
Almindelig  
syren

Udbredelse
Syrenen er hjemmehørende i Sydeuropa, på 
Balkan og i Lilleasien. I Danmark er den ind-
ført som prydplante og findes i dag forvildet. 
Den forekommer nu overalt i landet både som 
have- og hegnsplante. På Syd- og Vestfyn er 
syrenen karakteristisk for det kulturhistoriske 
landskab, hvor den blev plantet omkring år 
1800.
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Syren er en middelhøj busk, sjældent over 6 
meter. Vækstformen er opret med relativ få 
sidegrene. Unge skud er grålige og glatte; æl-
dre bark bliver grålig og furet. Bladknopperne 
er modsatte, glatte og ægformede. Bladene er 
ovale eller hjerteformede, helrandede, glatte 
og noget stive. Syrenen blomstrer i juni. Blom-
sterne er hvide eller violette og stærkt duftende. 
Blomsterne er tvekønnede, og sidder samlet i 
store endestillede klaser. Frøene bæres i brune, 
aflange kapsler. Hver kapsel er ca ½-1 cm lang.

Voksested
Syrenen er lyselskende. Den kan vokse på stort 
set alle jordtyper fra mager sandjord til nærings-
rig muld, men dog trives den ikke på vandliden-
de jorde. Den formerer sig let både ved rod-
skud og frø.

Anvendelse i landskabs plantninger
Syrenen er meget vindfast, og skønt de ikke 
kan modstå en åben vestlig blæst, er de vel-
egnede som indplantning i læhegn. På mere 
udsatte jorde i Vestjylland trives syrenen derfor 
bedst i læ.

Højde Op til 6 meter

Form Busk

Blomstringstid Juni 

Frugttype Kapsel

Modningstid August

Lys Middel

Jord De fleste jordtyper

Fugt Middel til fugtig

Vind Hårdfør

Vårfrost Hårdfør

Saltsprøjt Hårdfør

Almindelig syren (Syringa vulgaris)
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t Blomsterne tiltrækker bestøvende insekter og 
frøene ædes af  småfugle. Syren tåler gerne 
beskæring og nedskæring og kan derfor også 
anvendes i tætte hegn. Den danner villigt rod-
skud og aflæggere.

Valg af plantemateriale
Skov- og Naturstyrelsen anbefaler, at der til 
landskabsplantninger bruges planter af  en af-
stamning, der sikrer, at de er robuste og på lang 
sigt kan tilpasse sig eventuelle klimaændringer. 
Derfor foretrækkes genetisk brede danske 
frøkilder.

På hjemmesiden www.plantevalg.dk kan der 
hentes oplysninger om valg af  frøkilde.

Anden anvendelse
Syrenen anvendes meget som prydbusk i haver 
og parker. Der findes forskellige arter og sorter 
af  syren, som er anvendt i Danmark. Træ af  
syren har traditionelt fundet anvendelse til 
finere møbler og kunsthåndværk.
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