
ggk.dk
Design, foto og tekster ©Janne Aarre

HVAD HEDDER TRÆET?

Kun få golfspillere kender navnene 
på de træer de møder på golf-
banen, og det er vel også ok - man 
kan jo bare nyde dem. Men jeg 
bliver ofte spurgt “hvad er det for 
et træ”? 

Udover navnene vil jeg give jer lidt fakta 
og historier om træerne på golfbanen.

Jeg tager udgangspunkt i den gruppe af 
træer, der står ved teestederne på hul 
9. En smuk passage når man kommer 
fra hul 8, og bevæger sig op ad hul 9, 
tilbage mod klubhuset.
Træerne har fået navneskilte på, så du 
kan kende de forskellige arter - også når 
træerne har smidt bladene.

På sigt vil andre udvalgte træer på golf-
banen også få navneskilte på. 
Kender du nogle specielle træer på 
banen? Hvis du gør - må du meget gerne 
fortælle det til mig. Kontaktinfo finder 
du på den sidste side.

Træerne har en særlig betydning for lagringen af CO2 og dermed 
for modvirkningen af klimaforandringer. I Gilleleje Golfklub har vi 
sat os for at øge banens biodiversitet i de kommende år. 

TRÆER PÅ GOLFBANEN

https://www.ggk.dk/


AKSELRØN
Sorbus aria
Kernefrugtfamilien

Blomstrer med hvide halvskærme i 
maj-juni og frugterne modner i oktober. 
Træet er ikke oprindelig vildtvoksende 
i Danmark, men indført som prydtræ 
allerede før år 1800. Akselrøn kan opnå 
en højde på ca. 10 meter. 
Træet kan forveksles med klipperøn, 
som dog kun vokser på Bornholm.

ALMINDELIG RØN
Sorbus aucuparia
Kernefrugtfamilien

Røn er sandsynligvis indvandret i Dan-
mark da isen trak sig tilbage efter sidste 
istid for 10-15.000 år siden. Træet kan 
opnå en højde på ca. 15 m, og bliver 
sjældent mere end 50 år gammelt.
Røn kræver meget lys, men har dog ikke 
store krav til jordbundens beskaffenhed.

I maj får træet store blomster, som har 
en sødlig duft. Ikke en duft som vi er 
vilde med, men det er fluerne. De be-
væger sig mellem blomsterne, og suger 
nektar til sig, og hjælper dermed træet 
med bestøvningen.

Efterårets bær, som ligner små æbler, er 
dog fuglenes livret. Når bærrene spises,  
vandrer de hele vejen gennem tarm-
kanalen på fuglen, uden at frøene tager 
skade. Det er smart, for så kan frøene 
blive spredt vidt og bredt med fugleklat-
ter. Derfor kan du af og til se rønnetræer 
spire på hustage og i tagrender.

FAMILIER
Nogle træer er i samme familie, og alligevel er de meget forskellige at se på. Her er 2 slags 
røn. Begge træer kan du finde i trærækken til højre for teestederne på hul 9.

VITAMINER
Rønnebær indeholder flere C-vitaminer end citro-
ner. Det latinske navn aucuparia betyder “til at 
fange fugle med”.

Æble, pære, tjørn og dværgmispel er alle vildtvok-
sende arter, som også er medlem af kernefrugt-
familien.



ALMINDELIG ASK
Fraxinus excelsior
Olivenfamilien

Ask er naturlig forkommende i Danmark, 
og har vokset her i over 8.000 år.
I Danmark er der målt ask på 40 meter. 
Og med en diameter på 1 meter er det 
et meget stort træ. I skovdriften fælder 
man typisk træerne, når de er 25 til 
30 meter høje. På det tidspunkt er de 
mellem 60 og 80 år gamle. MEN de kan 
blive 2-300 år gamle.

Ask har både hun- og hantræer, og 
træer som har begge køn. Kønnet 
bestemmes ved at se på de små blom-
ster. Huntræerne har små vingede 
frugter, som ofte sidder alene tilbage i 
klaser, når træet har smidt bladene.

Siden 2002 har ask været plaget af en 
kedelig svamp som hedder asketoptørre. 
Svampesygdommen har lige siden ned-
sat bestanden voldsomt i Danmark, ja i 
hele Europa. Træer som står med nøgne 
grene i toppen, er formentlig ramt af 
svampen. Svampesporerne spredes med 
vinden, og inficerer dermed de levende 
blade på træerne. Nyere forskning viser 
dog, at der er to genetiske variationer af 
asketræer, og at den ene er mere mod-
standsdygtig overfor sygdommen.

Den letteste måde at identificere et 
asketræ på, er de meget sorte knopper.

I nordisk mytologi er verdenstræet Yggdrasil, også kendt som livets træ, et vældigt asketræ. 
Det spillede en helt central rolle, for træet voksede i verdens midte, og havde rødder, som 
bredte sig til de forskellige verdener. Den ene rod nåede til Asgård, asernes hjem, den anden 
til Jotunheim med jætterne, og en tredje rod strakte sig til Hels dødsrige.

ASKETOPTØRRE
Vi har en del asketræer på banen.
De 3 største, og flotteste, står ved 
klubhuset. Det ser heldigvis ikke ud 
til, at de er ramt af sygdom.



ALMINDELIG HÆG
Prunus padus
Rosenfamilien

Hæg [hæk] kan i vores klima blive et ca. 
15 meter højt træ. Man mener at hæg 
indvandrede i Danmark for ca. 10.000 år 
siden. Der er flest i østdanmark, mens 
det i det vestlige Jylland er forholdsvis 
sjældent. Hæg er sprogligt beslægtet 
med hæk/hegn, og bliver da også meget 
brugt som sådan.

Farlig frugt?
Frugterne er små sorte stenfrugter, der 
har en snerpende smag på grund af 
deres indhold af et garvestof. Hele plan-
ten, undtagen frugtkødet, indeholder 
isoamygdalin og i kernen d-amygdalin, 
to blåsyreglykosider, der i sig selv er 
ugiftige, men efter optagelse i orga- 
nismen fraspalter den yderst farlige 
blåsyre. 
Planteædere kan ikke lide giftige planter. 
Hæg har naturligvis en begrundelse for 
at være giftig. Den vil IKKE spises. Så 
alternativet til torne og nældegift er så, 
at træet gennem evolutionen har gjort 
sig giftig. 
Men hægen er insektbestøvet. Så derfor 
gælder det modsatte her. 
Gennem evolutionen har hægen gjort 
sig velduftende og lækker, lige der hvor 
den gerne vil have besøg, nemlig i blom-
sterne.

HÆGSPINDEMØL Hæg kan blive angrebet møl, som lægger æg om efteråret. Når foråret 
kommer, kryber larverne frem. De spinder et hvidt spind, og æder af træets blade. Om sommeren 
forpupper larverne sig, og i juli-august flyver de voksne spindemøl væk. Det kan se spøgelsesagtigt 
ud, når træet er viklet ind i spindelvæv, men heldigvis overlever træet normalt angrebet.

Nogle kalder det for MAJTRÆ, fordi 
det i maj måned får klaser af hvide 
velduftende blomster. 
I september har drosler og stære stor 
glæde af at spise de modne sorte 
stenfrugter. På dette foto er det dog 
fuglekirsebær!



DUNBIRK
Betula pubescens
Birkefamilien

Dunbirk indvandrede i Danmark efter 
istiden for omkring 12.000 år siden. 
De fleste kan kende et birketræ, fordi 
det har en hvid og glat bark. Herhjem-
me har vi to arter af birketræer. Nem-
lig dunbirk og vortebirk og de kan let 
forveksles. Dunbirk har tynde grønlige 
kviste, som er besat med fine hår, 
eller dun. De meget små savtakkede 
blade på 4-5 cm., er også dunede på 
undersiden. Dunbirk har mere oprette 
grene end vortebirkens, som er mere 
hængende.

Træet bliver omkring 20 meter højt 
og er meget vandsugende og derfor 
velegnet til sumpede arealer.

Dunbirken er en god pioner. Det vil 
sige at den er god til at indvandre 
som de første træer på lysåbne a-
realer. Årsagen er de mange små frø, 
som træet smider efter blomstring. 
Både han- og hunblomster bæres på 
samme træ, og sidder samlet i rakler. 
Et mellemstort træ kan sætte op mod 
30 mio. frø om året. Frøene bæres let 
rundt med vinden, og kan lande flere 
kilometer fra modertræet.                

POLLEN 
Fra april-juli producerer birk mio. af pollen. Har du birkepollenallergi, kan du hente en app fra 
Astma-Allergi Danmark, og se pollentallene hvor du er. Tallet er det gennemsnitlige antal pollen pr. 
m3 luft i døgnet fra kl. 13 til kl. 13 den følgende dag. Pollentallet måles 15 meter over jorden.

HEKSEKOSTE
Dunbirk bliver ofte angrebet af en svamp, Taphrina 
betulina, som inficerer de knopper, der skal blive 
til nye skud. Skuddene vokser vildt i alle retninger,  
og kan blive en stor klump af kviste og skud. Klum-
perne ligner fuglereder. 
I gamle dage troede man klumperne havde magiske 
kræfter, og kaldte dem derfor trolde- eller hekse-
koste.



SKOVFYR
Pinus sylvestris
Granfamilien

Skovfyr indvandrede efter sidste istid, 
og i de næste mange tusinde år voksede 
det naturligt i Danmark. Men da klimaet 
blev varmere gik skovfyrren tilbage. 
Andre træer tog over, og skovfyr var 
næsten udryddet. Da man opdyrkede 
heden i 1700-tallet, kom skovfyr igen. 
Det stedsegrønne nåletræ er meget 
konkurrencedygtigt på magre jorde, og 
kan blive ca. 30 meter højt. Træet kan 
blive 250-300 år gammelt, men i skov-
driften bliver det fældet, når det er ca. 
80 år. 

Kogler og frø er en vigtig fødekilde 
for mange dyr især spætter, siskener, 
korsnæb, egern og mus. Dyrene er med 
til at skabe nye træer ved at nedgrave 
frøene, så de har et forrådskammer. 
Men de glemmer ofte hvor de har lagt 
frøene, og et nyt træ kan opstå. Spætter 
bruger gerne træet til at lave redehuller 
i, og rovfuglene etablerer reder i de 
store stedsegrønne kroner.

Skovfyr er meget nøjsom, og vokser 
godt selv på ret næringsfattig jord. 
Træet kan trives i næsten alle klima-
forhold, og kræver ikke meget regn.

ET SKUD MED VITAMINER 
Friske fyrreskud indeholder mange C-vitaminer. En kop te lavet med fyrrenåle = 6 glas appelsinjuice. 
2 dl. friske fyrreskud skylles og hakkes let. ½ liter vand hældes over og koges sammen med 1 spsk. 
honning. Lad teen trække i 15 min. 

RAV - NORDENS GULD
Harpiks er træernes forsvarsmiddel mod skader og 
angreb fra fx biller og svampe. Et såret nåletræ vil 
“bløde“ harpiks. Når harpiks kommer i forbindelse 
med luft, bliver det tykt og klæbrigt. Rav er hærdet 
harpiks og er typisk mellem 30 og 50 millioner år 
gammelt. Vinteren er den bedste årstid, hvis man 
vil finde rav. Havet er koldt, og har god opdrift til at 
bære det ind på stranden.



SMÅBLADET LIND
Tilia cordata
Lindefamilien

Småbladet lind er et naturligt skovtræ i 
Danmark. Det er formentlig indvandret 
for mere end 7.000 år siden og blev det 
mest dominerende skovtræ i Danmark. 
Bøgen indtog dog senere denne plads, 
da klimaet blev mere køligt og fugtigt.

Skyggetræ
Småbladet lind er et skyggetræ, der 
lægger sine blade, i det man kalder en 
bladmosaik. Bladene fordeler sig på en 
sådan måde, så hvert blad får så meget 
lys som muligt. Alt hvad der står under 
træet, ligger derfor i skygge.

Blomstring
Efter at bladene er sprunget ud, kom-
mer blomstringen i juli måned. Små gule 
kvaster af blomster med en fantastisk 
stærk duft som tiltrækker mange insek-
ter. 

Frugter
Lindetræets frugter er en lille nød 
med et støtteblad. Når det blæser kan 
frugten bæres med vinden og komme 
ned på jorden. Og hvis ikke musene har 
spist alle nødderne, kommer der masser 
af nye små lindetræer i nærheden.

PRØV DET ! Stil dig under et lindetræ når det blomstrer og lyt til insekternes summen. 
Lind er et af de få træer der bliver bestøvet af insekter, og blomsterne giver da også en 
utrolig lækker duftende honning.

KÆRLIGHEDENS TRÆ
Da bladene er hjerteformede kalder 
man lindetræet for kærlighedens 
træ. Lind kan blive omkring 30 meter 
højt og mindst 300 år gammel.



SPIDSLØN
Acer platanoides
Sæbetræ-familien

Udbredelse
Spidsløns naturlige udbredelse i Dan-
mark er i de østlige egne, herunder også 
østjylland.

Spidsløn kan blive 20-30 m højt og har 
en tæt, stærk forgrenet og kuglerund 
krone. I modsætning til ahorn, har 
træet rødlige vinterknopper, og hvis du 
skærer bladstilken over, har spidsløn 
hvid mælkesaft. De tydelige spidser på 
bladene er også et godt kendetegn. 
Træet kan let forveksles med ahorn, som 
i øvrigt er i samme familie.

Træet blomstrer i begyndelsen af maj 
med gule blomster, der sidder i skærme, 
og er synlige før bladene springer ud. 
Men træet blomstrer dog først, når det 
er blevet ca. 25 år gammelt.
Blomsternes nektar søges af mange 
slags insekter. Hjortevildtet æder gerne 
skud og kviste og frøene ædes af fug-
lene. Træet er derfor meget vigtig for 
biodiversiteten i området.

Spidsløn er et meget robust træ, som 
sjældent får sygdomme, og tåler både 
skygge, fugtighed og hård frost.

Spidsløns hårde ved egner sig godt til at lave musikinstrumenter af. Men da træet får sær-
ligt smukke farver om efteråret, anvendes det mest som prydtræ. Træet har fået navneskilt, 
og kan ses i trærækken på venstre side af greenen på hul 8.

MAGISKE FARVER
Om efteråret får spidsløns blade  
gule og orange farver, som lyser op 
i landskabet, på et tidspunkt hvor 
mange andre træer har smidt deres 
blade.



STILKEG
Quercus robur
Bøgefamilien

Egen er en af de ældste danske hjemme-
hørende arter i skoven. Kongeegen i 
Jægerspris ved Frederikssund menes at 
være omkring 1800 år gammel. 

Egetræet springer ud midt i maj, men 
er først helt udsprunget omkring 1. juni. 
Blomstringen sker i slutningen af maj, 
kort efter løvspring, men først når træet 
er 40-60 år gammelt. Egen kan blive 
4-500 år gammelt, men i skoven bliver 
det normalt fældet, når det er 100-150 
år gammelt. 
Egetræer der har været angrebet af 
insekter, kan sætte nye blade op til 3 
gange på et år. En fantastisk måde at 
overleve på. 

Egens frugter, agern, bliver sammen 
med bøgens frugter, bog, kaldt for 
olden. 2019 var et oldenår - et år med 
ekstra mange frugter. Oldenår opstår 
omkring hvert tredje eller fjerde år. 
Dyrene får i de år ekstra sul på kroppen 
og sikrer de kommende generationer. 
Dengang da kaffen var dyr, knuste og 
ristede man agern, og blandede det i 
kaffen.

Stilkeg kendes fra Vintereg på, at agern 
har en stilk på skålen.

OLDENFLÆSK
I gamle dage blev der betalt oldengæld til skovejeren for at lade svinene gå på olden. 
Oldensvin blev fedet grundigt op inden slagtningen til jul. Man kaldte det oldenflæsk.

PASSER DET NU OGSÅ?
“Springer eg før ask, går sommeren i vask” (regn). 
“Springer ask før eg, bliver sommeren bleg” (sol). 

Fakta er nok snarere, at registreringer viser, at eg 
nu springer tidligere ud end for år tilbage, mens ask 
stort set har bevaret sit udspringstidspunkt.
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Da coronapandemien startede i 2020 fik 
jeg en idé. Jeg ville bruge den ekstra tid 
fornuftigt på et projekt om træerne i
Gilleleje Golfklub, som er min hjemme-
klub.

Det der først syntes som et mindre 
projekt, fik dog hurtigt taget mange af 
mine vågne timer. Træerne skulle iden-
tificeres, bladene indsamles, presses, 
fotograferes og først nu kom hele skrive-
arbejdet.
 
Og hvordan får man lige fat i et infor-
mationsskilt som skal stå ude hele året? 
Jo, man kontakter en tidligere kollega i 
Naturstyrelsen for de bruger den samme 
type, som jeg ville have, i skoven. Og 
tænk engang - de fortalte, at dem sme-
der de på værkstedet i Horserød Stats-
fængsel!

Nå, nu gik det ud over stepperne - de 
små skilte blev lasergraverede i ATG 
Skilte og det store skilt blev trykt i Skrift-
tegn. Alle skriverierne skulle nu tjekkes 
igen og igen, skiltene sættes på træerne, 
informationsskiltet nedgraves og så 
kunne jeg endelig kalde projektet for 
færdigt.

MEN! - helt færdig bliver man jo aldrig. 
Nogle af de mere specielle træer, som 
ikke står i den trægruppe ved 9. teested, 
skal også beskrives. Så med tiden kom-
mer der flere træer med i dette doku-
ment. 

God fornøjelse. 
Vi ses derude - i NATUREN !

Historien bag TRÆER PÅ GOLFBANEN

Naturen med i spil
Naturfoldere til alle årstider, dagsommerfuglefolder 
og ikke mindst en Naturguide er nogle af mine 
andre projekter. Find dem alle på Gilleleje Golfklubs 
hjemmeside.

Kommentarer eller idéer modtages gerne på: 
janneaarre@golfognatur.dk

https://atgskilte.dk/
https://atgskilte.dk/
https://skrifttegn.dk/
https://skrifttegn.dk/
https://www.ggk.dk/naturfoldere-og-ture
https://www.ggk.dk/naturfoldere-og-ture

