
Egeskoven i efterår

FÆRDSEL I LANGÅ EGESKOV

•  Færdsel til fods er tilladt overalt - også 

uden for stierne og hele døgnet rundt.

•  Cykling og knallertkørsel er ikke tilladt.

• Campering og båltænding er ikke tilladt.

•  Fiskeri er forbudt.

•  Hunde skal føres i snor.
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Danmarks Naturfond byder velkommen

DEN 200-ÅRIGE EGESKOV

LANGÅ
EGESKOV

FORTIDSMINDER
I den gamle egeskovs sydvestlige hjørne ligger Egehoved, en 30 meter lang 

forhøjning med plan overfl ade, omgivet af en lav vold. Dens konturer er let 

sløret af oprenset sand fra åen. Prøvegravninger har vist, at det er et anlæg 

fra stenalderen.

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING
arbejder for at bevare naturen i Danmark og for at sikre befolkningens 

 adgang til naturområder. Danmarks Naturfredningsforening er den 

eneste private forening, der har ret til at rejse fredningssager.

Se mere på www.dn.dk
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P-plads fi ndes for enden af Skovlystvej. 
Fra P-pladsen fører stier ind i skoven. 
Bemærk, at der også er indgang til  skoven 
fra Langå Campingplads i den nordlige ende. 
Langs skovbrynet løber den  såkaldte Pram-
dragersti mellem Randers og  Silkeborg.
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Græssende kreaturer

DANMARKS NATURFOND
Danmarks Naturfond blev stiftet i 

1967 af Danmarks Naturfrednings-

forening med det formål at er-

hverve, pleje og bevare værdifulde 

naturområder samt sikre rekreative 

områder i Danmark. I 2017 ejer 

Danmarks Naturfond 17 ejendom-

me, hvor naturen har førsteprioritet.

I 1992 købte Danmarks Naturfond 

Langå Egeskov af Løjstrup Hoved-

gård for indsamlede midler og med 

bidrag fra Langå Kommune. For

målet er at sikre områdets natur og 

kulturhistoriske værdi. De gamle 

egetræer lever naturligvis ikke 

evigt, og derfor arbejder Danmarks 

Naturfond løbende med at skabe de 

bedste betingelser for nye egeplan-

ter, der kan sikre skovens fremtid.

På www.danmarksnaturfond.dk kan 

du læse meget mere om fondens 

arbejde og holde dig opdateret på 

lokale initiativer og arrangementer.

Rubjerg Knude
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Langå Egeskov
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DANMARKS NATURFOND
Kågårdsvej 12, 5900 Rudkøbing

Tlf.: 62571415

Mail: danmarksnaturfond@danmarksnaturfond.dk 

www.danmarksnaturfond.dk
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LANDSKABETS HISTORIE
Den ældste beskrivelse af skoven ved Langå er fra markbogen i 1688, 

hvor den indgik i en større skovbræmme, Rimmesbæk Skov, langs Guden-

åen. Skoven beskrives dengang som nogle forvredne ege. Siden beskriver 

 Videnskabernes Selskab i deres kort fra 1789 skoven som kratskov. Før 

landboreformerne i 1800 havde bønderne deres kreaturer gående på 

 fællesgræs. Langå Egeskov var en lysåben skov med få store egetræer, 

 megen kreaturgræsning og spredt opvækst af buske som hassel, tjørn og 

abild.

Efter skovfredningen i 1805 og landboreformen i 1815 blev en del af 

området udlagt til landbrugsjord, mens den nuværende egeskov fik lov 

at henligge som fredskov. Fordi græsningen mindskedes, havde egeplan-

terne i en periode mulighed for at spire frem og vokse sig større. Men 

Langå bønderne fik efterfølgende, imod fredskovstanken, lov til fortsat at 

have dyr i skoven. I 18 og 1900tallet blev størstedelen af al fremspiret 

opvækst derfor afbidt af bøndernes kreaturer.

Ved Gudenåens snoede bredder står Langås 200 år gamle, krogede og 
kreaturbidte ege som et unikt eksempel på gammel dansk egeskov.

Det har medført, at vi i dag, 200 år efter, har et usædvanligt, sjældent og klas-

sisk eksempel på en græsningsskov som billede på, hvordan store dele af de 

danske skove så ud før landboreformerne.

FLORA OG FAUNA
I snart 200 år har græssende kreaturer ædt næsten al fremspiret træopvækst 

ved Langå Egeskov. Det er årsagen til, at de krogede ege i dag kan ses i deres 

maleriske skønhed. De store gamle ege er imidlertid ikke blot et smukt syn, 

men udgør også et vigtigt levegrundlag for flere dyr, planter og svampe. Egene 

er værter for en lang række af smådyr og insekter, mosser og laver, der nor-

malt har trange kår i konventionelt drevne skove. I skovbunden kan man flere 

steder se liljekonval, majblomst, liden lærkespore, hvid anemone samt den 

kløverlignende skovsyre med den syrlige smag, der stammer fra oxalsyre.  

Derudover forekommer skovstar, firblad, mosebunke, skovmærke og stin-

kende storkenæb. På den fugtige eng ud til Gudenåen findes en helt anden 

flora. Her lever ranunkel, engnellikerod og mjødurt, der har tilpasset sig de 

lysåbne og fugtige forhold.

I skoven kan man samtidig være heldig at høre både stor flagspætte og grøns-

pætte hakke i de gamle ege. Spætterne lever i skoven sammen med en række 

andre almindelige fugle som gransanger, tornsanger, løvsanger og rødstjert.

PLEJE
Langå Egeskov er et af Danmarks bedste eksempler på traditionel græsnings-

skov, sådan som mange danske skove så ud for et par hundrede år tilbage. 

Danmarks Naturfond har derfor et dedikeret mål om at bevare egeskovens 

særlige natur og kulturhistoriske værdi. Fonden har i den anledning fået 

dispensation af Naturstyrelsen til fortsat at have græssende kreaturer i 

 skoven og på de omgivende enge, selvom det i dag er ulovligt at have husdyr  

i danske skove.

Egene er levende organismer og vil med tiden forfalde som følge af alder, 

grenbrud og svampeangreb. Efterhånden som de alderdomsramte ege dør, 

indgår de imidlertid på ny som en vigtig del af skovens livscyklus. Når de gamle 

træer vælter, efterlader de nemlig en lysning i skovbunden, hvor nye ege 

har mulighed for at vokse frem. Danmarks Naturfond opsætter derfor hegn 

 omkring flere lysninger for at afskærme de selvsåede og sarte egeplanter mod 

 kreaturbid. Andre steder i skoven er opvæksten af egeplanter beskyttet af 

tornekrat, der har fået lov at vokse i perioder med færre græssende  kreaturer. 

Forhåbningen er, at ny egebevoksning vil være vokset op i løbet af et par 

 hundrede år og erstatte den eksisterende egeskov. Samtidig vil fonden gen-

nem løbende pleje udtynde ege og borthugge birk, kirsebær, røn og ahorn,  

hvis egenes vækst generes.

I den nordlige del af Langå Egeskov blev der i 1960’erne plantet rødgraner 

af den tidligere ejer. Konjunkturerne var dengang gunstige for dyrkning af 

rødgran, men resultat blev pauvert. I 2003 afviklede Danmarks Naturfond 

samtlige resterende graner. I skovbunden voksede eg, ahorn og fuglekirsebær 

med hast frem, og de steder, hvor der ingen selvsåede træer var, udplantede 

fonden ege og agern fra den gamle skov. Den nordlige del af området står 

derfor i dag i skarp kontrast til skovens gamle del, men er efter omlægningen i 

2003 en vigtig fremtidssikring af Langå Egeskov.
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I Gudenåens sving ved Langå Egeskov er  
der siden 1990’erne igen blevet fanget 
store danske laks
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