
Energi 
(fra solen)

Ilt
(frigivet til luften)

Kulstof 
(byggesten i planten)

CO2
(optaget fra luften)

Vand
(optaget fra jorden)

� Spiseæbler, Malus domestica
Planter du æbler podet på svage grund-
stammer, bliver træerne kun 3 – 4 m høje. 
Du kan vælge blandt en lang række for-
skellige sorter. Nyd forårets blomsterflor 
og glæd dig over at kunne høste æbler fra 
egen have.

� Paradisæbler, Malus baccata, 
Malus hybrid
De fleste paradisæbletræer opnår en stør-
relse på omkring 4 – 5 m, når de er fuldt 
udvoksede. Du kan også vælge at klippe 
dem som søjler – så fylder de kun i højden. 
Der er flere forskellige at vælge imellem, 
og du kan nyde blomsterne i maj, frug-
terne i sensommeren samt de smukke 
høstfarver. Paradisæbler er spiselige, og 
de giver den dejligste æblegelé.

� Japansk røn, Sorbus  
commixta ’Dodong’
Dejlige blomsterskærme i maj – juni efter-
følges af frugter i orangerød farve. Flotte 
grønne blade, der får ildrøde høstfarver. 
Alle rønnetræer er vigtige fødekilder for 
havens dyreliv. Japansk røn bliver omkring 
5 m høj og er et meget smukt træ.

� Hjertetræ, Cercidiphyllum 
japonicum
Nogle eksemplarer har kun én stamme, 
mens andre er flerstammede. Hjertetræ-
et vokser og bliver omkring 6 – 8 m højt 
og danner en flot rund krone. Bladene er 
bronzefarvede i udspring, bliver friskgrøn-
ne om sommeren og slutter med et fest-
fyrværkeri af smukke høstfarver. Udsen-
der en dejlig krydret duft.

� Guldregn, Laburnum  
x watereri ’Vossii’
Opretvoksende meget smukt træ, der kun 
når en højde på ca. 5 m, når det er fuldt 
udvokset. Det lysegrønne løv klæder de 
lange gule rakler af duftende blomster i 
det sene forår. Et træ, der er meget nemt 
at få til at trives i fuld sol eller halvskygge.

� Papirbarkløn
Et ofte flerstammet træ, der vokser lang-
somt og når en sluthøjde på 3 – 4 m. Den 
kanelfarvede bark ruller sig dekorativt, in-
den den falder af. Lappede blade, der får 
smukke orange nuancer, inden de kastes 
om efteråret. 

� Sydbøg, Nothofagus  
antarctica
Den dekorative vandrette grenbygning på 
sydbøgen gør den til noget særligt. Vok-
ser relativt langsomt og når omkring 6 m 
i fuldt udvokset størrelse. Dekorativ bark 
og smukke blade gør den til noget helt 
specielt. Placeres solrigt og gerne på en 
lun vokseplads. 

� Hængende prydpære,  
Pyrus salicifolia ’Pendula’
Vi kalder den også for nordens oliven, for 
bladene minder i den grad om olivenplan-
tens. I modsætning til oliven, så er pryd-
pære særdeles hårdfør og robust. Den er 
toppodet, hvilket betyder, at plantens 
kuglerunde krone begrænser træets høj-
de. Uden beskæring vil de højeste podede 
versioner ikke nå en størrelse på mere end 
3 m. Dog beskæres kronen ofte for at få 
en flot tæt kugle. Hvide blomster i maj 
omdannes til små hårde pærer.

Træer til mindre haver
Du kan gøre en forskel, når du planter træer i din have. Træerne er nemlig med 
til at omdanne luftens CO2 sammen med sollys og vand. Resultatet af denne 
biokemiske proces (fotosyntesen) er ilt og kulstofforbindelser, der lagres i 
træmassen. 
Du får her 8 bud på mindre træer til haven – de bidrager alle, når atmosfærens 
CO2 niveau skal reduceres, så jordens opvarmning mindskes og vores miljø for-
bedres. Husk at træer desuden er med til at danne skygge – et vigtigt element 
i haven, når solen brager en varm sommerdag.
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Denne liste er blot til inspiration – der findes en lang række andre træer, der passer 
ind i manges haver.
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