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Plant et træ og få gode efterårsfarver. Her er 3 gode træer, der ikke bliver for store og derfor egner sig til 
den almindelige parcelhushave. 
Om efteråret er det tid at tjekke hvilke træer og buske, der får de smukkeste farveskift fra grønt til 
gyldent, orange, rødt eller gult. Og plante et eller flere træer, der kan give højde, læ og en let skygge i 
udvalgte områder. 
Det er vigtigt at vælge træer, der ikke bliver for høje, ikke skygger for hårdt og som giver smukke 
oplevelser i løbet af året. Det kan være et smukt forårsudspring, køn blomstring, farverige bær og ikke 
mindst iøjnefaldende efterårsfarver. 

  

Koreakornel, Cornus kousa ’China Girl’ er egentlig en busk, der bliver så stor at den let kan opstammes 
og derved bliver et træ. Højden efter 5-8 år vækst er 3-4 meter og derfor passer den også i den lille 
have. Koreakornel  kan godt blive meget højere, men den er nem at holde i en tilpas højde ved at fjerne 
de længste grene helt inde ved hovedstammen.

  

I juli blomstrer koreakornel med de yndigste hvide blomster, der udvikler sig til røde bær. 
Efterårsfarverne er meget forskellige fra træ til træ og også afhængig af hvilken sommer, der er gået 
forud.



  

Japansk røn, Sorbus commixta ’Dodong’ er et meget iøjnefaldende træ – især om efteråret. Fantastiske 
røde blade fanger øjet i de 2-3 uger de hænger til skue blandt de øvrige af havens efterårsfarver. 
Pludselig en morgen er de alle faldet til jorden – men her kan man stadig nyde de smukke farver. Røde 
blade fra japanske røn på en grøn græsplæne er helt vidunderligt. Japansk røn tåler en del blæst og er 
derfor også velegnet til den ny have, der endnu ikke har fået læ. Men får det med en række japanske 
røn.

  

Hanesporetjørn, Crataegus crus-galli er træet til de haver, hvor man ønsker en bred trækrone 2-3 meter 
over jorden, ønsker læ og skygge á la en opslået parasol. Træet bliver 5-6 meter højt og er i begyndelsen 
smalt opretvoksende. Med årene bliver kronen dog bredere og får en flad underside. Hanesporetjørn får 
gyldne efterårsfarver, der kan lyse en hvilken som helst have op. Samtidig sidder der flotte røde bær 
mellem de gyldne blade – så længe det nu varer inden fuglene har hentet dem alle sammen.
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