
Træer kan noget helt særligt:
• Forbedrer dyrevelfærden, giver skygge og ly til grisene

• Øger biodiversiteten

• Gavner miljø og klima

• Øger herlighedsværdien

Dette er vigtigt, hvis du overvejer 
at plante træer:  
•  Din tidshorisont – det tager typisk 2 år inden pattegri-

sene bør få adgang til træerne og min. 4 år for søerne

•  Vælg hjemmehørende arter – de trives bedst og giver
størst biodiversitet

•  Vær indstillet på renholdelse de første par år – indtil
pattegrisene har adgang

•  Overvej folddesign og plantetæthed grundigt

•  Beskyttelse af træer efter grisene får adgang

Beplantning i sofolde
Via projektet ”Grise i skov” 

Find os på 
icoel.dk

Skygge giver et komfortabelt  
nærmiljø på varme sommerdage.

                 Foto: Sarah-Lina Aagaard Schild

Eg der er ringet af afbarkning af grise. 
                 Foto: Peter Kristan Nedergaard Jensen



Karakteristika for udvalgte træer: Uddrag af tabel udarbejdet af 
Rasmus H. Jørgensen, Skovskolen og Peter Kristian Nedergård Jensen, privatkonsulent

Projektet ”Grise i skov” er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug. Der arbejdes videre med at beskrive de 
indsamlede erfaringer for derefter at give forslag til, hvordan man vælger beplantning og folddesign.

For yderligere information: Tove Serup og Sarah-Lina Aagaard Schild, Innovationscenter for økologisk landbrug 
på mobil 2124 2611 / 2830 4939

Kan skader på træer undgås? 
Der er flere erfaringer med, at grise går meget målret-
tet efter eg. Ønsker man sig eg skal man altså både 
have tålmodighed og arbejdskraft til at sætte beskyt-
telse op.  

Noget tyder på, at ahorn lades i fred og at hyld ikke 
skades på barken, men her går grisene efter roden. 
Hvidtjørn og mirabelle er i nogen grad i stand til at  
beskytte sig selv.

Grise må ikke gives adgang til fredskov.

Øverst Gammelt læhegn brugt til grise. Det har vist  
sig, at grisene roder ekstra meget under træer og buske,  

hvis de er anlagt på en forhøjning/jordvold. Her er det  
eg til venstre med afbarkning af rodudløbene.

Nederst Her er det hyld, der stadig er liv i trods en halv  
opgravning. Fotos: Peter Kristian Nedergaard Jensen

Træart Fordele Ulemper Bestøvning Egnethed til stævning/beskæring

Ær/ahorn Kan vokse på alle jordtyper, hårdfør over for frost,  
hurtig vækst

Følsom som ung Insekt Middel

Rødel Tolerant for de fleste jordtyper, hårdfør over for 
frost

Ringere vækst på sandjord, lav 
skyggetolerance, hurtigt stag-
nerende ungdomsvækst

Vind God

Vortebirk Kan vokse på alle jordtyper, hårdfør over for frost,  
nogenlunde vindfør

Lav skyggetolerance Insekt God

Rød kornel (busk) Kan vokse på alle jordtyper, hårdfør over for frost Middel skyggetolerance Insekt God

Alm. hassel (busk) Hårdfør over for frost, vindfør, skyggetolerant Bedst egnet til middelgod-god 
jord, frugtsætning forringes af 
forårsfrost

Vind God

Bævreasp Kan vokse på alle jordtyper, hårdfør over for frost, 
vindfør

Bedst egnet til middelgod-god 
jord, frugtsætning forringes af 
forårsfrost

Vind God

Find os på 
icoel.dk


