
Art Beskrivelse Tidligt 
løvfald

Velegnet 
rodsystem

Lysåben 
krone

Askebladet løn
Acer negundo

Hurtigtvoksende, lysåbent træ med lysegule blomster inden løvspring og 
gule til orange høstfarver. Meget robust og tåler en række forskellige vokse-
pladsforhold. Dybtgående rodsystem, men også øverlige og tætte rødder.

(x) x

Alm. bærmispel
Amelanchier lamarckii

Lille træ eller stor busk med dekorativ vækst, kobberrøde bladfarver i ud-
spring, orangerøde høstfarver og tidligt løvfald. Mængder af hvide blomster 
i april. Blomsterne efterfølges af spiselige blåsorte bær. Rodsystemet er 
øverligt og kompakt. Meget robust og tåler en række forskellige vokseplads-
forhold.

x

Kamtjakabirk
Betula ermanii

Cremehvid bark og mere skulpturel vækst end de almindeligt brugte Betula 
pendula. Træet får tidlige, guldgule høstfarver og tidligt løvfald. Birk har et 
meget øverligt og tæt rodsystem og bør derfor ikke anvendes, hvis der skal 
nedsættes urner.

x x

Ægte kastanje
Castanea sativa

Smukke bredkronede træer med dekorativ vækst og pælerodssystem, der 
gør dem velegnede til placering, hvor der skal kunne graves. Dekorative 
blomsterstande, frugter og fine gule høstfarver.

x

Trompetkrone
Catalba bignonioides

Blomstrer i juli-august med smukke, hvide blomster, der efterfølges af lange 
dekorative bælge. Store blade, lysegule høstfarver og tidligt løvfald – prak-
tisk af hensyn til grandækningen. Kompakt rodsystem, kan trives på fugtige 
jorder, men tåler også tørke.

x x

Tyrkisk hassel
Corylus colurna 

Meget regelmæssig vækst med tydeligt gennemgående stamme. Karakteri-
stisk lysegrå, furet bark. Gule høstfarver og tidligt løvfald. Spiselige nødder, 
hvis dekorative tørre haser hænger længe på træet.

x

Glansbladet hvidtjørn
Crataegus x lavalllei

Dekorativ skulpturel vækst, blomstring i maj med hvide blomster, der efter-
følges af dekorative og holdbare orange frugter. Bladene holder sig meget 
længe på træet, så det egner sig ikke til steder, hvor der skal grandækkes. 
Dybtgående rødder.

x

Davidia involucrata
Duetræ

En smuk og usædvanlig blomstring med store, flagrende hvide ”blomster” 
og pælerødder, der muliggør gravning. Et ikke uvæsentligt træk, hvis det 
drejer sig om brug af planter til urneplæner.

x

Smalbladet sølvblad
Elaeagnus angustifolia

Letløvet træ med grålige blade og små, duftende gule blomster, der efterføl-
ges af spiselige frugter. I vintertilstand har de unge grene hvidlige barkfarver, 
der giver det en fin vintersilhouet. Træet er meget robust og tåler en række 
forskellige voksepladsforhold.

x

Mannaask
Fraxinus ornus

Letløvet træ med store, duftende cremehvide blomsterstande i maj-juni. 
Høstfarver er ikke altid lige stabile, men kan være meget smukke i gult og 
violet. Tåler alle normale jordbundsforhold. Rodsystemet er øverligt og kom-
pakt. Angribes ifølge kilder ikke af asketoptørre.

x

Tretorn
Gleditsia triacanthos

Dekorativ, skulpturel vækst, ret uanseelige, men duftende grøngule blomster, 
der efterfølges af meget lange brune bælge. Gule høstfarver. Solkrævende, 
men ellers meget voksepladstolerant træ. Fås også uden frugter: G. triacan
thos f. inermis og som gulligløvet: ’Sunburst’.

x x

Kinesertræ
Koelreuteria panicu-
lata

Et meget smukt letløvet mindre træ med et usædvanligt sent blomstrings-
tidspunkt – først hen i juli-august viser de store stande af duftende gule 
blomster sig. Blomsterne efterfølges af oppustede frøstande, der er holder til 
hen på vinteren, ligesom træet får fine orangebrune høstfarver.

x

Korktræ
Phellodendron  
amurense

Et sundt letløvet træ med dekorativ furet bark, gulgrønne blomster i juni, der 
efterfølges af sorte, ærtestore frugter. Guldgule høstfarver og tidligt løvfald, 
der tillader tidlig grandækning. Tåler alle normale jordbundsforhold. 

x x

Skovfyr
Pinus sylvestris 
’Glauca’

Lysåbent stedsegrønt træ med lidt lavere vækst og mere markant blågrønne 
nåle end den almindelige skovfyr. Ligeså robust, men med lidt større pryd-
værdi i kirkegårdssammenhænge.

x x  
(som ældre)

Weichel
Prunus mahaleb 

Mindre, bredkronet træ med duftende hvide blomster i maj. Blomsterne 
efterfølges af spiselige, men lidt bitre, sorte frugter. Solkrævende, men ellers 
ret voksepladstolerant træ.

x

Kinapære
Pyrus calleryana

Smalkronet træ med hvide blomster samtidig med løvspring i begyndelsen 
af maj. Blomsterne efterfølges af små, uanseelige pærer. Bladene holder sig 
meget længe på træet, så det egner sig ikke til steder, hvor den skal gran-
dækkes. Solkrævende, men ellers meget voksepladstolerant træ.

x

Frynseeg
Quercus cerris

Meget regelmæssig vækst med tydeligt gennemgående stamme. Dekorative 
frugter. Sent løvspring og løvfald, så det egner sig ikke til steder, hvor den 
skal grandækkes.

x x

Krimlind
Tilia x euchlora

Gule blomster i juli måned. Gule høstfarver. Unge grene intenst grønne eller 
gulgrønne, hvilket er med til at give træet lidt farve i vintertilstanden. Angri-
bes ikke helt så hyppigt af bladlus som de øvrige linde.

x
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