
Lærkedal

Skov og træerSkov og træer

Omkring Lærkedal er der en hel del skov. Det er derfor oplagt at tage børnene med derud. 
Lad dem rode rundt i skovbunden, finde dyr, samle blade eller hvad I nu måtte finde på.

I dette materiale kan I finde lidt praktisk information om skoven, lidt viden om skovtyperne og 
træerne ved Lærkedal.
 
Desuden er der forslag til en række lege og aktiviteter om skoven og dens dyr og planter.

Rigtig god fornøjelse!
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Lidt praktisk om skovenLidt praktisk om skoven
Neden under er vist et kort over skoven ved Lærkedal. Det viser de træer, der er blevet plantet 
der, og som dermed er det primære træ i det enkelte stykke. Men der er selvfølgelig også nogle 
andre (selvsåede) træer visse steder.  

De to skovstykker med bøg, der er markeret med * og **, viser de to stykker skov, hvor der ligger 
et mountainbikespor. I stykket med * går sporet primært rundt om skovstykket, mens det i stykket 
med ** ligger over det hele. Der er selvfølgelig også et spor, der forbinder de to stykker, som stort 
set følger det trekantede ”knæk” øverst. 
Man må gerne færdes til fods langs sporet, men det er måske ikke så hensigstmæssigt at have en 
flok unger med ud på sporet, da der jo pludselig kan komme en mountainbiker flyvende.

Skoven inden for den gule streg tilhører staten, og man må derfor gerne færdes til fods rundt på 
hele området. På alle tidspunkter af døgnet. Man skal dog rette sig efter eventuel skiltning, så man 
f.eks. ikke pludselig ender inde i et stykke, hvor der fældes træer. 
Man må også gerne samle f.eks. svampe til eget forbrug. Præcist hvad, og hvor meget I, må 
samle, kan I se på Miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk).  
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Lidt om skovLidt om skov
En skov er et område på minimum 50 gange 100 meter, hvor træer er den dominerende plante. 
Træerne skal være minimum 5 meter høje og trækronerne skal dække 10% af arealet.

Træer er en fælles betegnelse for planter med en stamme og grene. De skal også kunne blive 
mere end 10 meter høje. Det er ikke en biologisk familie, da mange planter uafhængigt af 
hinanden har udviklet disse træk i kampen for at fange lyset.

Helt groft set deler vi træerne op i nåletræer og løvtræer. Nåletræerne opstod for ca. 300 
millioner år siden og var den dominerende planteform, indtil blomsterplanterne (og dermed også 
løvtræerne) opstod for lidt mere end 100 millioner år siden. 

Bladene på løvtræerne er mere effektive solfangere end nåle. Til gengæld mister et træ mere vand 
fra blade end fra nåle. Derfor findes nåletræer naturligt, hvor forholdene er for kolde eller tørre til, 
at løvtræerne kan få fodfæste. 

På Lærkedal er der ikke ret mange nåletræer (se skovkortet) og de primære træer er eg og bøg, 
som stort set alle er plantet efter midten af 1980’erne.

Nåle fra nåletræ

Blad fra løvtræ

Træerne på LærkedalTræerne på Lærkedal
Bøg
Bøgen er et skyggetræ. Det kan selv vokse op i skyggen, men dens blade lukker så tæt sammen i 
en bladmosaik (prøv at kigge op gennem bladene), at der ikke slipper ret meget lys ned på 
skovbunden. Derfor er der ikke ret mange andre planter i en bøgeskov. De der er, f.eks. 
anemoner, skal springe tidligt ud, så de kan nå at få noget sollys, inden bøgen springer ud.

Eg
Egeskov er til gengæld en mere lysåben skov, og hvis I kigger på skovbunden, vil I kunne finde 
mange flere planter dér, end i bøgeskoven. Der er i det hele taget også rigtigt mange organismer, 
der er afhængige af eg. Optællinger har vist, at over 800 organismer er tilknyttet eg.



Ask
Asketræer er også lystræer, så der slipper meget lys ned til skovbunden i en askeskov. Alligevel 
har asketræet den evne, at de kan stå som små ”pinde” (med en højde op til 1 meter) inde i den 
mørke bøgeskov. Her kan de leve i årevis, hvor de kun vokser nogle få millimeter om året. Når et 
bøgetræ vælter, griber de dog straks chancen og skyder op i lyset.

Rødel
I området omkring søen er der en del elletræer. Det er rødel, som modsat mange andre træer kan 
tåle at stå med rødderne under vand i en længere periode. Når gamle elletræer gror i en mose, 
danner de tit stylterødder. Det er rødder, der skyder ud fra stammen og støtter elletræet. 
Stylterødderne bliver sandsynligvis dannet, fordi rødderne alligevel ikke helt kan holde til at være 
oversvømmede. Rødder har brug for ilt, og elletræet danner derfor nye rødder, der har en del oven 
over vandet. Luften siver så ind gennem små ventiler i barken over vandet og trækker langt ned i 
roden.

Ahorn
Rundt omkring på Lærkedals områder, kan I finde en del ahorn. De er ikke plantet af mennesker, 
men da det er en art, der gennem de sidste 50 år har bredt sig i Danmark, så er den også at finde 
her. Da det er en af de få træer, der kan vokse i en bøgeskov, så finder man den ofte let dér. Den 
er ikke invasiv, men meget livskraftig.

Rødgran
Rødgranen er et skyggetræ, så der er mørkt i bunden af granskoven. Granerne skygger også for 
deres egne nederste grene, så de går ud, og siden falder af. Det er derfor gamle rødgraner ligner 
juletræer, der er blevet hejst til vejrs. I en ung rødgran-skov (eller svagt tyndet) når kun mindre end 
1% af dagslyset til skovbunden. Her på Lærkedal står rødgranerne dog ikke så tæt.

Træer kan normalt kendes fra hinanden på bladenes og nålenes 
udseende. Men det er jo ikke altid, de har blade på. Så man kan også 
kigge på barkens udseende, eller hvordan knopper og blomster ser ud. 
I det følgende vises bark, knopper, blade, blomster og frugter fra bøg, 
eg, ask, rødel og rødgran. Og så er der en historie knyttet til.

Lærkedal
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Træerne på Lærkedal - BøgTræerne på Lærkedal - Bøg

Bøgen har både han- og 
hunblomster på 

samme træ. 

Hunblomsterne 
sidder to og to 
sammen i en 
lille skål med 
pigge. 

Hanblomsterne er små og sidder mange 
sammen i kuglerunde rakler på lange stilke. 
Pollen fra hanblomsterne føres med 
vinden til hunblomsterne.

Barken er glat og 
nærmest skinnende 

grå langt op i 
alderen. 

Kun meget gamle 
træer får en 

tykkere 
skorpebark. De nye, friske blade 

smager godt i en 
salat. De spises også 
af en lille snudebille 
- bøgeloppen. Den 
gnaver små huller i 
bladene.

Han

Knopperne er tynde og spidse. De 
kan indeholde ti eller flere blade. 
Antallet er afhængig af, hvor god 
sommeren året før var for træet. 

Bøgens brune, trekantede nødder (bog) 
sidder inde i en hård, lodden skål. Mange 
dyr er vilde med dem, og vi mennesker har 
også spist dem. Under 2. verdenskrig 
lavede man ”marcipan” af dem. Man må 
dog ikke spise for mange.

Bøgeveddets aske indeholder meget potaske, der 
anvendes til opblødning af vasketøj. 
Førhen samlede man omhyggeligt asken fra 
husets fyrsteder og havde altid en tønde eller bøtte 
stående til det. Det hed at bøge, byge eller æske 
tøjet.
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Træerne på Lærkedal - EgTræerne på Lærkedal - Eg

Hanblomsterne er nemmere at se. De hænger 
sammen i rakler og ligner lidt små, gulgrønne 
stjerner. Egetræer har både han- og hunblomster 
på samme træ. De bestøves af vinden.

Barken på unge egetræer 
er glat, men bliver med 
tiden skorpet og rynket. 
I gamle dage flåede 
man barken af 
egetræer for at bruge 

den, når man skulle 
garve læder.

Egen springer ud i 
slutningen af maj. Men 
hvis en eg bliver 
angrebet af insekter og 
mister mange blade, kan 
den lave nye. Helt op til 
tre gange på et år.

Han

Bladene inde i knopperne er 
føde for larverne af mange 
forskellige galhvepse, som 
bruger deres læggebrod til 
at placere æggene inde i 
knoppen.

Egetræets agern er føde for mange dyr. Også 
mennesket har brugt egeskoven som 
”spisekammer”. I magre år, kunne man blande 
melet med agern, så det rakte længere. 

Hunblomsterne på 
billedet er i 

virkeligheden så 
små, at de kan 
være svære at 
få øje på. Men 
de blomstrer 
lige før egen 

springer ud.

I gamle dage havde man sine grise gående i 
egeskovene, hvor de spiste egens agern 
(olden). Bønder betalte penge (eller hver 10. 
svin) til ejeren af skoven for det. Det var så 
vigtig en indkomst, at skovens værdi blev 
fastsat efter, hvor mange grise, der kunne gå 
der.
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Træerne på Lærkedal - AskTræerne på Lærkedal - Ask

Ask har både han- og hunblomster samt 
tvekønnede blomster. For det meste sidder de 
på hvert sit træ, men ”blandede” træer findes 
også. 
Asken blomstrer før den springer ud. På den 
måde bliver pollenspredningen, som foregår 
ved hjælp af vind, ikke forhindret af blade.

Barken på ask er først glat 
og grågrøn. Senere bliver 

den lysegrå med smalle 
furer, og til sidst er den 
grå og egeagtigt furet, 
som på billedet her. 
I gamle dage brugte 

man barken som 
medicin. F.eks. skulle 

man stikke et stykke bark i  
           øret mod tandpine. 

Bladene består af 
mange småblade. Så 
billedet viser faktisk 
kun ét blad. Asken 
springer først ud i 
starten af juni.

De sorte knopper er 
meget karakteristiske. 
Knopperne på de små 
asketræer bliver tit spist 
af rådyr om vinteren.

Askens frugter er små aflange nødder 
med en vinge på. Frugterne sidder i klaser 
på træet til langt ud på vinteren. De bliver 
spredt med vinden og spirer først året efter.

På grund af sin styrke og sejhed er asketræ 
helt siden bronzealderen blevet brugt til alle 
former for skæfter til værktøj og våben. Også 
de første flyvemaskiner og nogle af de første 
biler blev bygget af asketræ.
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Træerne på Lærkedal - RødelTræerne på Lærkedal - Rødel

Hunblomsterne er i 
starten små, men 

efter bestøvningen 
vokser de 
kraftigt og får 
stive, træagtige 
skæl. De 
kommer helt til 
at ligne små 

kogler. I starten er 
”koglerne” grønne,  

 men bliver så 
       brune.

Hanblomsterne sidder på samme plante som 
hunblomsterne. Begge dannes om efteråret 
og er i dvale hele vinteren indtil blomstringen i 
marts-april. Bestøvningen sker med vinden.

Barken er glat, blank og 
grønbrun på unge træer 

og grå, grov og skorpet 
på gamle træer.
Humlestænger af el 
blev, især på Fyn, 

regnet for de bedste, da 
rankerne lettere hæftede 

sig til den ujævne bark.

Bladene er mørkegrønne 
på oversiden og 
lysegrønne på undersiden 
og tit lidt klæbrige. 
Bladene er stadig grønne, 
når de falder af om 
efteråret, hvilket er helt 
specielt for rødel.

Han

Knopperne på et træ er 
egentlig årets sidste blade, 
der danner skæl som 
beskyttelse over vinteren.

Rødels frugt er en nød, der sidder i det, 
man kalder ellekogler. Hver lille nød har en 
lille kant af luftfyldt væv, der gør, at den kan 
flyde på vandet i op til en måned. På den 
måde bliver frøene spredt med vandet i åer 
og bække

Rød-el har fået sit navn fordi træets saft bliver 
rød, når det kommer i kontakt med luften. Hvis 
træet bliver fældet om foråret, når saftspændingen 
er høestj, trænger der rød saft ud fra huggestedet. 
Så ser det ud som om træet bløder.
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Træerne på Lærkedal - AhornTræerne på Lærkedal - Ahorn

Blomsterne på ahorn hænger i klynger. Oftest 
er den enkelte blomst både han og hun, men 
fungerer kun som det ene i praksis. Det ene år 
kan den være han og det næste hun. 
Blomsterne laver store mængder nektar og er 
derfor meget tiltrækkende for de insekter, der 
bestøver dem.

Træers bark beskytter 
de underliggende 
væv mod udtørring, 
fungerer som et 
varmeisolerende lag 
og beskytter mod 

infektioner. 

Blade virker som 
træets solfangere. 
Ahorns blade er ret 
genkendelige - de 
ligner lidt en hånd.

Om efteråret gemmer 
træet energi i knopperne 
og under barken. Så er 
det klar, når det bliver 
forår igen. 

Ahornens frugter består af to nødder, der 
sidder tæt sammen. Hver nød har en vinge, 
der gør, at den kan svæve langt med 
vindens hjælp som en lille helikopter. 

Det lyse ensartede træ fra ahorn har et ret lille 
svind, hvilket gør det specielt egnet ting, der ikke 
må give sig. F.eks. siderne på skuffer og 
musikinstrumenter som violiner, klaverer og 
fagotter. 
Ahorn er let at bearbejde. Det kan også 
dampbøjes – men så bliver det lyserødt.
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Træerne på Lærkedal - RødgranTræerne på Lærkedal - Rødgran

Rødgranen blomstrer 
først, når den er ca. 

35 år gammel, og 
da hunblomsterne 
sidder i toppen af 
træet er de derfor 
svære at se. Hun- 
og hanblomster 
sidder på samme       

træ.

Det er ikke hvert år rødgran blomstrer, men 
når det sker, springer hunblomsterne ud først. 
Når hunblomsterne på et træ er blevet 
bestøvet med pollen fra andre træer, springer 
hanblomsterne ud. 

Barken på de unge 
træer er rødbrun. 
Derfor hedder 
granen rødgran. 
På ældre træer er 
stammen grålig, og 

barken skaller af i 
tynde, runde flager. 

Han

Når hunblomsterne er blevet bestøvet udvikler 
blomsterstanden sig til en grankogle. Den 
bøjer sig nedad, så den hænger under grenen.
Når de er modne, drysser frøene ud af koglen 
og spredes med vinden.

Der er flere forslag til, hvor navnet gran stammer fra.
En teori er, at navnet kommer fra det oldnordiske ord ”gron”, som betyder overskæg, fordi 
grenkransene ligner overskæg. Men gran er også beslægtet med ordet ”grannr” det betyder fin, 
tynd eller spids. At være granvoksen betyder altså at man er høj og slank som en gran. 
En anden tolkning er, at navnet gran er et gammelt nordisk ord, som egentlig betyder fiskeben.

Nålene svarer til 
løvtræernes blade. 
De sidder dog på træet 
længere - mellem 5 og 
7 år.
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Aktiviteter i skovenAktiviteter i skoven

Skattekort
Rekvisitter: Papir og tuscher.

Find et område i skoven, der har mange skjulesteder. 
Tilpas størrelsen efter børnenes alder.

Del børnene op i grupper, som hver skjuler en skat i området. 
Ikke på samme tid.

Lad børnene tegne et skattekort, Hvilke kendetegn er der i området? 
Hvilken vej skal de gå?

Det gælder for disse lege og aktiviteter, at nogle af dem passer bedre til nogle aldersgrupper end 
andre. Men de fleste kan tilpasses til forskellige aldersgrupper. Men det er dig, der kender dine 
børn, så afpas legen/aktiviteten efter børnenes formåen. 

Rekvisitter: øjenbind.

Gå sammen to og to. Den ene får bind for øjnene og 
føres af den seende til et træ i skoven. 

Giv skattekortet til en af de andre grupper, som så skal finde skatten.

Lad alle grupperne finde skatte. Det gælder om at grupperne tilsammen skal finde flest muligt 
skatte - så kortene skal være så gode som muligt.

Den ”blinde” skal nu føle, smage, lugte, høre træet, så 
han/hun senere kan finde frem til det. 

Øjenbindet tages af den ”blinde” og han/hun skal nu finde sit træ 
igen.

Kend dit træ

Man går tilbage til udgangspunktet.

Man bytter rolle, når træet er fundet.
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(Fasan)hønemor
 
Rekvisitter: Øjenbind, et stykke flagline på ca. 4 m og noget snor/plaststrimmel til afmærkning af 
bane.
 
Lav grupper på 4 – 5 børn. 

Én i gruppen vælges til at være hønemor, resten er kyllinger. 

Hønemor tager fat i den ene ende af snoren, og kyllingerne hægter sig på resten, så de kan følge 
hende. 

Hønemor skal nu lede kyllingerne igennem en bane (afpas sværhedsgraden efter alder), hvor der 
gerne må være lidt ”forhindring” og lidt variation i terrænet. 

Så længe der ikke er fare for at falde over noget, 
skal hønemor pludre, og gokke tillidsvækkende. 

Er der fare for at falde over grene, 
eller ujævnheder skal hun skræppe 
mere op, så kyllingerne er advaret. 

Banen kan med de større 
børn gås igennem på tid, 
så der er lidt 
konkurrence.  
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Aktiviteter i skovenAktiviteter i skoven
Ræs med krible-krabledyr
Rekvisitter: Plade - gerne rund (træplade, låget fra en spand eller lignende), smådyr fra skoven.

Der skal findes krible-krabledyr af forskellig slags i skoven og afholdes ræs med dem på en plade. 

Stil åbne spørgsmål før ræset eller kommentér på krible-krableræsets udvikling: 
Hvilke dyr kommer mon først ud til mållinjen? 
Hvorfor kommer de mon først? 
Har de nogle fysiske egenskaber, som gør at de kommer først? 
Tror I, der er noget, der kan få dyrene til at bevæge sig hurtigere eller langsommere?

Dyrene sættes på midten af pladen, hvorefter der ”1-2-3” blæses til start.
Hvilket dyr kommer først ud over kanten af pladen?

Efterfølgende kan I selv lave jeres eget krible krable ræs, hvor I selv er dyrene, der har forskellige 
antal ben og egenskaber.
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Aktiviteter i skovenAktiviteter i skoven
Dublerings-dugen
Rekvisitter: En hvid plastdug (alternativt et bord eller andet egnet) pr. hold.

Børnene deles i et antal hold (4-6 på hvert hold er passende) og stiller sig rundt om deres hvide 
dug. 

Holdet bliver nu bedt om at lave en udstilling af ting fra skoven. F.eks. blade 
fra træerne, blomster, svampe eller lignende. Der aftales, hvor stor 
udstillingen skal være – f.eks. 12 forskellige. Man kan også aftale, 
at det kun skal være blade fra træer, kun være svampe eller 
hvad man nu synes.

Holdet laver nu sin udstilling. 

Når alle hold har lavet en udstilling, roteres der, så 
alle kommer til en ny dug. 

På et givet signal, gælder det nu om at dublere de 
andres udstilling så hurtigt som muligt. Det hold, der 
først har dubleret den nye udstillingen har vundet. 

Man kan også lave legen på tid. Så er vinderholdet det 
hold, der har dubleret flest ting.

Formålet med legen er at man bliver tvunget til at se efter 
detaljer, og får en fornemmelse af mangfoldighed, uden at 
skulle kunne navnene.
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Aktiviteter i skovenAktiviteter i skoven
Øf – jeg har fundet en…..
Rekvisitter: 
Skema til afkrydsning. Laminerede billeder af forskellige dyr og planter. Der er to sæt billeder af 
hvert. Det ene sæt har et pictogram på (f.eks. en sol), som også er på afkrydsningsskemaet.

Det er virkelig en ”krudt-af-leg”, hvor der virkelig bliver løbet igennem. 

På et afgrænset område er på forhånd ophængt et antal billeder med dyr og planter fra skoven. I 
vælger selv, om I vil bruge alle 15 billeder, eller om I vil nøjes med færre. Det er billederne MED 
pictogrammer, der hænges op.

Deltagerne dels op i maksimalt 5 hold. 

Holdene skal først vælge et dyr, de alle sammen gerne vil være. Der er kun en betingelse – man 
skal kunne sige som dyret højt.

Holdenes dyrenavne skrives ned på afkrydsningsskemaet.

Legen starter med, at du viser hvert hold et billede, de skal ud at finde. Hold 1 starter f.eks. med 
en knop, hold 2 med mus osv. 
Det gælder om for holdet, at dele sig for at finde billedet så hurtigt som muligt. 

Når en af deltagerne på holdet har fundet det rigtige billede, kalder man på de andre ved at bruge 
sin dyrelyd og kalde på holdkammeraterne. Når holdet er samlet begiver de sig ned til 
instruktøren, hvor de fortæller, hvilket pictogram, der var på billedet. Ved rigtigt svar, gives næste 
opgave, som er billedet neden under det, de lige har fundet (på afkrydsningsskemaet). Så hold 1 
skal f.eks. finde uglen efter de har fundet knoppen osv. 

Det hold, der hurtigst finder alle dyrene har vundet. Alternativt det hold, der finder flest inden for et 
givet tidsrum.

HUSK AT SAMLE ALLE KORTENE IND IGEN OG LÆGGE DEM PÅ PLADS I MAPPEN, SÅ DE 
ER KLAR TIL DE NÆSTE. 


