
Sandskogens träd och buskar: krysslista 

Art Information Bild Kryss 

Tall Barren sitter två och två. Rundare kotte än granen 

 

 

Contortatall Längre och grönare barr än vanlig tall. Grå bark 

som är mer lik granens än tallens bark.  Contorta-

tallen växer i tätare bestånd än den vanliga tallen. 

Svag smak av apelsin. 

 

 

Gran Barren sitter en och en. Kortare barr och längre 

kottar än tallen.  (Granbarkborre har haft fler 

föryngringssäsonger och orsakat stor skada på granar 

efter den torra sommaren 2018)  
 

 

Vårtbjörk 

 

Vårtbjörkens finare kvistar är släta och täckta med 

hartsvårtor, glasbjörkens kvistar är mera håriga och 

saknar vårtor. Vårtbjörken har 28 kromosomer 

 

 

Glasbjörk 

 

Glasbjörken har oftast vitare och slätare bark än 

vårtbjörken. Glasbjörken har 56 kromosomer. Den är 

mer utsatt för ”häxkvastar” än vårtbjörken. 

 

 

Tysklönn 

 

Invasiv art som påminner om skogslönnen men har 

mer ovala bladflikar och rundare kanterna. 

Tysklönnen har gröna knoppar, matta blad samt 

blommor och frukter i hängande klasar. 
 

 

Skogslönn 

 

Rödbruna knoppar, blommor i upprätta klasar. 

Spetsigt handflikiga blad som är livligt gröna. 

 

 

Klibbal 

 

Klibbalen tål att stå med rötterna i vatten. Alens 

rötter samarbetar med en kvävefixerande bakterie. 

De unga bladen är klibbiga. Bladen är mörkt gröna, 

blanka och urnupna i spetsen. Honblommornas 

hängen torkar till ”alkottar”.  

 

Gråal Får också ”kottar”. Bladen är spetsiga och har en 

hårig grå undersida. 

 

 

Ek 

 

Bladens vågiga (parflikiga) form är karakteristisk. 

Ollonet sitter i en fruktskål. Ett av de största träden i 

Skandinavien. 

 

 

Ask Parbladiga med 4-8 motsatta småblad + ett uddblad, 

mörkt bruna knoppar. Yttre delen på grenarna är 

uppåtböjda. Gillar fuktiga kalkrika marker. Frukten 

är en smal vingad nöt som sitter i stora i klasar. 
 

 



Alm Almen tycker om kalkrika marker. Hela sträva blad 

med kort skaft och sned bladbas. Frukten 

(”änglamad”) är en liten nöt omgiven av en oval 

hinna. Almen har drabbats hårt av en 

svampsjukdom som sprids med almsplintborren.  

 

Naverlönn Liknar lönn men har mycket mindre blad. Växer som 

litet träd, eller buske, med små tre- till femflikiga 

blad. Bladskaften innehåller mjölksaft. 

 

 

Rönn 

 

Parbladiga, ofta med 6-8 motsatta blad och ett 

uddblad. Ofta litet träd vars vita blommor blir till 

små röda äppelfrukter. 

 

 

Fågelbär 

(sötkörsbär) 

Bladen är hela, lite avlånga och dubbelt 

sågtandade. På bladskaftet finns det ofta två röda 

körtlar. Blommar med vita blommor och får 

svartröda frukter.  

 

 

Olvon Buske med lönnliknande mindre blad. Blommorna är 

vita i platta knippen, där yttre raden av blommor är 

större. Får röda bär. 

 

 

Hagtorn Buske/träd med flikiga helbräddade blad. Den har 

spetsiga tornar, vita blommor och får röda bär. 

 

 

Fläder 

 

Ren vit märg i grenarna. Skrovlig bark. Bären blir 

först röda, senare svarta och glänsande. Fläderbären 

är svagt giftiga. Blommar med vita stora flockar i 

platt blomställning som doftar av fläder.  
 

 

Druvfläder 

 

Blommar tidigare än vanlig fläder (april/maj) med 

gula uppåt pekande klasar. Doftar inte som fläder. 

Klarröda mycket giftiga bär. Har ljusbrun märg. 

 

 

Hassel Flerstammig buske/träd. Bladen är hjärtlika, 

mjukhåriga och har ett bladskaft med körtelhår.   

 

 

Björnbär Gillar torrt och varmt läge. Har långa taggiga grenar 

som växer i långa bågar. Ger mycket pollen och 

nektar åt pollinatörer. Lövgrodor söker gärna skydd i 

björnbärssnår. Fingrade blad och gröna 

bladundersidor. 
 

 

Hallon Kan växa på ganska sura marker och har gynnats av 

försurningen. Bladundersidor är vitfiltiga. Bladet är 

sammansatt av 2-6 pariga småblad och ett uddblad. 

 

 

 


