
veldrænet og fugtig havejord. Er 
langsomt voksende.

H: 2-3 meter
B: 2 meter



36. Rød-el
Alnus glutinosa
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• Rødel er et virkeligt godt træ til companion 
planting og det er kvælstoffikserende. 

• Det bruges i adskillige kontekster og mange 
steder som pionertræ i madskoven!

• Der plantes altid i flere lag i højden, og efter 
princippet companion planting, således at de 
forskellige buske og træer understøtter hinanden, 
dette gælder især designs, hvor rød-el indgår. 

• Rød-el kan også bruges som klatrestativ for f.eks. 
humle.

H: 8-15 meter
B: 4-6 meter



37. Sichuanpeber
Zanthoxylum schinifolium
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• Placering/dyrkning: Fuldt hårdfør til dk. Har 
brug for frugtbar jord, lys, gerne fuldt solrig 
plads, ikke for tørt.

• Karakteristika: Løvfældende. Op til 3 meter, 
kan dyrkes som busk i stedet for træ. Der 
kommer først bær efter 4 år eller mere.

• Brug: Birgit Rothman kalder den, ‘Min 
bedste krydderiplante i haven’. Frugten 
bruges som sort peber men smager mere 
nuanceret / kompleks, aner af citron, anis, 
enebær, solbær og gran. Efter plukning skal 
bærrene tørre nogle dage. Unge blade kan 
bruges som smag i suppe. Et klassisk 
kinesisk krydderi. 

H: 2-3 meter
B: 2-3 meter



38. Sommerfuglebusk
Buddleja davidii

• Er en løvfældende busk med en tragtformet, men 
dog overhængende vækst. Blomstringen foregår 
over en lang periode fra juli til september. 
Blomsterne ligner syrenblomster, og de sidder 
samlet i tætte klaser. Duften er sød og krydret. Den 
findes med mange forskellige farver fra lyserød, til 
pink og lilla blomster. Bliver op til 2 meter i højde og 
bredde. 

• Den er et must for tiltrækning af nektarsøgende 
insekter. 

• Den er taknemmelig at dyrke, den er hårdfør, kræver 
halv- eller helsol og en almindelig veldrænet jord.
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Pixabay

H: 1-2 meter
B: 1-2 meter



39. Tempeltræ
Ginkgo biloba

• Dyrkning: Trives i sol / halvskygge, læ, 
almindelig næringsrig og veldrænet jord.

• Karakteristika: Pyramideformet vækst, 
læderagtige blade og smukt gult efterårsløv. 
Bliver op til 10 meter højt, 3 meter bredt. 
Levende fossil med rødder tilbage til for 270 
mio. år siden. 

• Brug: På hunplante er der blommeagtige, 
gulgrønne frugter, der stinker af harsk smør. 
Derinde bagved sidder en nød, der kan 
knækkes, og som er den, der bruges. Træet 
er meget velkendt som medicinplante i 
kinesisk medicin, mod bl.a. Koncentrations-
besvær, dårligt blodomløb, svimmelhed. 
Bemærk at du ikke må købe hanplante 
(som der er flest af på markedet), hvis du vil 
bruge nødden, den findes kun i hunplanten.
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Pixabay

H: 6-10 meter
B: 3-5 meter



5) ANDRE TRÆER, 
DE SÆRLIGE
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40. Abernes skræk
Araucaria araucana

• Dyrkning: Trives bedst på et beskyttet sted 
med omhyggelig vinterdækning de første år. 
Foretrækker en humusrig, kalkfri og 
veldrænet jord.

• Karakteristika: Kegleformet senere 
paraplyagtig vækst. Bliver i dk max 8 meter. 
Blomsterne sidder i han- og hunlige stande. 
Hunstande udvikler sig på to år til 
håndboldstore kuglerunde kogler. 

• Brug: I Chile bruges dets frugter som 
fødekilde, og træet er også helligt for den 
oprindelige befolkning. Frøene er spiselige, 
kan spises rå men er bedst tilberedte, som 
kastanjer. I Chile laves der også øl på dem.
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H: 4-8 meter
B: 2-5 meter



41. Alm tretorn
Gleditsia triacanthos

• Dyrkning: Et middelhøjt løvfældende træ, 
der bliver 15-20 meter. Et fuldt hårdfør men 
ikke glad for meget vind. Findes i en gul og 
en rød variant.

• Karakteristika: Et multifunktionelt træ: 
Kvælstoffikserende. Vokser hurtigt. Har 
spiselige bælge, der almindeligvis bruges 
som husdyrfoder, giver nektar til gavnlige 
insekter og har tømmer, der modstår råd. 

• Brug: Frugten er flad, læderagtig bælg, 20-
40 cm lang. Bælgene kan spises rå eller 
kogte og smager som ærter. De meget unge 
frø kan spises rå eller kogte og smager som 
ærter. Kan brændes og bruges som 
kaffeerstatning.
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H: 12-15 meter
B: 3-5 meter



42. Ananasguava
Acca sellowiana

• Dyrkning: Kan lide sol og godt drænet jord, 
så den behøver et varmt voksested.

• Karakteristika: En stedsegrøn busk med 
grågrønne blade, der vokser til 2 m høj og 
bærer vidunderlige blomster og store 
flaskeformede frugter af fremragende 
smag. De store blomster er hvid og lilla i 
midsommeren og efterfølges af rødgrønne 
spiselige frigter, 5 cm lange i varme somre.

• Brug: Frugterne er lækre aromatiske med 
en ananas-jordbærsmag. Blomsterne er 
også spiselige rå, er søde og skarpe i 
smagen.
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Pixabay

H: 1-2 meter
B: 1-2 meter



43. Blommetaks
Cephalotaxus fortunei

• Dyrkning: Der findes han- og hunplanter; en 
han kan befugte 5 hunplanter. Dyrkes som 
almindelig havebusk i dk.

• Karakteristika: En stor stedsegrøn busk 
eller lille træ, som bliver ca. 5 meter høj. 
Naturligt hjemmehørende i Østasien. Den 
har ikke slægtskab med almindelig taks.

• Brug: Det tager to år, før frugterne udvikler 
sig. Det stenfrugtlignende frø er 2,5 cm 
stort med et kødet lag og bliver 
purpurbrunt, når det er modent. Smagen af 
de spiselige frugter er fyragtig / retzina. 
Nogle arter har også spiselige frø.
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Kunne 
ikke finde 
gratis 
billede

H: 3-5 meter
B: 3-4 meter



44. Blærenød
Staphylea pinnata

• Dyrkning: Kan lide fugtig jord og sol, eller en 
del skygge. En hårdfør plante, som kan 
klare hård frost.

• Karakteristika: En busk, der danner 
spiselige nødder inde i grønne luftfyldte 
’blærer’. En stor og kraftig busk, der kan 
blive 5 meter høj på 10 år. 

• Brug: De spiselige nødder, der er ca. 1 cm i 
diameter, minder om pistacienødder.
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H: 3-5 meter
B: 3-4 meter



45. Blåbælg
Decaisnea fargesii

• Dyrkning: En busk der kan blive 2-3 meter 
høj. Behøver et lunt læfyldt sted med porøs 
jord.

• Karakteristika: ‘Dødmandsfinger’, 
‘abepølsetræ’ – pga. de særprægede 
frugter. Som prydbusk er blåbælg nok 
bedst, har flotte blomster, blade og 
høstfarver.

• Brug: Frugterne modner sent på året, hvor 
de bliver blå. Indholdet ligner en orm, men 
er overraskende sød og forfriskende i 
smagen.
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Kunne 
ikke finde 
gratis 
billede

H: 2-3 meter
B: 2-3 meter



46. Bøffelbær
Shepherdia argentea

• Dyrkning: En hårdfør og  tørketålende busk. 
Langsomt voksende med tynde tornede 
grene og kviste. 

• Karakteristika: Et bær med megen vitamin 
C og antioxidanter, f.eks. lycopen. De unge 
skud er dækket af sølvskinnende skæl. Er 
fra Nordamerika, bliver op til 4 meter høj. 
Velegnet som hæk eller læhegnsplante. 
Ligesom sølvblad og havtorn er den 
kvækstoffikserende.

• Brug: Frugterne er 4-6 mm lange, røde ovale 
bær. Kan spises friske, kogte eller tørrede. 
Giver god gele. Pluk frugterne så sent som 
muligt.
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Kunne 
ikke finde 
gratis 
billeder

H: 3-4 meter
B: 2-3 meter



47. Duetræ
Davidia involucrata

• Dyrkning: Trives i enhver næringsrig, gerne 
lidt fugtig havejord. Det er fuldstændig 
hårdført her i landet. Kun helt unge planter 
bør de første par vintre dækkes med 
granris. Træet formeres ved frø, aflæggere 
eller stiklinger.

• Karakteristika: Et lille løvfældende træ. 
Hører hjemme i Vestkina. Blomstringen sker 
i maj-juni og består af kuglerunde, røde 
hoveder. Hver blomsterstand er ledsaget af 
et snehvidt, næsten helrandet højblad. 
Frugten er en stenfrugt, der kan minde om 
valnød. Den hænger på en stilk. 

• Brug: Frugten er spiselig men kan først 
konsumeres, når den er helt moden.
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H: 4-6 meter
B: 3-4 meter



48. Hvidtjørn
Crataegus spp

• Dyrkning: Sorterne er generelt hårdføre og 
kan vokse fra i fuld sol til halvskygge.

• Karakteristika: Sorten Cratagus arnoldiana 
er et lille træ på max 6 meter. 

• Brug: Den nævnte sort har velsmagende 
bær, søde, saftige røde bær. 
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H: 4-6 meter
B: 2-4 meter



49. Japansk rosintræ
Hovenia dulcis

• Dyrkning: Et hårdført træ.
• Karakteristika: Løvfældende træ, der bliver 

op til 10 meter højt. Træet blomstrer i juli, 
og frøene modner fra september til oktober. 
Blomsterne har både mandlige og 
kvindelige organer. 

• Brug: Frugten er sød, duftende og spiselig 
med en pæreagtig smag –rå eller kogt. Kan 
også tørres og bruges ligesom rosiner. Man 
spiser de kødfyldte stilke, der er 3 cm. 
Lange og indeholder 23% sukker.
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Kunne 
ikke finde 
gratis 
billeder

H: 6-10 meter
B: 3-5 meter



50. Kakifrugter
Diospyros kaki

• Dyrkning: Køb fortrinsvis ‘non-astringent’ 
typer. Sorten D kaki kan dyrkes i dk – men 
kræver havens varmeste plads.

• Karakteristika: Et lille løvfældende træ med 
en kort stamme og en bred overhængende 
krone. Frugterne kaldes persimmon, 
kakifrugt eller dadelblomme. Den er et 
tomatstort orangerødt bær. Hybriderne, 
f.eks. D.kakihar samme frugtstørrelse som 
de orientalske, men træerne er mere 
hårdføre og mere pålidelige i et køligt klima.

• Brug: Frugterne har en lang række 
anvendelsesmuligheder ud over til dessert 
kager og brød. (Sharon er en forædlet form 
af almindelige kaki fra Israel. Den er uden 
garvesyre og kan spises umoden. 
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H: 3-4 meter
B: 2-4 meter



51. Kinesisk daddel
Ziziphus jujuba

• Dyrkning: Behøver et solrigt beskyttet sted. 
Vokser naturligt over hele den sydlige 
halvdel af Nordamerika. For de bedste 
afgrøder har træet brug for en lang, varm 
vækstsæson og tørt vejr under modning.

• Karakteristika: Frugten er på størrelse med 
sveskeblommer.

• Brug: Frugterne kan spises friske eller 
tørrede, er søde og crunchy.
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H: 5-8 meter
B: 3-4 meter



52. Kinesisk morbær
Maclura Tricuspidata

• Dyrkning: Behøver fuld sol men klarer frost 
ned til -15 grader. Den er hårdfør, kan klare 
tørke og dårlig jord, men har det bedst i en 
varm, godt drænet jord.

• Karakteristika: Kan blive op til 5 meter høj i 
Kina, ikke kendt hvor høj den bliver her.

• Brug: Frugten er virkelig god, lidt som 
morbær, og kan spises både frisk og 
tilberedt. Sød, duftende og med melon-
undertone. Kan også koges, bliver mere 
intense hvis der tilsættes f.eks. rabarber.
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Kunne 
ikke finde 
gratis 
billeder

H: 3-4 meter
B: 2-3 meter



53. Kirsebærkornel
Cornus Mas

• Dyrkning: Der skal helst være to til 
krydsbestøvning. Tåler dyb skygge, selvom 
frugterne er bedst i sol.

• Karakteristika: Et lille træ / stor busk fra 
Central- og Sydeuropa. Almindelig i danske 
haver, et sundt or robust lille træ. 

• Brug: De kirsebærlignende frugter er 
spiselige rå, kogte eller tørrede med en god 
sød smag. Der kan også laves vin og likør af 
dem. Blomsterne er også spiselige. Frøet 
kan bruges til fremstilling af olie, og det har 
været ristet og malet til kaffeerstatning.
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H: 2-5 meter
B: 2-3 meter



54. Kvalkved
Virburnum opulus var. americanum

• Dyrkning: Kan vokse i halvskygge eller fuld 
sol. Arten ‘Philips’ har en god smag.

• Karakteristika: Amerikansk tranebærbusk, 
som den også kaldes, bliver ca. 3 meter høj. 
Den er i blomst fra juni til juli, og frøene 
modnes fra oktober til november. Busken er 
en god biplante og har en lang medicinsk 
historie.

• Brug: Spiselige dele er frugterne, rå eller 
kogte, og de unge blade kogte. Bærrene 
koges bruges i kager, tærter og marmelade. 
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Kunne ikke finde 
gratisbilledery

H: 2-3 meter
B: 2-3 meter



55. Pawpaw
Asimina Triloba

• Dyrkning: Den er glad for skygge, men den 
tåler også fuld sol, så den er meget 
fleksibel. Er særlig velegnet at dyrke i 
banancirkler.

• Karakteristika: Med store blade ser den ud 
til at høre hjemme i junglen, men den er 
faktisk fra det østlige Amerika. 

• Brug: Frugterne vejer op til et pund hver, er 
søde, bløde, cremede. Kan spises rå eller 
kogt og er fin i salat, is, kager og henkogt. 
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Pixabay

H: 10-15 meter
B: 3-6 meter



56. Persisk silketræ
Albizia julibrissin

• Dyrkning: Bliver op til 5 meter høj i dk. Tåler 
både sol og halvskygge.

• Karakteristika: Stammer fra Mellemøsten. 
Prangende duftende blomster og attraktive 
blade. Barken er stribet grå/grøn, bliver 
mere markant med alderen. Løvet er 
mimoseagtigt, let og luftigt. 
Kvælstoffikserende. Tiltrækker gavnlige 
insekter, bier og sommerfugle. Meget 
anvendt i permahaver.

• Brug: Blade og blomster er spiselige. Blade 
bruges som grøntsag eller krydderi. De 
tørrede blade kan bruges til te. De spiselige 
blomster koges.
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H: 3-5 meter
B: 3-4 meter



57. Røn/tjørn
Sorbus aucuparia

• Dyrkning: ‘Edulis’ eller ‘John Mitchell’ laver 
dejligt smagende frugter.

• Karakteristika: Et hårdført løvfældende træ, 
der bliver op til 10 meter højt. Det er i 
blomst fra juni til juli, og frøene modnes fra 
august til september. Blomsterne er 
hermafroditter og bestøves af insekter. 

• Brug: Frugten er spiselige. Bladene og 
blomsterne kan anvendes til kaffe, olie og 
te. Frugterne kan spises rå eller kogte.
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Pixabay

H: 6-10 meter
B: 3-5 meter



58. Skæbnetræ
Clerodendrum trichotomum

• Dyrkning: Er grundlæggende robust men 
som bedst egner sig til varme og beskyttede 
steder.

• Karakteristika: Bliver op til 3 meter højt. 
Blomstrer i august-september. Blomsterne 
er stærkt duftende og tiltrækker både dag-
og natsommerfugle.  Frugten er en blåsort 
stenfrugt, på samme størrelse som en ært 
– men er ikke spiselig. 

• Brug: De unge blade er spiselige. 
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H: 2-3 meter
B: 2-3 meter



59. Sneklokketræ
Halesia carolina

• Dyrkning: Arten H. tetraptera dyrkes i dk 
som prydbusk. 

• Karakteristika: Busk fra Amerika, som bliver 
op til 5 m høj. Blomstrer i maj med delikate, 
hvide, hængende klokkeformede blomster. 
Gule efterårsfarver. Brune frugter. 
Løvfældende. 

• Brug: Bærer firevingede frugter efter 3-4 år. 
Producerer mange knasende sprøde 
frugter, der har en ærte- / agurkesmag, som 
gør sig godt i salater. Blomsterne er også 
spiselige. Frugterne koges i nogle få 
minutter. 
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Kunne ikke finde 
gratisbilleder, 
disse er 
skærmbilleder af 
til salg træer fra 
Jespers 
Planteskole

H: 3-5 meter
B: 3-4 meter


