
Skoven lige   nu – rødel
Af Eva Skytte, Naturvejleder i 

Dansk Skovforening

Elle-træet har som det ene-
ste danske løvtræ sine frø 
siddende i noget, der min-
der om nåletræernes kogler. 
Frøene modner i oktober 
måned.

Der findes omkring 30 ellearter. I 
Danmark kender vi – ud over rødel 
– hvidel, grønel og hjertebladet el. 
Rødel er den mest almindelige art 
og den eneste, der er naturligt hjem-
mehørende. 

Rødel var dominerende i Danmark 
sammen med eg og lind fra 5000 

til 1000 f. Kr. I de sidste 150 år er 
mange moser, søer og enge blevet 
afvandet, så ellens naturlige leveste-
der er forsvundet.

Botanisk hører el til birkefamilien 
- sammen med hassel, avnbøg og birk.

Rødel tåler som det eneste træ i 
Danmark konstant at stå med rød-
derne i vand – men alligevel kan den 
blive et stort, gammelt træ. Træet 
kan uden problemer vokse i 1 meter 
dybt vand. I fugtige områder med 
god vandbevægelse kan det blive 
op til 150 år gammelt. Træet kræver 
meget lys og vokser utrolig hurtigt i 
de første ti år.

På ellens rødder sidder der rod-
knolde som kan blive så store som 
knytnæver. Her lever en bakterie, 
som kan optage kvælstof fra luften. 
Træ og svamp lever i symbiose, 
hvor de har gavn af hinanden. Bak-
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Fin aroma til rygning
Fisk og kød som er røget med rø-
del får en særlig smag, som nok 
er mest kendt fra silderøgerierne på 
Bornholm.

“El” er gammelt 
Formentligt har bronzealderman-
den også sagt “el”. En del danske 
plantenavne hører nemlig til 
vores allerældste ord. Det er alle 
korte ord som “eg”, “løn” og “el”.

Rødellen har fået sit navn 
fordi veddet bliver rødt, når 
det kommer i kontakt med 
ilt. Farven aftager senere til 
lysere rødlig. 

Står på stylter
Ellen kan sætte nye rødder 
(birødder) fra det nederste af 
stammen og får på den måde et 
sjovt, højbenet udseende. Birød-
derne sørger for at træet står 
mere sikkert i den fugtige jord. 

Ellen har desuden to andre 
slags rødder, nogle dybtgående 
der rækker 1-2 meter ned til 
grundvandsspejlet og de over-
fladiske hvor bl.a. bakterieknol-
dene sidder.

Fugle i uro
Lim to kogler 
sammen og sæt to 
fjer på som vinger. 
Bind snore i og 
hæng op.

Små bier
Bind gult 
garn rundt 
om en kogle. 
Klip vinger af 
madpapir og 
lim på. Bind 
en snor i og 
hæng op. 
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terierne afleverer kvælstof til træet, 
som til gengæld giver bakterierne 
sukkerstoffer.

Elletræerne blomstrer når de er 
15-20 år gamle, og de unge træer har 
forholdsmæssigt flest blomster. Både 
han og hun-blomster har facon som 
rakler – hunnerne er kugleformede 
og hannerne er aflange. De er dannet 
i løbet af sensommeren og blomstrer 
i marts-april. 

Hunblomsterne er 2 år om at 
modne, og i efteråret kan du se tre 
generationer af hunrakler:
•  mørkebrune/sorte rakler (dem vi 

kalder kogler) med modne frø fra 
sidste vinter

•  umodne grønne rakler, der modner  
nu og kaster frø 

•  bittesmå brune rakler, der skal 
overvintre og blomstre til foråret

Hanblomsterne kan du se som af-

lange grøn-brune rakler.
El er godt snittetræ og har bl.a. 

været brugt til husflid, garntrisser og 
træskobunde.

Elletræet har haft en vigtig rolle 
i våbenindustrien hvor man lavede 
trækul som indgik i fremstillingen af 
sortkrudt.

Rødel er ikke særlig holdbart 
udendørs, med mindre det står under 
vand. I 1500-tallet blev udhulede el-
lestammer brugt som vandledninger. 

El er desuden blevet brugt til bro-
piller, bundgarnspæle, både og funda-
ment for huse, der stod fugtigt. Nogle 
af husene i Venedig skal efter sigende 
være bygget på stammer af rødel.

I dag har rødel ikke stor betyd-
ning i skovbruget. Den bruges ho-
vedsagelig som ammetræ pga. den 
hurtige vækst. Det meste træ ender 
som brænde. 
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Plantefarvning
Ellekogler og blade er meget vel-
egnet til at farve garn med. Det 
giver en gråbrun farve. Af barken 
har man fø rhen udvundet stoffer 
til gule, røde og sorte farver.

El til træsko
Elletræet har lav mas-
sefylde, homogen struktur 
og optager ikke vand. 
Derfor er det godt til at 
lave træsko. I dag bruger 
man dog mest bøg.

Næsten usynlige  
årringe
Der er stort set ikke 
forskel på vår- og 
høstveddet. Derfor har 
ellen ikke lige så ty-
delige årringe, som de 
fleste andre træer.

Larven af marvpletfluen 
gnaver gange i veddet 
lige under barken. Når 
træet vokser videre over 
larvegangene bliver det til 
brune pletter – et af kende-
tegnene for elletræets ved.

Kranse og  
dekorationer
Ellekogler er flotte 
som pynt f.eks. sam-
men med rønnebær, 
paradisæbler, hav-
torn, kristtorn og 
lidt grønt.

Snit en smørrekniv
Friskfældet elletræ er blødt og let at 
snitte i. Du kan f.eks. snitte en smø-
rekniv. Find flere snitteforslag på 
www.skoven-i-skolen.dk.

1. Tegn smøreknivens form op 
med barkkanten opad. 2. Snit 
kniven fri – følg træets fiberret-
ning, så du skærer udefra og ind 
over årringene.

Foto: Eva Skytte og Søren Fodgaard. Kransen er fra 
“Flora fra Nora”, www.nora.dk. Tegning: Eva Wulff

Hanrakler(store) og hunrakler (små).

Umodne rakler og rakler fra sidste 
vinter.
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