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Vi skal værne om gamle arter
For hvert år bliver der stadigt færre
hjemmehørende træer og buske, fordi
de gamle fældes, og der kun i mindre
omfang plantes nye af samme arter.
Plantningen af Skoleskoven er derfor
med til at holde fokus på de gamle arter,
vi ikke må glemme. De er en del af
landskabshistorien, og det er værd at
værne om.

2
2

4

3

5

Vidste du at...?
Træ af seljepil har været anvendt
som kæppe, skafter, brændsel og
sortkrudt.
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Benveds træ er meget hårdt og tidligere
blev brugt til dreje- og husflidsarbejde.
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Veddet fra fuglekirsebær er særdeles
værdifuldt til møbeltræ.

5

Olie af bær og nåle fra ene stadig
udvindes i visse lande. Olien anvendes
medicinsk og til fremstilling af gin.
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Velkommen til
Skoleskoven

100mm

Velkommen til
Skoleskoven
Skoven blev anlagt som del af Naturpark
Skovsø i 1996 på idé og initiativ fra
lokalafdelingen af ”Plant et træ–
komitéen” i samarbejde med Slagelse
Kommune.
Omkring 6.000 træer og buske er plantet i
skoven med hjælp fra eleverne på en lang række
skoler i Slagelse.
Skoleskoven fremstår og anvendes som undervisningssted og indgang til en naturoplevelse,
såvel for uddannelsesinstitutioner som for
øvrige interesserede.

40 danske træer og buske
I Skoleskoven er der plantet 40 af de mest
almindelige og naturligt forekommende buske
og træer i den danske natur.
Alle arterne er beskrevet i Naturstyrelsens
udgivelse ”40 Danske Buske og Træer” fra 1989.
Disse arter anbefales ved anlæg af levende hegn
og småskove i det danske landskab.
I alt findes der op mod 60-70 arter af træer og
buske, der kan kaldes hjemmehørende eller
danske.
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ARTSLISTE I SKOVEN
1. Rødel

21. Hunderose

2. Storbladet elm

22. Slåen

3. Spidsløn

23. Ene

4. Fuglekirsebær

24. Dunet gedeblad

5. Småbladet lind

25. Benved

6. Bøg

26. Havtorn

7. Vintereg

27. Hassel

8. Stilkeg

28. Almindelig hvidtjørn

9. Avnbøg

29. Engriflet tjørn

10. Skovfyr

30. Blågrøn rose

11. Ask

31. Rød kornel

12. Æblerose

32. Solbær

13. Seljepil

33. Almindelig ribs

14. Gråpil

34. Almindelig hyld

15. Femhannet pil

35. Kvalkved

16. Almindelig røn

36. Tørst

17. Seljerøn

37. Vild æble

18. Bævreasp

38. Vrietorn

19. Vortebirk

39. Navr

20. Dunbirk

40. Almindelig hæg

