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Ask Fraxinus exelsior Stort lystræ ** ** ** *** *  * **  ***  
Gul høstfarve, tidlig løvfald, mulddannende 
Angribes af ny sygdom – asketoptørre. 

Birk, Dun- Betula 
pubéscens Stort lystræ ** * *** *** *  ** *** **  * 

Grene med opret vækst 
Egnet på fugtig jord 

Birk, Vorte- Betula pendula Stort lystræ * **  *** **  *** ** **  * 
Grene med hængende vækst 
Egnet på tør sandet jord 

Eg, Stilk- Quercus Robur Stort lystræ *** *** ** *** **  *** ** ** *** * 
Stabil, bides af vildtet, kan danne sjove 
dværgformer ved beskæring.  

El, Rød- Alnus glutinosa Stort lystræ ** ** *** *** ** * * *** **  * 
Hurtigt voksende, god til at skabe skovmiljø 
Sætter ikke rodskud som poppel og hvidel. 

Fyr, Skov- Pinus sylvestris Stort lystræ ** *** *** *** *  *** ** *** ** * 
Rød stamme med alderen, lille nålefylde, 
giver lys til bunden  

Fyr, Bjerg- Pinus mugo 
Lille fler-
stammet træ *** *** *** *** *  *** * ** **  

Lille flerstammet lyselskende træ. Kan 
også købes i dværgform og enstammet 

Hæg, 
Almindelig  Prunus padus Busk/træ ** ** ** ** *** ** * ** *** * ** 

Flot blomstring, tåler nedskæring, god som 
undervækst 

Kirsebær, 
Fugle- Prunus avium Stort lystræ ** ** ** *** ** * ** ** *** ** *** 

Flot blomstring, bær efterstræbes af fugle 
og naboens børn 

Lærk div. Larix spec. Stort Lystræ ** ** * *** *  *** * *** *  
Løvfældende nåletræ med smukke efter-
årsfarver. God til at forsure jordbunden 

Løn, Spids-  Acer platanoides Stort træ ** * ** ** ** * ** ** * *** *** 
Smukt efterårsløv, alternativ til elm og ask 

Navr Acer campestre Lille træ *** *** ** *** ** * *** ** *  ** 
Smukt efterårsløv, flot vækstform, moderat 
vækst i alderdom 

Røn, 
Almindelig-  Sorbus aucuparia Lille lystræ ** * ** *** ** * *** ** *** ** ** 

Elegant som fritstående træ, flot blomstring 
og frugtsætning 

Røn, Selje-  Sorbus 
intermedia Træ *** ** ** *** ** * *** ** *** ** ** 

God til hegn og bryn 

Æble, Vild- Malus sylvestris Lille træ ** ** * *** *  ** ** *** *** *** 
Salttolerant, god til hegn og bryn 
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Benved Eunoymus 
europaeus Busk 2-4 m ** * ** ** ** * ** * **  * 

Flot høstfarve, flotte men giftige bær! 

Ene, 
Almindelig 

Juniperus 
communis 

Busk 1,5-3 m ** ** ** *** *  ***  **   
Varierende vækstform, meget velegnet til 
beskæring.Kan erstatte bjergfyr. 

Gedeblad, 
Dunet 

Lonicera 
xylosteum Busk 1,5-3 m *** * *** *** ** * ** * *  ** 

Nedhængende grene, slår rod, danner krat 
Egnet til levende hegn 

Hassel Corylus avellana Busk3-10 m ** * *** ** *** * *** * ** ** ** 
Elegant flerstammet busk evt. som  lille 
træ 
Kan stævnes dvs. skæres helt ned og 
skyder flot og tæt. Kan også udtyndes 

Havtorn Hippohaë 
rhamaoides Busk1-3 m *** *** ** *** *  *** * *** * * 

Salttolerant, breder sig ved rodskud, 
danner krat, som kan være vanskelige at 
begrænse 

Hvidtjørn, 
Almindelig 

Crataegus 
laevigata Busk4-12 m *** *** *** *** ** * *** ** *** ** *** 

Salttolerant i modsætning til engriflet tjørn 

Hyld, 
Almindelig Sambucus nigra Busk2-4 m ** *** *** *** ** * ** ** *** * * 

Kræver næringsrig jord (kompost), god til 
blomsterdrik og bærsaft 

Kvalkved / 
Ulfsrøn Viburnum opulus Busk2-4 m *** * *** *** *** ** ** *** *  * 

Giftige bær, spises af fugle efter frost, 
elegant busk til undervækst 

Ribs, Fjeld- Ribes alpinum Busk1-2 m ** * ** ** *** ** ** ** * * ** 
God til undervækst, kaldes også ”Vårens 
Hæk”.  Egnet til lavt levende hegn 

Rose, Blågrøn Rosa dumalis Busk1-2 m *** ** ** *** **  *** ** *** * ** 
Salttolerant, god til hegn og bryn 

Rose, Klit- Rosa 
pimpinellifolia 

Busk 
0,5-1,0 m *** *** ** *** *  *** **** *** * ** 

God til kystnære krat, tåler vind og salt.  
God til kryddersnaps. Til lave levende 
hegn 

Rose, Æble- Rosa rubiginosa Busk1,5-3 m *** ** ** *** **  *** ** *** * ** 
Har æbleduft, ægformet hyben, ikke på sur 
jord. Egnet til levende hegn. 

Sergent æble 
”Paradisæble” 

Malus sargentii Busk 1,5-3 m ***   *** ** * ** ** *** *  
Stivgrenet busk med hvide blomster, røde 
bær og smuk løv. Egnet til levende hegn 

Slåen Prunus spinosa Busk1,5-2 m *** *** ** *** *  *** ** *** * *** 
God til hegn.Bærene er spiselige efter de 
har fået frost. God til kryddersnaps 

Tørst Rhamnus 
frangula Busk 3-6 m * * ** *** *** * ** *** **  ** 

Sur og mager bund, undervækst. Vigtig for 
sommerfugle 

Taks Taxus baccáta Busk 2-3 m **  ** ** *** *** ** * *** *  
Kan opnå træagtig vækst. Frø og nåle er 
giftige især for kvæg og mennesker, men 
ikke for rådyr, harer og fugle 

 


