
Bøgen findes over det meste af det kontinentale Centraleuropa samt det 
sydlige Skandinavien og dominerer mange danske skove. Bøgen 
begynder at blomstre sent, efter 40-50 år, og får en trekantet nød (bog) 
som bæres i en pigget frugtstand.

Bøg (Fagus sylvatica)

Højde: 30-35 meter

Form: Enstammet træ m. 
bred hvælvet krone

Blomstringstid: Begyndelsen af maj

Frugttype: Kapsel med nødder 
(bog)

Modningstid: September - oktober

Lys: Skyggetålende som 
ung, derefter 
lyskrævende

BØG



AHORN
Ahorn også kaldet ær eller valbirk er 
hjemmehørende i Danmark og kan nemt 
forveksles med spidsløn. Spidsløn har 
iøjnefaldende spidser på bladene, hvilket 
ahorn ikke har. Træet optræder ofte i skove, 
haver og parker på grund af sin 
overvældende vingede frøsætning.

Ahorn  (Acer pseudoplatanus)

Højde: op til 30 meter

Form: Højt træ

Blomstringstid: Sidst i maj

Frugttype: Vinget nød

Modningstid: Oktober

Lys: Alle forhold



VINTEREG
Vinteregen er én af de ældste træarter i 
Danmark, hvor den indvandrede for mere 
end 7000 år siden. Vinteregen begynder at 
blomstre sent, typisk i 40-60 års alderen, 
og får nødderne agern, en vigtig fødekilde 
for skovens dyr. Udover mange svampe, 
mos og lavarter menes mere end 800 
insektarter at være knyttet til egen som 
levested.

Vintereg (Quercus petraea)

Højde: Op til 35 meter

Form: Enkeltstammet træ

Blomstringstid: Sidst i maj

Frugttype: Nødder (agern)

Modningstid: September - 
oktober

Lys: Lyskrævende



HYLD
Hylden er vidt udbredt på den nordlige 
halvkugle, i både Nordamerika, 
Europa og Asien. Hylden er meget 
alsidig m.h.t. voksested, men gror 
frodigst i skovbryn og på næringsrig 
jord. Den er også meget almindelig 
omkring bebyggelser, dels fordi den er 
plantet som medicin- og frugtbusk.

　

Almindelig hyld (Sambucus nigra)

Højde: Op til 8 meter

Form: Busk

Blomstringstid: Juni - juli

Frugttype: Stenfrugt

Modningstid: September

Lys: Lyskrævende



HVIDTJØRN
Den almindelige hvidtjørn findes i Mellem- 
og Sydeuropa. Hvidtjørn kan vokse til et 
træ men ses ofte som mindre træer eller 
med buskagtig vækst. Hvidtjørn har røde 
glatte stenfrugter der sidder i klaser, 
hvilket er en vigtig fødekilde for mange 
dyr.

Hvidtjørn (Crataegus laevigata)

Højde: Op til 15 meter

Form: Busk eller lille 
træ

Blomstringstid: April

Frugttype: Kernestenfrugt

Modningstid: September 

Lys: Skyggetålende



SKOVABILD
Skovabild også kendt som 
skovæble findes i det meste af 
Europa og overalt i Danmark. 
Æblet som oftest er gulgrøn har et 
hårdt og surt kød. 
Skovabild gror i lysninger i skove, 
skovbryn, hegn, krat og overdrev.

Skovabild (Malus sylvestris)

Højde: 7-10 meter

Form: Busk eller lille 
træ

Blomstringstid: Maj

Frugttype: Kernefrugt

Modningstid: August

Lys: Lyskrævende



HASSEL
Hassel er vidt udbredt i det meste af Europa, og indvandrede for 7000 år 
siden. Hassel er en stor busk, ofte mangestammet og kan blive op til 12 
meter høj. Buskene begynder at sætte nødder, fra de er 6-7 år gamle 
der spises af hasselmusen samt andre dyr i skoven.

Hassel (Corylus avellana)

Højde: 6-12 meter

Form: Stor flerstammet 
busk

Blomstringstid: Februar - april

Frugttype: Nød, 1,5-2,5 cm 
lange

Modningstid: August - 
september

Lys: Tåler skygge



BENVED
Benved er udbredt i det meste af Europa og gror oftest som en mindre 
busk men kan undertiden vokse til et lille træ på op til 10 meter. Benved 
vokser naturligt spredt i skovbryn og hegn samt i lysåbne skove af eg og 
ask.

Benved (Euonymus europaeus)

Højde: 3-6 (-10) meter

Form: En- til fåstammet 
busk

Blomstringstid: Maj - juni

Frugttype: Kapsel, frøene har 
kødet frøkappe

Modningstid: Sidst i september 
til november

Lys: Lyskrævende



ÆBLEROSE
Æblerose, også kendt som »vinrose« stammer fra Mellemeuropa hvor 
den er vidt udbredt, men det er uvist, om æblerose oprindeligt er 
vildtvoksende i Norden. Æblerose får hybene og er usædvanligt kraftigt 
tornet med både store og mange små torne.

Æblerose (Rosa rubiginosa)

Højde: 2,5 meter

Form: Busk

Blomstringstid: Maj - juni

Frugttype: Hyben

Modningstid: Oktober - 
november

Lys: Sol til let 
skygge



HUNDEROSE
Hunderose er naturligt forekommende i Europa, Nordafrika og store dele 
af Centralasien. Arten er hjemmehørende i Danmark og meget formrig. 
Den typiske hunderose får mange, vellugtende blomster og senere røde 
hybenfrugter. 

Hunderose (Rosa canina)

Højde: 1,5-5 meter

Form: Busk

Blomstringstid: Juni - juli

Frugttype: Hyben

Modningstid: (Oktober) - 
november

Lys: Sol og nogen 
skygge



AVNBØG
Avnbøgen findes i det meste af 
Kontinentaleuropa. Der kendes avnbøge 
på op mod 25 meter, men den optræder 
mest som et mindre træ på 10-15 meter. 
Avnbøg vokser både i skove og i krat, og 
får lange, trefligede frugthylstre, som 
omslutter flere nødder.

Almindelig avnbøg (Carpinus 
betulus)

Højde: 10-15 (-25) meter

Form: Træ med bred 
afrundet krone

Blomstringstid: April - maj

Frugttype: Nød

Modningstid: Oktober

Lys: Skyggetålende



FJELDRIBS
Fjeldribs findes i det meste af Europa,og I Danmark 
er arten vildtvoksende visse steder på Sjælland, 
Møn og Bornholm. Fjeldribs vokser som en lille busk 
og får spiselige røde bær. Busken egner sig specielt 
til underplantning under skyggefulde træer og buske, 
i læplantninger og kantplantninger i skovbryn.

Fjeldribs (Ribes alpinum)

Højde: 1-1,5 meter

Form: Lille busk

Blomstringstid: Maj - juni

Frugttype: Bær

Modningstid: Juli

Lys: Meget 
skyggetålende



FUGLEKIRSEBÆR
Fuglekirsebær er vidt udbredt i Europa, Asien og hjemmehørende i 
Danmark. Arten er den vilde form af de dyrkede kirsebær og får små 
røde stenfrugter. Fuglekirsebær vokser ofte i hegn og skovbryn.

Fuglekirsebær (Prunus avium)

Højde: Op til 10-20 m

Form: Enkeltstammet

Blomstringstid: Maj

Frugttype: Stenfrugt

Modningstid: Juli til august

Lys: Tåler let skygge


