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Ahorn 

Ahorn beskæres i august. De mindste grene beskæres årligt, ahorn tåler 

ikke hård beskæring. 

 

Birk 

Birk beskæres i august. Birks sidegrene beskæres, for at forme træet. 

Birketræer bliver meget høje, og ændrer fundamentalt udseende hvis 

træet topbeskæres.  

 

Blommer 

Blommetræer beskæres umiddelbart efter høst, det vil sige september-

oktober måned afhængigt af sorten. Det er vigtigt at beskære træet med 

henblik på et stort lysindfald, da det har betydning for frugternes 

modning og kvalitet. 

 

Blomstrende buske 

Blomstrende buske beskæres umiddelbart efter blomstring, da det ellers 

har betydning for næste års blomstring. Størstedelen af de blomstrende 

buske forynges ved at beskære 1/3 af busken ved roden, således at 2/3 af 

busken består. Med enkelte undtagelser kan blomstrende buske 

topskudsbeskæres, eksempelvis: Spiraea. Ved tvivl henvend dig til 

planteskolens personale. 

 

Frugtbuske 

Frugtbuske beskæres umiddelbart efter høst, da det ellers har betydning 

for næste års frugtsætning. Frugtbuskene forynges ved at beskære 1/3 af 

busken ved roden, således at 2/3 af busken består.  
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Kirsebær 

Kirsebærtræer beskæres umiddelbart efter høst, det vil sige august-

september måned afhængigt af sorten. Det er vigtigt at beskære træet 

med henblik på et stort lysindfald, da det har betydning for frugternes 

modning og kvalitet. 

 

Løn 

Løn beskæres i august.  

 

Pære 

Pære beskæres enten sommer (juni-august) eller vinter (januar-februar). 

Typisk beskæres pæretræer om vinteren, da beskæring om sommeren 

fjerner frugtsætningen. 

 

Roser 

Roser beskæres i det tidlige forår til 30 cm. Over jorden, typisk i april 

måned, når risikoen for hård nattefrost er ovre. Alle roser klippes ned på 

nær slyngroser og bunddækkeroser. Typisk gødes roserne første gang ca. 

14 dage efter beskæring.  

 

Sommerfuglebuske 

Sommerfugle beskæres i det tidlige forår til 30 cm. Over jorden, typisk i 

april måned, når risikoen for hård nattefrost er ovre. 
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Valnød 

Valnød skal beskæres i august. Valnøddetræets store vækstkraft kræver 

meget plads. Valnød kan ikke holdes lille ved beskæring og tåler ikke hård 

beskæring. 

 

Æbler  

Æbler beskæres enten sommer (juni-august) eller vinter (januar-februar). 

Typisk beskæres æbletræer om vinteren, da beskæring om sommeren 

fjerner frugtsætningen. 

 

Ægte Kastanje 

Ægte Kastanje skal beskæres i august. Kastanjetræets store vækstkraft 

kræver meget plads. Ægte Kastanje kan ikke holdes lille ved beskæring og 

tåler ikke hård beskæring. 

 

Øvrige buske 

Beskæres typisk efterår eller vinter, hvor saftniveauet er lavt. 

 

Øvrige træer 

Beskæres typisk efterår eller vinter, hvor saftniveauet er lavt. 

 

 

 


