
Forslag og inspiration til beplantning i Astrup Vig

Når man skal etablere ny beplantning på sin grund er det en god idé at gøre sig overvejelser omkring de forskellige planters egenskaber og krav til 
voksestedet, så beplantningen får den ønskede karakter, højde og tæthed. 

Som inspiration har vi lavet en oversigt med forslag til plantearter som kan anvendes i Astrup Vig.  
Oversigten er opdelt i to.   En liste med udvalg af store skovtræer og en liste med udvalg af buske og små træer, som inspiration til en varieret 
(lavere) mellem- og underetageret beplantning.

Oversigten er udformet ud fra et kriterie om, at det skal være planter som:
passer ind i området og er tilpasset de lokale forhold og (nogenlunde) ugiftige
er prisbillige  (ofte produceret fra frø eller vegetativt)
ikke har aggressive torne (slåen, tjørn, roser, kristtjørn m.fl.)
ikke vokser ukontrolleret eller er invasive 

Det betyder at oversigten ikke har forædlede planter med (som f.eks. rhododendron, buksbom, potentilla, cotoneastre, spirea, roser, græsser, 
stauder o.m.a.) - selvom mange af disse kan være fortrinlige i området. 

Det betyder også at arter som f.eks. bævreasp, pil, birk, vildroser og gyvel ikke er med, da de har en kraftig vækst og tendens til at sprede sig 
uønsket i vores område.

Oversigterne med udvalgte forslag er angivet med plantens navn (latinsk) så du har bedst mulighed for at google billeder og søge supplerende 
oplysninger.

Ved oversigten med buske og mindre træer angives i hvilken periode blomstring sker, men ikke længden af blomstringen.  De to kolonner med 
farvede felter angiver planternes egnethed til formning til hæk og om de tåler nedskæring.  Grøn farve er bedst, gul er middel og rød er ikke-
egnet.

Udover de foreslåede arter er der en række andre muligheder. 
Såfremt du har andre gode forslag, hører vi gerne fra dig i Bestyrelse for Astrup Vig Grundejerforening



Navn Dansk navn Væksttype
Højde i 
meter

Blomst Formning til 
grov hæk

Tåler 
nedskæring Bemærkninger

Amelancier spicata Bærmispel (aks) busk 3-5
hvid i klaser

april-maj
Samlet opretvoksende, robust busk med gullig løvfarve i 
efteråret

Aronia melanocarpa Aronie / surbær busk 2-3
hvid
juni

Sund busk med spiselige og sunde bær. Vinrød løvfarve i 
efteråret.

Cornus mas Kirsebærkornel
stor busk / lille 

træ
4-5

gule 
marts-april

I milde vintre blomstring februar til april

Cornus sanguinea Rød kornel busk 2-4 lille, hvide
Skyggetålende busk med sen blomstring. Kan indeholde stoffer 
der kan være giftige.

Corylus avellana Hassel (alm.) stor busk 3-5 lille, rakler
Sund og hjemmehørende plante som bærer nødder til fugle og 
vildt.

Cotoneastre dielsianus Dværgmispel middel busk 2
rosahvid
maj-juni

Skyggetålende og nøjsom busk med rød høstfarve

Euonymus europaeus Benved (alm.)
busk / 

lille træ
2-5

lille
maj

Hjemmehørende og skyggetålende busk. Alle plantens dele er 
giftige og især de røde bær kan virke tiltrækkende på børn.

Hippophae rhamnoides Havtorn busk 2-4
lille

marts-april
Hjemmehørende og sund busk med smukke, sunde orange bær 
og sølvgråt løv. Har torne.

Ligustrum vulgare Liguster (alm.) busk 2-4
lille, hvide

juni-juli
Vintergrøn, skyggetålende, hårdfør busk som kan klippes til hæk 
eller vokse som busk.   Frugterne angives som svagt giftige.

Lonicera nitida sp. Myrtegedeblad lav busk 1 Lav stedsegrøn og skyggetålende busk til bunddække

Udvalg af buske og mindre træer   (findes i skovens underetage og lysåbne landskabsplantninger)



Navn Dansk navn Væksttype
Højde i 
meter

Blomst Formning til 
grov hæk

Tåler 
nedskæring Bemærkninger

Lonicera xylosteum Gedeblad (dunet) busk 2-3
lille, gullig
maj-juni

Skyggetålende nøjsom og hårdfør busk

Malus sargentii Sargentæble busk 2-3
stor, hvid
maj-juni

Rigtblomstrende og bærbærende sund busk

Malus sylvestris Vild skovæble lille træ 3-7
hvid, stor

maj
Mindre træ med god frugtsætning af vilde æbler (spiselige) til 
glæde for især fugle og vildtet

Prunus padus Hæg (alm.) - majtræ middel træ 6-10
klase, hvid

maj

Buskagtigt flerstammet mindte træ med tætbygget krone som 
kan være godt alternativ til store træer. Robust hjemmehørende 
som ikke må forveksles med den beslægtede P.serotina som er 
invasiv. 

Ribes alpinum Fjeldribs busk 1-2
lille, gullig

april
Skyggetålende busk med meget tidligt løvspring som er god til 
underplantning

Spirea vanhouttei Spirea (buket) busk 2-3
skærme hvid

maj-juni
Rigtblomstrende busk til hæk og underplantning

Stephenandra incisa 'Crispa' Kranstop lav busk 1
små, hvide

juni
Krybende tæt busk overhængende grene. Velegnet til bundtæt 
plantning og skrånende arealer.

Symporicarpos Chenaultii Rød snebær mindre busk 1-3
Tæt og udbredt busk med rodslående grene der danner tæt krat 
til glæde for bl.a. fugle (kaldes også fasanbusk)

Symporicarpos Chenaultii 'Hancock' Lav rød snebær lav busk 1 Tæt lav udbredt busk med egenskaber som ovenstående. 

Syringa vulgaris Syren (alm.) busk 3-6
lilla i klaser

maj-juni
Hårdfør tætforgrenet busk hvor der er god plads.

Virburnum opulus Kvalkved busk 3-4
hvid skærm

juni
Skyggetålende kraftigtvoksende busk med gul-rød høstfarve



Udvalg af høje træer   (findes i skovens overetage og som fuldkronede solitære i landskabet)

Navn Dansk navn Væksttype Minus

Acer campestre Naur mellemstort træ Kan bides af vildtet i de første år

Acer platanoides Spidsløn stort træ
Bides hårdt af vildtet
Overvokser hurtigt nabotræer og kan blive dominerende og 
skyggegivende.

Acer pseudoplatanus Ahorn (ær) stort træ

Bides hårdt af vildtet.
Særdeles kraftig selvsåning og spredning.
Overvokser hurtigt nabotræer og kan blive dominerende og 
skyggegivende.

Carpinus betulus Avnbøg mellemstort træ Kan bides af vildtet i de første år

Fagus silvatica Bøg stort træ Pladskrævende og kraftig skyggegivende.

Fraxinus excelsior Ask stort træ
Plantes pt. ikke meget pga. angreb af (svampen) asketoptørrer. 
Modstandsdygtige sorter forventes snart på markedet.

Prunus avium Kirsebær stort træ
Skyggegivende.  
Rammes med mellemrum af sygdomme.

Quercus - petraea / robur Vintereg / stilkeg stort træ Gamle og fuldkronede træer kræver meget plads. 

Tilia cordata Lind mellemstort træ
Skyggegivende.
Tiltrækkes af insekter og bier ved blomstring.

Sundt og smukt træ med tæt krone.

Plus

Sundt træ med god vækstform og tæt krone. 
Moderat skyggegivning

Smukt træ (vores nationaltræ).
Kan formklippes og klippes til hæk og pur.

Smukt og robust træ.
Lystræ som kan underplantes.

Flot (men kort) blomstring. 
Smuk høstfarve.

Sundt og stabilt træ med dybtgående rodnet.
Lystræ som giver mulighed for underplantning.
Mange dyr og insekter tilknyttet eg.
Egens knopper er vinterføde for råvildt

Sundt træ 
Moderat skyggegivning

Hurtig vækst
Smuk høstfarve
Moderat frøspredning

Hurtig vækst



Navn Dansk navn Væksttype Minus

Pinus silvestris Skovfyr stort træ Lysåbent træ som giver moderat afskygning

Picea sitchensis Sitkagran stort træ
Bliver hurtigt dominerende og skyggegivende.
Angribes som ældre let af insekter (går ud).

Sundt, stabilt og hjemmehørende træ.
Stedsegrønt.

Hurtigtvoksende, stedsegrønt og tæt træ.
Skades ikke af vildtet.
Kan formklippes til hæk (klippes hvert år)

Plus


