
ANVENDELSE AF TRÆ

Skoven lige nu –
Af naturvejleder Eva Skytte, 

Dansk Skovforening

Forårsblomsterne blomstrer 
fra marts-maj. At være tid-
ligt fremme kræver en spe-
ciel strategi.

Allerede i marts springer de første 
forårsblomster ud. Planterne vokser 
ofte under træerne, så de har travlt. 
De skal sætte blade og blomstre 
inden træerne springer ud i maj og 
snupper det meste af lyset.

Normalt skal urterne først sætte 
blade og samle næring, før de kan 

blomstre. Men det har forårsplan-
terne ikke tid til. 

Derfor har de udviklet forskellige 
strategier – men de fleste er bygget 
op over samme princip: en madpakke. 
Madpakken består af næring, som 
planterne har gemt fra sidste år. Det er 
forskelligt, hvordan de opbevarer næ-
ringen, men her er et par eksempler:

Anemonen har ligesom skovsyre en 
jordstængel. Det er en stængel der lig-
ger under jorden og ligner en tyk rod. 

Anemonen spirer allerede først 
på vinteren ved hjælp af næring fra 
jordstænglen. Derfor kan den alle-
rede i marts/april dukke frem mel-
lem bladene og folde sine blomster 
ud inden træerne springer ud. 

Skovsyre kan spises, men med 
måde. Den indeholder oxalsyre, 
som er skadelig i større mængder.

Skovsyredressing
Bland hakkede skovsyreblade med 
cremefraiche, salt og peber og server 
dressingen til salat, kold laks eller kartof-
ler. Find flere opskrifter på www.skoven-i-
skolen.dk (søg på mad).

Skovsyre er en af de få urter, der kan 
vokse i granskoven, hvor der tit er dyb 
skygge og mager jord.

Tag blomsterne ind i stuen
Pluk en smuk buket. 

Kodriver 
er god til at danne krydsninger. 
Den egenskab har man brugt til at 
skabe store farvestrålende planter 
som kendes fra blomsterhandleren 
som primula eller aurikel.

Kodriver som lægeurt
Blomsten indeholder æteriske olier – et 
enkelt middel mod søvnløshed og ner-
vøse spændinger.

Viol – blomsten kan spises, bl.a. som pynt i salat.

Kandiserede violer
Pisk æggehvide til det skummer. Dyp blomsterne i ægget og derefter 
i flormelis. Læg dem på bagepapir og tør dem i åben ovn ved ca. 75 
grader i 2 timer.

Violsnaps
Hæld en lille håndfuld violblomster i 2 dl snaps. Efter en uge filtreres 
det. Lad snapsen stå en måneds tid, så er den klar til brug, evt. fortyndet 
med mere snaps.

Vorterod hører ikke oprindelig 
til i Danmark. Den er indført af 
munkene. De brugte den som 
kilde til C-vitamin i det tidlige 
forår – med forsigtighed. Den 
er nemlig giftig.
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– forårsblomster
Efter blomstringen er jordstæng-

len tømt for næring, så nu skal 
bladene samle næring til næste år 
inden de visner væk først på somme-
ren. Hvert år vil jordstænglen vokse 
og forgrene sig, og på den måde 
vandrer anemonen langsomt gennem 
skoven.

Vorterod har løst opgaven på en 
anden måde. Den opbevarer næring 
i ammerødder. Det er små brune 
knolde der ligner vorter – deraf nav-
net vorterod. Plantens årsrytme er 
ligesom anemonens.

Vorterod har desuden en sjov 
måde at formere sig på, som også er 
indstillet på tidlig blomstring. Nor-
malt udvikler blomsterne sig til frø. 

Det kræver bestøvning, hvor pollen 
fra en hanblomst føres til støvfanget 
på en hunblomst. Altså en blanding 
af gener fra to individer, ligesom hos 
mennesker. 

Men vorterod udvikler meget sjæl-
dent frugter. I stedet sætter den yng-
leknopper, det er altså en klon der 
genetisk er magen til moderplanten. 
Når den grønne plante er visnet væk 
først på sommeren ligger yngleknop-
perne tilbage på jorden. 

De ligner små korn, og mange af 
dem bliver ædt af fugle. Resten for-
svinder ned i jorden, hvor de spirer 
allerede om efteråret og sidst på 
vinteren. Derfor er planten klar til 
at sende blade op af jorden allerede 
tidligt om foråret.

Pres blomster
Du kan gemme blom-
sterne hvis du tørrer 
dem under pres. Lav 
din egen plante-
presse. 

Har du adgang til 
en lamineringsma-
skine, kan du lami-
nere blomsterne. Så 
holder de længere.

Tegningen er af Eva 
Wulff og er fra www.
skoven-i-skolen.dk. 
Her kan du også se 
hvordan du kan lave 
flotte billeder af de 
tørrede blomster (søg 
på plantepresse)

Fingerringe af 
blomster
Pluk blomster med 
lang bøjelig stilk. 
Bøj stilken til en 
ring der passer til 
din finger. Sno stil-
ken rundt om sig 
selv og sæt den på 
fingeren. Se mere 
om blomsterringe 
på www.skoven-i-
skolen.dk.

Farv med naturen
Tag et stykke papir med i skoven og 
evt. en bog eller noget andet som 
underlag. Når du gnider blomsterne 
på papiret giver de forskellige farver. 
Eksperimentér og supplér med jord, 
blade og hvad du ellers finder. 

Lærkespore findes både i en lilla og i en hvid 
udgave.

Anemone – den hvide er mest 
almindelig, men den findes også 
i en gul og en blå udgave. Den 
spreder sig med jordstængler, og 
derfor er det ofte genetisk ens 
planter der vokser i et område.

Dødelig i større doser. Anemonen inde-
holder giftstoffet Anamonol.

Vil du læse mere om planterne 
så klik ind på skovleksikonnet på 
www.skoven-i-skolen.dk. 

I forbindelse med Skovens Dag 7. 
maj udkommer et lille hæfte om 
“Skovens urter”, som kan bestil-
les i Skovforeningen. Der er også 
flere gode bøger på biblioteket, 
bl.a. “Planter i forårsskoven” af 
Kurt Servé.

Fotos: Jørn Kildall (blomsterringe) og 
Eva Skytte.
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