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Baggrund 
 
Status 
Ejendommen Langå Egeskov består af een matrikel, nr. 19c Langå By, Langå og omfatter i alt 15,9 
ha. 
Ejendommen blev købt af Danmarks Naturfond i 1992. 
 
Planlægningsprocessen 
På grund af arealets størrelse og overskuelighed har der ikke hidtil været udarbejdet en egentlig 
detaljeret pleje- eller driftsplan. Driften er iværksat på baggrund af besigtigelser, referater og korte  
notater. 
For at klargøre og fastholde mål og midler over det lange tidsrum, dokumentere og skabe mulighed 
for fuld offentlig indsigt i forvaltningen af området, har Naturfonden besluttet at lade nærværende 
plejeplan udarbejde. 
Af hensyn til præcisering af beskrivelser og plejeforskrifter er arealet underinddelt i afdelinger og 
litra. Der er udarbejdet et simpelt skovkort - en skitse over området med underinddelinger og 
nummereringer (bilag 1). Arealangivelser er baseret på opmålinger på kortet og justeret efter 
totalarealet. 
Det er af afgørende betydning at planen jævnligt vurderes og at indhøstede erfaringer og nye 
hensyn løbende indarbejdes i forvaltningen. Plejeplanen bør derfor revideres med ca. 10 års 
mellemrum. 
 
Beliggenhed og karakteristik 
Ejendommen Langå Egeskov udgør et klassisk, varieret græsnings- eller overdrevslandskab med 
skov og eng og er med sin meget lange græsningskontinuitet - mindst 2-300 år - ret enestående i 
Danmark.  
Ejendommen ligger i den brede Gudenådal, umiddelbart ud til Gudenå på en strækning  af  ca. 400 
m  af åens nordbred. Mod vest og nordvest grænses op til Langå by, mod nordøst til Borger- og 
Håndværkerforeningens Lystskov og mod syd- og sydøst til enge langs åen. 
 
Arealet kan skønsvis fordeles til: 
     6,7 ha Gammel egeskov (egekrat) 
     1,3 ha Ung egeskov (plantninger og såninger ) 
     3,5 ha Granplantage (under foryngelse) 
     3,8 ha Eng 
     samt 
     0,6 ha Vandløb, Å 
 
De gamle bevoksninger i Langå Egeskov fremtræder som udprægede, gamle græsningsskove af eg 
(stilkeg) med abild, alm. røn, birk, bøg, rødel, hassel, tjørn og ene som de mest fremtrædende 
træarter. Egene er lavbullede, overvejende ret storkronede og gennemgående meget krogede. Flere 
af egene har store, uregelmæssige vulster ved basis, dannet af kallusvæv som reaktion på 
beskadigelser - givetvis fra græssende husdyr. Slige dannelser ses kun i gamle græsningsskove (fx 
Skejten og Æbelø) og hvor der har været gedegræsning. Den store forekomst af skovabild, herunder 
af flere gamle træer, er ligeledes et utvetydigt vidnesbyrd om skovens fortid som græsningsskov. 
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Der er ikke foretaget boringer til aldersbestemmelse, men ved årringstællinger på stød fra fældede 
træer og oparbejdet stormfald, er fundet aldre på ca. 170 år for eg (gamle stød), svarende til 
fremspiring antagelig omkring 1820 og på en bøg (stormfaldet 1999; oparbejdet 2000) er talt ca. 
135 år, svarende til fremspiring omkring 1860. Tilsyneladende er der en større aldersvariation i 
egene; efter dimension og kronestruktur at dømme, er ihvertfald enkelte ege noget ældre, antagelig 
250 og muligvis op mod 300 år gamle. 
De fleste elle er flerstammede og har tydeligt præg af stævning/stødskydning efter nedhugst. 
Enkelte ege, især i den sydlige del, er flerstammede, eller bærer præg af engang at være blevet 
udtyndet til én stamme og kan således også være stødskud. Men de fleste ege er tilsyneladende 
frøplanter, opvokset under forholdsvis lysåbne forhold. Hovedindtrykket af den gamle egeskov er 
således at den (bortset fra senere indplantninger af gran m.v.) er en 140-200 årig, selvsået, 
græsningspåvirket skov (tilgroningsskov i dele) fremspiret i begyndelsen af 1800-tallet, med 
enkelte endnu ældre ege, der kan være fremspiret omkring midten af 1700-tallet, fx i de år, hvor 
græsningstrykket efter al sandsynlighed var lavt som følge af kvægpest. 
 
Langå Egeskov er ikke omfattet af udpegning til EF-habitatområder (Natura2000-netværket) og der 
er ikke foretaget naturtyperegistrering. Størstedelen af den gamle egeskov udgøres dog af en mosaik 
af to egedominerede skovtyper, som omfattes af habitatdirektivet, 9160 og 9190.  
Det vurderes, at plejeplanens gennemførelse vil sikre en gunstig bevaringsstatus for disse naturtyper 
i området.  
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Forhistorie og hidtidig drift 
 
Fortidsminder 
I skoven findes flere former for fortidsminder: 
• Spor af stenalderbopladser (bl.a. ved Egehoved). 
• Ved Egehoved (i afd 4b) findes et voldstedsagtig anlæg, der dog er noget sløret af påført sand fra 

oprensninger af Gudenåen (bl.a. i 1930'erne). Anlægget blev undersøgt i 1993 og undersøgelsen 
viste, at det består af et lille højdedrag omgivet af en vold og en grøft. Det er omtrentligt dateret 
til perioden mellem 700 og 1000-tallet og tolkes som en befæstet handelsplads (Stürup 2004).  

• Myremalmsgrave. Myremalmsdannelser findes flere steder i området og i den vestlige del af 5d 
og den østlige del af 5b er der spor af bl.a. myremalmsgravning og jernudsmeltning - 
formodentlig fra tidsrummet jernalder til tidlig middelalder. Træ fra de daværende skove har 
utvivlsomt været energikilden. 

• Grænsen mellem egeskoven (5b og 5d) og engene udgøres af en forholdsvis bred, fugtig, men 
ikke vandførende grøft. Grøften kan følges, tildels parallelt med åen hele vejen nordpå til 
omkring “Amtmand Hoppes Bro”. Dens alder og oprindelige funktion er uvis. Den har næppe 
været sejlbar, men kan måske have været forsyningskanal til en mølle. I praksis kan den også 
have tjent til hegning af høengene sydfor mod græssende dyr i skoven. 

• Gærde. Sydgrænsen af 3a udgøres af et jordgærde af ukendt alder. 
• Levende fortidsminder i form af træer, præget af fortidig drift og udnyttelse. 
 
 
Forhistorie  
Skovens forhistorie er beskrevet af Eiler Worsøe (1996). 
Ifølge markbogen til 1688-matriklen indgik det nuværende skovområde i en større skovbræmme 
langs Gudenå, Rimmesbæk Skov, der tjente som overdrev for Langå By. Denne skov blev beskrevet 
som "nogle få forvredne ege" med underskov af hassel og rødel og var takseret til kun to svins 
olden - en understregning af at der kun var få store oldentræer og følgelig lav oldenproduktion, men 
givetvis spillede græsning en stor rolle. 
På Videnskabernes Selskabs kort fra 1789 angives skoven med kratsignatur, og på et kort over 
Langås udmarker fra 1803 udgør Rimmesbæk Skov en 2 km lang og 200 til 500 meter lang 
bræmme parallelt med åen, men adskilt fra denne af en bræmme af høenge. 
Byens jorder blev udskiftet i 1815; skov og overdrev noget senere, men før 1860. 
I skoven ses stødskudne rødelle fra stævninger foretaget i første halvdel af 1900-tallet, men kun få 
egestød. Det vidner om en ret sparsom hugst i skoven i sidste halvdel af 1900-tallet. 
Frem til Naturfondens køb i 1992 hørte ejendommen under Løjstrup Gods. 
 
Driften efter 1992 
Siden Naturfondens erhvervelse i 1992, er ejendommen blevet drevet med henblik på at bevare og 
pleje områdets natur- og kulturhistoriske værdier, herunder navnlig at fastholde græsningsskoven 
og de åbne enge gennem opretholdelse af kreaturgræsningen. 
Den aktive drift har bl.a. bestået i: 
• Igangsættelse af gradvis afvikling af rødgranbevoksningen til fordel for plantning, såning og 

selvsåning af primært eg af lokal herkomst. 
• Udvidelse af græsningsskoven mod nordvest. 
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• Forsøgsvise opsætninger i perioder af  hegn på meget små arealer i den gamle egeskov for at 
skærme egeopvækst mod dyrenes bid. 

• Opskovning af rodvæltet og dødt træ er indstillet eller begrænset til træer, der har hæmmet 
færdsel og græsning (bl.a. en rodvæltet bøg fra stormfaldet i 1999). 

Naturfonden  har lagt stor vægt på  at åbne og formidle området for offentligheden, der har adgang 
efter de samme regler som gælder for SNS´s arealer. Det er bl.a. sket gennem udarbejdelse af en 
folder og opsættelse af  informationstavler ved indgangene. 
Jagt udøves ikke på ejendommen. 
Driften er forestået af Naturfonden ved afdelingsleder Jørgen Hansen med skovrider H. Staun som 
konsulent i samarbejde med Eiler Worsøe,  lokalkomitémedlem Bjørn Stürup og skovfoged Ernst 
Eriksen, Hedeselskabet.  
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Rammer for forvaltningen 
 
Skovloven 
Skovarealerne i afd. 2-5, men ikke i 1 er fredskov. 
Ejendommens egearealer er i marts 2001 af Fussingø Statsskovdistrikt registreret som 
“bevaringsværdigt egekrat”. Der er derfor i 2001 tinglyst en deklaration i hht. Skovlovens 
bestemmelse i §16 stk 8 om bevaring af egekrat omfattende i alt 11,4 ha af ejendommen (afd. 3-5). 
Af deklarationen (SN nr. 2001-315/717-0040066) fremgår: 

• Egekrattet skal i al fremtid fastholdes som egebevoksning med evt. indblanding af selvgroede, 
stedhørende træarter såsom birk, asp, lind og ene. 

• Fremmede træarter skal således holdes ude af egekrattet. Hertil kan der eventuelt gives tilskud 
efter skovloven, men hvis der ikke opnås enighed om vilkårene, har den påtaleberettigede lov 
til selv at fjerne fremmed trævækst.            

• Ved foryngelse må der kun anvendes formeringsmateriale (frø, planter og stiklinger) fra 
bevoksningen selv eller andet lokalt og nærliggende registreret egekrat. Anvendelse af andet 
formeringsmateriale kræver godkendelse af den påtaleberettigede. 

• Arealet må ikke gødskes, sprøjtes eller pløjes. Det er dog tilladt at foretage vildtafværgning 
med godkendte midler.  

• Med disse begrænsninger må bevoksningen, der er fredskov, drives frit af ejeren indenfor 
skovlovens bestemmelser om god og flersidig skovdrift. Der kan søges om tilladelse og 
tilskud til særlige egekrat-driftsformer såsom stævning og græsning samt i særlige tilfælde til 
at lade bevoksningen overgå til urørt skov. 

• Skov- og Naturstyrelsen v. Fussingø Statsskovdistrikt er påtaleberettiget. 
 
Desuden er der givet en foreløbig tilladelse til græsning i fredskov. Statsskovdistriktet overvejer at 
gøre denne tilladelse permanent. 
 
 
Naturbeskyttelsesloven 
Ejendommens vådområdearealer (enge), dvs. afd 2 og 6 er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. 
En stor del af ejendommen ligger inden for åbyggelinjen. 
Naturfondens hidtil gennemførte - såvel som den planlagte drift - skønnes at være i fin 
overensstemmelse med såvel ånd som bogstav i bestemmelserne. 
 
 
Andre bindinger 
Pramdragerstien, der løber gennem området langs skovens sydrand er omfattet af en fredning fra 
1993. Bortset fra denne, er der ingen fredninger i området. 
 
Egene i Langå er kåret som frøkilde til brug for fremelskning af planter til landskabsformål. 
 
Publikum har adgang til hele området efter de samme regler, som gælder for SNS´arealer.
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Den fremtidige drift 
 
Planens formål 
Nærværende plejeplan skal følge op på den hidtidige drift, justere og udstikke retningslinjer for en 
forvaltning, der kan sikre områdets naturværdier i overensstemmelse med den historiske drift på 
arealet og bl.a.:  
• Skovlovens bestemmelser og den tinglyste egekratdeklaration. 
• Naturbeskyttelseslovens rammer og mål.  
• Naturfondens og Danmarks Naturfredningsforenings naturpolitik.  
 
Ejendommens natur- og kulturhistoriske værdier skal sikres og forbedres gennem en ekstensiv, 
naturnær forvaltning. Her skal fokus rettes mod at Langå Egeskov har en for danske forhold helt 
usædvanlig lang græsningskontinuitet og at karakteristikken fra 1688-beskrivelsen:  ”forvredne ege 
med underskov af hassel og rødel”  faktisk stadig er dækkende for store del af området. 
 
Problemer for den fremtidige drift og pleje 
Trods Langå-landskabets historiske kontinuitet og tilsyneladende uforanderlighed er der en række 
problemer for den fremtidige forvaltning.Visse af disse problemer kan løses i den målrettede pleje 
på arealet, andre ligger udenfor. Blandt vigtige problemstillinger for den fremtidige forvaltning kan 
nævnes: 
• Opretholdelse af den kreaturgræsning, som gennem århundreder har præget landskabet her og er 

en forudsætning for mange af naturværdierne. 
• Bevaring af de gamle ege samtidig med at der sikres tilgang af nye egegenerationer og dermed   

at der altid vil kunne være gamle og ældgamle ege tilstede i Langå Egeskov. 
• Sikring af gunstig bevaringsstatus på arealer med Habitatdirektiv-naturtyper. 
• Højnelse af naturkvaliteten på engene. 
• Højnelse af vandstanden generelt. Ejendommen præges af den generelle vandstandssænkning i 

det danske landskab. Gudenås lille tilløb, Rimmesbækken, der danner vestgrænsen for 
ejendommen, er reguleret og vandstanden i Gudenå, på engene og i området som sådan uden 
tvivl sænket. Vandstanden er - givetvis også som følge af vandindvinding i oplandet - blevet 
sænket så meget, at rødelleforekomsterne i de sydlige dele af skoven må betragtes som "relikter" 
og vidnesbyrd om fugtigere forhold førhen. Det kan være vanskeligt på langt sigt at opretholde 
denne historisk dokumenterede, høje andel af rødel. 

• Forrigning (eutrofiering) på grund af stor atmosfærisk tilførsel af især kvælstof. 
 
 
Planens mål 
 
Mål for drift og pleje 
Der kan opstilles en række konkrete målsætninger for den fremtidige forvaltning af området: 
• Området skal bevares og udvikles som et sammenhængende græsningslandskab.  
• Egeskoven skal bevares som græsningsskov med naturlig sammenhæng med engene. 
• De gamle ege skal bevares længst muligt - både på bevoksnings- og  enkelttræsniveau. Der 

foretages kun rent undtagelsesvist hugst af eg, fx af sikkerhedmæssige grunde over for 
publikum 
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• Der foretages ingen aktiv foryngelse gennem hugst af gamle ege, men naturlig opvækst i huller 
kan undtagelsesvist understøttes af hegn.  

• Dødt ved, stormfaldne løvtræer  m.v. bevares som hovedregel, men hegnslinjer og hovedstier 
friholdes. 

• Granbevoksningen omvandles til løvskov med naturnær skovdrift byggende på selvsået 
opvækst; evt. suppleret med udsæd eller udplantning af eg fra egeskoven.  

• På lidt længere sigt inddrages de nyetablerede, egedominerede, løvtræbevoksninger i 
græsningsskoven. 

• Engene bevares som græssede enge i sammenhæng med skoven uden nævneværdig 
vedplantetilgroning. 

• Områdets fortidsminder bevares. Eventuel pleje skal ske efter samråd med og i samarbejde med 
relevante institutioner (museer m.v). 

• Der tilstræbes så naturlige - dvs. højere - vandstandsforhold i området som muligt, bl.a. således 
at rødel får bedre levevilkår i de laveste dele. 

 
 
Mål for overvågning 
Alle igangsatte tiltag, herunder græsningstrykket, og deres virkninger bør følges og dokumenteres. 
Fx ved regelmæssige fotograferinger og registreringer, bl.a. gennem artslister og mindre 
prøveflader, således at fx opvækst, bundflora, evt. tilgroning o.l. kan følges og vurderes. I 
forbindelse med driftplanrevisionerne gennemføres hvert 10. år en litravis beskrivelse.  
Området skal stedse være til rådighed for forskning, overvågning og undersøgelser (herunder 
undersøgelser af områdets forhistorie og geologi), for så vidt som de ikke indvirker negativt på 
området og publikums adgang. 
 
 
Mål for adgang og formidling 
Offentligheden skal fortsat have adgang efter samme regler, som gælder for naturfondens øvrige 
arealer, dvs. som på  Skov- og Naturstyrelsens arealer.  
Områdets natur- og kulturhistorie og dets forvaltning og drift skal formidles ved bl.a.: 
• Udarbejdelse og regelmæssig opdatering af foldere (der bl.a. skal forefindes i opsatte kasser).  
• Opsætning og løbende vedligeholdelse og opdatering af informationstavler.  
• Udarbejdelse af aktuelle beskrivelser på internettet (i tilknytning til DN' hjemmeside).  
• Lejlighedsvise offentlige arrangementer i samarbejde med fx lokalkomiteer, naturvejledere 

m.flr. 
 
Skovens størrelse og åbne karakter gør behovet for et egentligt stisystem lille, men det kan 
overvejes at udlægge diskret markerede ruteforløb (trampestier uden anlæg og belægning) med 
tilhørende turbeskrivelse i forbindelse med en revision af folderen. 
Pramdragerstien og hovedruterne friholdes for faldne træer o.l. 
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Midler i den fremtidige drift og pleje 
 
Græsningen og egeforyngelsen 
Græsning er det primære plejeinstrument i Langå Egeskov. For tiden græsses med ca. 15 kreaturer i 
sommerhalvåret. 
Gennem græsningsdriften kan man i lange tidsrum fastholde et karakteristisk, åbent præg. Den 
typiske udvikling i gammel egeskov, hvor opvækst af skyggetræarter, især bøg, ær og nåletræ, 
indfinder sig og efter en årrække beskygger bunden og udkonkurrerer ege, vil takket være 
kreaturernes bid ske meget langsomt - og vil let helt kunne forhindres med supplerende pleje i 
Langå. 
Omvendt vil et meget hårdt græsningstryk, der helt fjerner opvækst og forhindrer naturlig 
foryngelse være et problem på det lange sigt, fordi der så ikke sikres arvtagere til de gamle ege og 
dermed den fornødne landskabelige og levestedsmæssige kontinuitet. 
I 2003 var der (igen) tæt med ung opvækst af eg og abild næsten overalt i den gamle egeskov. 
Størstedelen af denne egeopvækst vil imidlertid gå til grunde som følge af græsning og og især 
skygge, men med det nuværende græsningstryk kommer stedvis enkelte træer fint igennem i 
lysbrønde og takket være spirely af stikkende vækster - uden indgreb.  
I stedet for at forcere et generationsskifte med aktive foryngelsestiltag (lysningshugst o.l.) i de 
nærmeste årtier i den gamle egeskov, skal hovedvægten lægges på at sikre fremvækst af en ny 
hovedgeneration af eg gennem omvandling af hele det nordlige granområde (afd. 3) til 
egedomineret løvskov. Denne vil på langt sigt kunne alternere-afveksle med de nuværende gamle 
ege. Men derudover er det planen, at følge og understøtte den opvækst af eg, tjørn, abild og ene, der 
naturligt er fremkommet og fortsat vil fremkomme i de lysbrønde, der opstår naturligt som følge af 
egenes forfald, stormfald og enkelttræsdød. Plejeindsatsen her kan bestå i borthugst af skyggende 
opvækst og eventuelt i i enkelte særtilfælde at etablere små indhegninger. Af hensyn til udvikling af 
nye, krogede ege skal der dog accepteres et vist, deformerende bidtryk på opvæksten. 
Der er således ikke planen at foretage nogen hugst af gamle ege i Langå.  
 
Ved at gennemføre omvandlingen af granbevoksningen i afd. 3 til eg som Naturfonden er i gang 
med, opnås:  
• Udvidelse af det samlede egeareal.  
• Højere grad af aldersvariation over det lange tidsrum. 
• Højere grad af levestedskontinuitet i området. 
 
Hovedretningslinjer 
• Den sammenhængende græsning opretholdes og udvides til hele arealet, så vidt muligt med 

kreaturer.  
• Eg er hovedtræart, men en høj andel af  abild, rødel, birk, røn, bævreasp samt bl.a. ene hassel og 

seljepil opretholdes. 
• Stående og liggende døde træer samt hultræer bevares.  
• Som hovedregel udnyttes naturlig opvækst til foryngelse. Plantning foretages kun  

undtagelsesvist. 
• Mindre lysninger, huller o.l. i bevoksningerne bevares - dvs. aktive tiltag for tilkultivering 

undlades af hensyn til den strukturelle variation i bevoksningerne. 
• I de unge bevoksninger fremmes udvikling af lavbullede, storkronede, krogede ege gennem 

stærk udtynding og selektiv hugst og tidlig indsættelse af græsning. 
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• Abild bevares og plejes med lyshugst, hvor den måtte blive hæmmet af andre træarter end eg. 
• Asp sikres en passende andel. Navnlig sikres at enkelttræer kan opnå stor dimension 
• Ejendommen i sin helhed friholdes - i det omfang græsningsdyrene ikke holder dem i ave – 

manuelt og aktivt for stærkt skyggende og aggressivt spredende arter som fx glansbladet hæg, 
ær, gyvel og kæmpebjørneklo. 

• Bøg bevares som en naturlig træart, men opvækst af bøg begrænses ved tyndingshugst og 
udrensning i opvæksten på grund af dens tendens til dominans.  

• Ene bevares og fremmes. 
• Gran afvikles som hovedregel. Enkelte graner kan dog indtil videre bevares af hensyn til 

variationen, hvor de ikke er til gene for ege eller andre hensyn.   
• Engene friholdes som hovedregel for opvækst af vedplanter 
• Gødskning foretages ikke. 
• Pesticider anvendes ikke.  
• Tilskudsfodring (til græsningsdyrene) skal undgås. 
• Dræning, udgrøftning, grøfterensning o.l. foretages ikke. 
• Vandstanden i området søges højnet gennem aktive tiltag overfor eventuelle dræn. 
 
 
 

Retningslinjer for de enkelte naturtyper 
 
Egebevoksninger 
De gamle bevoksninger i Langå Egeskov er registreret som egekrat. Af de alternative driftsformer 
der kan opstilles for egekrat (Møller et al. 2001) er græsningsskov/overdrev kombineret med 
gammelskovsdrift det mest oplagte i Langå Egeskov. Stævning, udover stedvise stævninger af rødel 
og hassel, er ikke relevant på ejendommen. Egentlig udlæg til urørt skov er ejheller hensigtsmæssig, 
men nogle af de vigtige elementer i urørt skov skal stedse tilgodeses gennem bevaring af en høj 
andel af gamle, døde og døende træer.  
 
Gammelskovdrift er en form for plukhugst, der har til formål at fremme krattets udvikling i retning 
af - eller at fastholde - en tilstand som gammel, egedomineret, lysåben skov - med en passende 
andel af krattets øvrige naturlige arter som lind, bævreasp, røn, birk og abild. Hugsten vil også her 
især rette sig mod indblandet og fremvoksende nåletræ og andre skyggetræarter. 
Det er vigtigt at hugsten (af de unge ege) har bredde og tager sigte på også at sikre 
langsomtvoksende, krogede træer, der har særlig betydning for epifytiske mosser og laver og at der 
sikres strukturel variation med tættere holme, lysninger, mere fritstående træer o.l. 
Driftsformen er ikke en historisk driftsform, men en driftsform der tilgodeser høj grad af biologisk 
mangfoldighed, herunder arter der er knyttet til store gamle træer eller afhængig af et skovmiljø, 
udover at gammel egeskov har høj æstetisk værdi. 
Planen tager passende højde for at der på det lange sigt kan der være behov for at sikre dels en 
passende foryngelsestakt, dels en passende aldersspredning, der kan sikre et kontinuum af 
levesteder i tilknytning til gamle ege. 
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Græsningsskov og overdrev 
De fleste egekrat og enkelte egeskove har traditionelt været brugt til græsning og overgangen 
mellem skov og et egentligt, åbent overdrev er og har historisk set altid været flydende i tid og rum, 
med en dynamisk vekslen mellem skovtilstand og mere åbne tilstande. 
Græsning giver stor variation, levesteder for plante- og dyreliv og er udmærket til at fastholde en 
særlig struktur - et åbent præg og dybkronede, gamle ege -  og dermed forhindre konkurrerende 
opvækst og "formørkning". Bundflora og evt. morlag påvirkes af græsningen, men til gengæld 
fremmes mange dyr og planter, der er knyttet til gamle, lysåbne skove - herunder en række særlige 
arter, som fx insekter knyttet til store dyr og deres gødning. Af vedplanterne vil især stikkende 
“græsningsarter” som ene, tjørn og abild, som dyrene helst undgår, kunne fremmes under de lyse 
græsningsforhold - og tilmed virke som tornet spiringsly for især eg.  
Ved græsning ses ofte bidskader på barken af især arter som røn og ask  - og især hvor der græsses 
med heste og geder. Små bidskader er med til at øge levemulighederne for især en række insekter 
og svampe (herunder også for svampe, der forkorter egenes levetid), mens større skader i højere 
grad er problematiske. Den aktuelle kreaturgræsning i Langå har et omfang, som ikke giver 
problematiske barkskader - og slet ikke på rødel, birk og ældre ege. Derimod viste den 
hestegræsning, der blev foretaget i begyndelsen af 1990’erne sig problematisk og blev derfor 
indstillet. 
Ideelt set bør græsningen have et omfang og en fordeling, således at den klassiske overdrev-
skovdynamik kan komme til udvikling med en divers mosaik af tilgroninger og gammel skov. 
Fortsat græsning med kreaturer (malkekvæg, kødkvæg) er langt at foretrække fremfor græsning 
med andre græsningsdyr. Det optimale græsningstryk kan være svært at fastlægge præcist, på grund 
af områdets uensartethed og stedfindende samgræsning med naboengene. Som gennemsnit bør 
græsningstrykket - afhængig af forholdene i de enkelte år - ligge omkring ½-1 dyr/ha i området som 
helhed. Dvs. med nuværende areal på omkring 10-20 dyr og når afdeling 3 inddrages i arealet, på 
15-30 dyr (af kviestørrelse). 
 
 
Etablering af ny egeskov efter nåleskov 
Nåleplantagen omvandles ved fortsat, gradvis lysningshugst, således at skærmen er afviklet i løbet 
af  højst 5 år. Den naturlige opvækst og de indplantede og -såede ege plejes og fremmes med 
henblik på at skabe en egedomineret løvskov med arter, træformer og makrostrukturer, der i højest 
mulige grad minder om den gamle skov. 
Rydning af nåletræ vil som regel medføre kraftig nitrifikation og fremvækst af høj, tæt 
urtevegetation af gederams, hindbær, nælde, brombær, skovbrandbæger o.l. og opvækst af bl.a. 
birk, hyld o.l., der vil kunne hæmme opvækst af eg. Derfor vil slæt af især gederams og udrensning 
af birk m.v. omkring den ønskede opvækst komme på tale i de første år inden græsning kan 
indsættes. 
Det er vigtigt, at der er rigeligt med lys til egene, således at der kan udvikles robuste, tætte og 
kraftige planter, der kan tåle - og reagere på de bidskader og påvirkninger, der er en forudsætning 
for at danne fremtidens krogede ege. 
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Enge 
Alle åbne, græssede arealer bibeholdes som åbne græsningsarealer til kreaturer i sammenhæng med 
skoven. Græsningstrykket er omtalt under “Græsningsskov og overdrev” på forrige side. 
Græsningen på især de sydlige enge kan, for at fremme udviklingen af en naturlig, artsrig engflora, 
suppleres med tidvist slæt og fjernelse af det afslåede. Ligeledes fjernes/slås eventuel træ- og 
buskopvækst o.l. for at undgå tilgroning. 
Gødskning samt omlægning eller isåning af foderarter eller “interessante” arter må ikke finde sted. 
Tilskudsfodring med hø, kraftfoder o.l. (bortset fra mineral-slikkesten) må ikke finde sted på 
arealerne. 
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Plejeplan for de enkelte litra 
I det følgende gennemgås de enkelte litra på ejendommen. Gennemgangen omfatter en kort 
karakteristik af den pågældende litra, beskrivelse af forhistorie og hidtidig drift, målsætningen for 
den fremtidige drift og en beskrivelse af  konkrete driftstiltag. 
For at give grundlag for en optimal detailstyring af driften er der foretaget større grad af udlitrering 
end normalt. 
 
 
Litra 1a 
Ca. 0,1 ha. Parkeringsplads, borde og bænke og informationstavle. Mod nord og øst en smal, 
kratagtig, selvsået bevoksning af bl.a. seljepil, birk, hassel, elm, løn, ær og eg.  
Hidtidig drift: Udlæg og opretholdelse af p-plads. 
Mål: Arealet skal på én gang være et indbydende sted og - set fra græsningsområdet - danne en 
form for bufferzone og afskærmning mod trafik o.l.  
Fremtidig drift: Hegnslinjen fastholdes som nu, nedenfor den lave skrænt. 
P-plads, bænke, informationstavler skal løbende holdes vedlige og affald holdes væk fra området. 
  
Litra 1b 
Ca. 0,5 ha. Ung, knap 30-årig birkegræsningsskov iblandet enkelte unge ege på lav bund (i den 
øverste del ca. 30 cm tørv på sand). Spredt opvækst af birk, røn, rødgran og eg. 
Bundflora af bl.a. lysesiv, alm. rapgræs, hindbær og brombær. 
Litraet indgår sammen med 2a i en lavning, der strækker sig nordover og formodes at være et 
gammelt åløb. 
Hidtidig drift: Tilgroningsskov, udtyndet stærkt af flere omgange. Indtaget til græsningsskov i 
1999. 
Mål: Lysåben, fugtig græsningsskov med spredte, storkronede birke og ege. 
Fremtidig drift: Fortsat græsning. Lysningshugst omkring egene og evt. tyndingshugst af birk. 
Svækkede og døde træer overholdes. 
 
Litra 1c 
Ca. 0,1 ha. Smal bræmme bevokset med unge ege på sandet, græsklædt højbund med tyndt morlag.  
Egene er formentlig plantede, antagelig  af hollandsk herkomst. 
I 2003 med megen 10-30 cm høj egeopvækst samt en hassel og en abild. Græsses. 
Hidtidig drift: Tilgroningsskov/plantning fra 1975, udtyndet flere gange. Indtaget til 
græsningsskov i 1999. 
Mål: Lysåben, overdrevsagtig græsningsskov med spredte ege.  
Fremtidig drift: Fortsat græsning i sammenhæng med de øvrige arealer. Tyndingshugst for at 
fremme udvikling af dyb- og bredkronede store, stabile ege på arealet.  
Hvis egene er af fremmed herkomst bør de overvejes fjernet af hensyn til skovens benyttelse som 
frøkilde til landskabsplantninger. 
 
Litra 2a 
Ca. 2,0 ha. Eng. Åben, græsset eng. Floraen er helt domineret af mosebunke. Desuden lysesiv. 
Jordbunden i størstedelen af engen er over 1 m tyk tørv og gytje (i et øst-vestgående transekt i den 
sydlige halvdel er fundet ca. 2 meter tørv. Kun i den sydøstligste del indgår høj, sandpræget bund. 
Litraet indgår sammen med 1b i en lavning, der strækker sig nordover og formodes at være et 
gammelt åbassin. 
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Ved en stærkt sammensunken grøft, der går øst-vest omtrent midt på engen, står en enkelt rødel. På 
kort fra 1867-79 og 1930 har denne grøft forbindelse med en - nu sammensunket - grøft langs 
grænsen mellem 2a og 4a og videre gennem 4c. 
Vestgrænsen udgøres af en grøft og et levende hegn af mere eller mindre selvsået rødel, birk, hassel 
og pil, der har bredt sig nogle meter ind på engen. 
Dette vesthegn udgør en stærk frøkilde til tilgroning af engen ved eventuelt fald i græsningstryk, 
men er ikke problematisk under de nuværende forhold. 
Hidtidig drift: Angivet som eng på 1815-kortet og har tilsyneladende også lang 
græsningskontinuitet.  
Langs vestsiden blev der omkring 1998 nedgravet en trykledning. 
Mål: Opretholdes som græsset, fugtig eng i sammenhæng med øvrige delarealer. 
Fremtidig drift: Den nuværende udstrækning af trævegetation i vestsiden opretholdes som 
bufferzone, men yderligere tilgroning hindres. For at undgå afledning af elhegnet, eller behov for 
gradvis udrykning, vil det være nødvendigt med årligt slæt under hegnslinjen med buskrydder el. 
lign. I det omfang græsningen ikke måtte vise sig tilstrækkelig til at friholde engen for tilgroning, 
foretages supplerende slæt. 
Fugtighedsforholdene øges ved i videst muligt omfang at begrænse afstrømningen fra området. 
Eventuelle dræn i området skal afbrydes. Derimod vil det formodentlig være vanskeligt at få højnet 
vandstanden i Rimmebækken, der danner skellet mod vest på grund af mulige problemer for huse 
og haver, men mulighederne for en ekstensiveret oprensning bør undersøges. 
 
Litra 3a 
Ca. 3,5 ha. Rødgranplantning fra 1962 (1960-61). Under omvandling til løvtræ ved stærk 
skærmstilling og foryngelse med indplantede ege af lokal herkomst og selvsået løvtræ af bl.a. eg, 
fuglekirsebær, dun- og vortebirk, alm. røn, seljerøn, elm, ær, spidsløn og bøg. Desuden forekommer 
en del Cotoneaster, fuglespredt fra egnens hegn og haver samt benved, hyld, snebær, alm. og 
engriflet hvidtjørn (og/eller krydsninger), tørst, roser (bl.a kobberrose), taks og kristtorn. Bundflora 
af især hindbær og gederams. Desuden bl.a. miliegræs, burresnerre, hanekro, fløjlsgræs, enbl. 
flitteraks, engelsød og rødknæ. 
Litraet afgrænses mod syd af et markant jordgærde. 
Hidtidig drift: Bevoksningen er etableret ved plantning på markareal i 1962. Herkomsten er polsk 
(Rycerka). Foryngelse igangsat ved forsigtig skærmstilling indledt 1995, indplantning af eg på stor 
afstand og i øvrigt udnyttelse af den meget rige selvsåede opvækst af eg og andet løvtræ. Nu (2003) 
er skærmen stærkt lyssstillet. 
Der er ydet løvtræstøtte til konverteringen. På grund af mål og foryngelsesform uden de sædvanlige 
krav om et bestemt planteantal/ha. 
Mål: Lysåben, artsrig, men egedomineret græsningsskov, som indgår i samgræsningen, når egene 
har opnået tilstrækkelig stor størrelse til at kunne modstå kreaturernes bid og skader. 
Fremtidig drift: Jævnlige, stærke udtyndinger og udrensninger. Granskærmen afvikles i 2004 eller 
nærmest følgende år. 
Udrensning og hugst i løvtræopvæksten skal indledes umiddelbart efter afvikling af granskærmen. 
Den må ikke foretages efter traditionelle forstlige principper, men skal sikre størst mulig variation 
og have hovedvægt på fremme af krogede, storkronede træer. Der skal generelt hugges for eg og 
abild samt andre lystræarter. Ær skal fjernet helt og snebær, Cotoneaster, hyld o.l. udrenses af 
hensyn til træopvæksten. 
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I løbet af 5-10, højst 10-15 år indlemmes arealet i græsningsskoven. Dette foretages forholdsvis 
tidligt for at fremme en udvikling af krogede ege, samt begrænse konkurrencen fra græs og anden 
opvækst.  
Abild vil givetvis blive spredt til litraet med husdyrene, så snart græsningen indledes. 
Overgang til græsningsskov vil kræve en dispensation fra den nugældende skovlov. 
 
Litra 3b 
Ca. 1,1 ha. Egesåningskultur fra 1994 på 50 m bred bræmme mellem nordhegnet og den resterende 
del af  granbevoksningen i litra 3a. Egene er 30-100-300 cm høje og indgår i stedvis tæt opvækst af 
vortebirk, røn, ask, hassel, fuglekirsebær, alm. hyld, druehyld, Mahonia og benved. Bundflora af 
bl.a. indtil 2 m høj gederams med hindbær, stor fladstjerne, fløjlsgræs, vedvindel, vild kørvel og 
enkelte pletter med hvid anemone og bingelurt. 
Hidtidig drift: Tidligere granplantning fra 1962 på markareal. Såningen er etableret på smal 
granrenafdrift fra vinteren 1993/94 ved udsæd i forsommeren 1994 af ca. 80 kg agern, indsamlet i 
egeskoven i efteråret 1993. Suppleret med yderligere udsæd i 1998-99 (3 agern pr. ca. 1½x1½ m). 
Mål: På kort sigt tilstræbes en egefremvækst svarende til i snit én eg pr. 3x3 meter. På længere sigt 
er målet en lysåben, artsrig, men egedomineret græsningsskov som indgår i samgræsningen. 
Udvikling af lavbullede, krogede ege skal fremmes. 
Fremtidig drift: Gennemhugst foretages snarest muligt for at undgå opknibning af egene i 
konkurrence med birk o.a. opvækst og for at fremme udviklingen af lavbullede, storkronede 
krogede ege på området. I løbet af 5-10, højst 10-15 år indlemmes arealet sammen med litra 3a i 
græsningsskoven. Dette foretages forholdsvis tidligt for at fremme en udvikling af krogede ege, 
samt begrænse konkurrencen fra græs og anden opvækst.  
Overgang til græsningsskov vil kræve en dispensation fra den nugældende skovlov. 
 
Litra 3c 
Ca. 0,1 ha. Egesåningskultur fra 1994. Meget tæt bevoksning af  2-5 m høje, selvsåede birke 
iblandet lavere, overvejende stærkt undertrykte ege. 
Hidtidig drift: Tidligere granplantning fra 1962 på markareal. Såningen er etableret på smal 
granrenafdrift fra vinteren 1993/94 ved udsæd i forsommeren 1994, af agern indsamlet i egeskoven 
i efteråret 1993. 
Mål: På kort sigt tilstræbes en egefremvækst svarende til i snit én eg pr. 3x3 meter. På længere sigt 
er målet en lysåben, artsrig, men egedomineret græsningsskov, som indgår i samgræsningen. 
Udvikling af lavbullede, krogede ege skal fremmes. 
Fremtidig drift: Gennemhugst foretages snarest muligt for at undgå opknibning og bortskygning af 
egene i konkurrence med birk o.a. opvækst og for at fremme udviklingen af lavbullede, krogede ege 
på området. I løbet af 5-10, højst 10-15 år indlemmes arealet sammen med litra 3a i 
græsningsskoven. Dette foretages forholdsvis tidligt for at fremme en udvikling af krogede ege, 
samt begrænse konkurrencen fra græs og anden opvækst.  
Overgang til græsningsskov vil kræve en dispensation fra den nugældende skovlov. 
 
Litra 4a 
Ca. 2,0 ha. Egekrat, græsset. 150-200 årigt egekrat af stilkeg iblandet enkelte yngre alm. røn, 
vortebirk og abild. I øst enkelte fuglekirsebær og i sydvest enkelte rødel og ene. I nord er egene 
omkring 30-40 cm i dbh og i syd 40-70 cm i dbh. Iblandet spredte, døde, stående ege. Desuden 
spredte stød fra oparbejdet stormfald og døde træer. Spredt ½-1 m høj opvækst af røn, tjørn og abild 
og i smålysninger indtil 3 m høje abild. Talrige småplanter af eg og abild.  
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Jordbund er sandet-gruset muld, pletvis lidt fattig. Bundvegetation mos- og græsrig i nord med bl.a. 
hvid anemone, mosebunke, fløjlsgræs, krybende hestegræs, vedvindel, stor fladstjerne, skovsyre, 
fuglegræs og især sydover pletter med brombær. 
Hidtidig drift: Græsningsskov hvor vindfælder og døde træer blev fjernet og enkelte 
tyndingshugster foretaget. Efter 1992 var der i en periode forsøgsvis opsat små hegn for at værne 
opvækst mod dyrebid. 
Mål: Lysåben, egedomineret græsningsskov som indgår i samgræsningen. 
Fremtidig drift: Græsningsskov med naturforyngelse i takt med den naturlige dynamik. Kun rent 
undtagelsesvis foretages hugst i overetage af  røn, birk - eller snarere ringning med henblik på 
træernes død på roden. 
Dominerende hasselgrupper i syd kan stævnes og opvækst af bøg skal udtyndes eller fjernes. 
 
Litra 4b 
Ca. 0,8 ha. Egekrat, græsset pånær en smal bræmme nærmest åen. 150-200-(250?) årigt egekrat af 
eg iblandet to større bøge (dbh på den største  88 cm). Langs åen, hvor bevoksningen danner et fint 
bryn ud mod vandet, står flere, flerstammede, gamle stødskudselle, -ege og en ask. Nordover en 
forholdsvis tæt underskov af abild, hassel, alm. hvidtjørn, alm. hyld,  bøg, stilkeg, alm. røn og 
hunderose. Jordbunden er sandet, lidt fattig muld med en bundflora, der er tætgræsset i den sydlige 
del og bl.a. omfatter hvid anemone, hundegræs, rapgræs, alm. hønsetarm, fuglegræs, skov-hanekro, 
stor konval og vedvindel. Den smalle bræmme nærmest åen er dog humusrig, våd med 
ellesumppræget flora omfattende bl.a. gul iris. 
I sydvest ligger det voldstedlignende fortidsminde "Egehoved" (se side 4). I samme område er 
registreret bopladsspor fra Jægerstenalder. 
Hidtidig drift: Græsningsskov. 
Mål: Lysåben, egedomineret græsningsskov som indgår i samgræsningen og veludviklet, artsrigt 
sumpskovsbryn ud mod åen. 
Fremtidig drift: Fortsat samgræsning med engene. Ingen tynding eller hugst af egene, men 
lejlighedsvis udtynding af opvækst (især bøg) for at fastholde en lysåben tilstand. Dominerende 
hasselgrupper i syd kan stævnes (evt. med kortvarig frahegning) og opvækst af især bøg skal 
udtyndes eller fjernes. 
 
Litra 4c 
Ca. 0,2 ha. Egekrat, græsset. 150-200 årigt egekrat af stilkeg og yngre, flerstammede rødelle, der 
bl.a. står langs en gammel hegns- eller drængrøft  i østsiden. 
Hidtidig drift: Græsningsskov. Tidligere hugst/stævning af rødel. 
Mål: Lysåben ege-rødellegræsningsskov, der er mere fugtig end den nuværende tilstand. 
Fremtidig drift: Indgår i græsningsskoven som hidtil.  
 
Litra 5a 
Ca. 1,1 ha. Egekrat, græsset. Stedvis ret åben skov med flere mindre lysbrønde og åbninger, der i 
den sydlige del har karakter af små sletter. Domineres af 150-200-250årig stilkeg med abild (bl.a. 
en med dbh 35 cm), alm. røn, fuglekirsebær tørst, tjørn, ene. Enkelte bøge.  
Egene er forholdsvis lavbullede, storkronede, lave og gennemgående ret krogede. To ege er døde 
stående, to er nedknækkede og yderligere to er svækkede. 
I den sydlige del enkelte fine eneholme med opvækst af eg, hassel, røn, abild og bøg. Ener og i 
mindre grad brombær virker som spirely for opvækst.  
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I underskoven nordover en del arealer med tæt brombærkrat samt vedvindel. Brombær har 
tilsyneladende været tiltagende i de senere år.  Desuden bundflora af stor fladstjerne, skovsyre, 
mosebunke og vedvindel. De åbne dele er ret tætgræssede. 
Hidtidig drift: Græsningsskov, kreaturgræsset. En bøgerodvælter fra 1999 er oparbejdet i 2000. 
Mål: Lysåben, egedomineret græsningsskov som indgår i samgræsningen. Alle gamle ege - døde 
såvel som levende skal bevares. 
Fremtidig drift: Indgår i græsningsskoven som hidtil. Opvæksten udtyndes for at begrænse 
skyggearter (bøg, kirsebær m.v.) og for at fremme især eg, abild og ene. I det omfang at brombær 
fortsat måtte brede sig og eventuelt blive et problem for græsningen, foretages slæt. 
 
Litra 5b 
Ca. 0,8 ha. Egekrat, græsset. Afvekslende, uensartet skov af 150-200-250årig stilkeg med flere 
gamle bøge og rødel. Træartsfordelingen afspejler de topografiske forhold - rødel indgår i de 
laveste dele, bøg i de høje. I en lysning, dannet ved stormfald og trædød forekommer blandet krat af 
opvækst af abild, stilkeg, bøg, birk, røn, fuglekirsebær, hassel, hyld, roser og tjørn i brombær og 
vedvindel. I øvrigt spredt opvækst af røn og talrige 10-35 cm høje ege (2003). Underskov og 
opvækst i øvrigt af dunbirk, alm. røn, hassel, engriflet og alm. hvidtjørn og koral-hvidtjørn el. 
krydsninger, hyld og hunderose. Flere hasselgrupper er store og gamle.  
To bøge er døde, hhv. stående og rodvæltet. Rødellene er overvejende flerstammede efter 
hugst/stævning.  Skoven danner bryn ud mod engene i syd mod. I brynet løber en ret bred og dyb, 
fugtig men ikke vandførende grøft, nærmere omtalt side 4. 
Jordbunden er overvejende sandet muld; bundfloraen omfatter stor fladstjerne, skovsyre, miliegræs, 
fuglegræs, stor nælde, korsknap, vedvindel, mosebunke og brombær. Pletvis ses morpræget bund 
med skovstjerne, majblomst og skovsyre. 
Hidtidig drift: Græsningsskov, kreaturgræsset. Tilsyneladende ingen hugst i området i de sidste 
20-30 år. 
Mål: Lysåben egedomineret græsningsskov som indgår i samgræsningen. Helst med så høj en 
fugtighed at den afvekslende blanding af stilkeg og rødel iblandet enkelte abild kan opretholdes. 
Fremtidig drift: Fortsat græsning. Store døde træer bevares. Tynding i opvækst af fuglekirsebær, 
bøg m.v., således at opvækst af eg og abild fremmes. Lejlighedsvis stævning af hassel og evt. af 
enkelte af ellegrupperne i den sydlige del kan overvejes.  
 
Litra 5c 
Ca. 0,4 ha. Større, tætgræsset lysning ("slette") i egekrat. Een yngre-mellemaldrende eg midt på 
fladen og i sydvest en ældre ene. På gærdet i nord ind mod 3a står en række yngre ege. Jordbunden 
er sandet og forholdsvis næringsfattig. Bundfloraen er tætgræsset, mosrig med bl.a. håret høgeurt, 
bølget bunke, hvene, katteskæg, liden klokke, alm. røllike, lyngsnerre og mosebunke. 
Hidtidig drift: Slette i græsningsskov, kreaturgræsset. I slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 
1900-tallet blev denne slette og den lidt sydligere lysning (mellem 5a og 5b) under navnet 
“Sommerlyst” benyttet til fester og møder (Stürup 2004). 
Mål: Meget lysåben, artsrig slette i egedomineret græsningsskov.  
Fremtidig drift: Holdes åben gennem fortsat samgræsning med den øvrige del af græsningsskoven. 
Naturlig opvækst af ene kan evt. værnes kortvarigt med småhegn, men ellers foretages der intet, der 
kan fremme tilgroning. 
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Litra 5d 
Ca. 1,4 ha. Egekrat, græsset. Stilkegedomineret, blandet og ret varieret løvskov med birk, 
fuglekirsebær, røn, hassel (flere meget store), enkelte døde elm og i øst tre og i vest syv store 
rødgran. I tilknytning til en lavning i den vestlige del står en gammel rødel. Stedvis tæt underskov 
og opvækst af hassel samt bøg, abild elm, tjørn, mirabel, hyld og stikkelsbær. I øvrigt talrige 10-35 
cm høje ege (2003). 
Egene har stor alders- og formvariation; enkelte ege er meget krogede. På en af de vestlige ege 
forekommer svampen oksetunge ved basis. 
Jordbunden overvejende muldpræget, stedvis lidt fattig med mosebunke, skovsyre, fuglegræs, 
brombær, vedvindel og stor fladstjerne. 
Langs sydbrynet løber en ret bred og dyb grøft, som muligvis blot har tjent til hegning af høengene 
sydfor mod græssende dyr i skoven. Fra nord gennem området skærer en gammel drængrøft. 
I en sten i jordniveau ved stien i østsiden er indhugget EW til minde om Eiler Worsøe. 
Hidtidig drift: Græsningsskov, kreaturgræsset. 
Mål: Lysåben, artsrig, men egedomineret græsningsskov, som indgår i samgræsningen. 
Fremtidig drift: Fortsat kreaturgræsning. De tre graner i øst og alle eller de fleste af de vestlige 
graner hugges a.h.t. egene. Egenes formvariation opretholdes gennem lejlighedsvis borthugst af 
opvoksende skyggetræarter. Lejlighedsvis hugst og stævning i brynet (borthugst af bøgeopvækst 
o.l.) til fremme af lyskrævende arter. 
 
 
Litra 6a 
Ca. 1,8 ha. Eng. Græsses. 
Overvejende højbundseng med humusblandet ferskvandssand- og grus. Floraen virker ret artsfattig 
og triviel og er tilsyneladende præget af udspredning af uddybningsmaterialer fra åen og muligvis 
tidligere gødskning og måske omlægning. Floraen omfatter bl.a. mosebunke, lav ranunkel, bidende 
ranunkel, bellis, mælkebøtte, agertidsel, horsetidsel og butbladet skræppe. 
Bortset fra en bræmme rødel i den nordlige del af skellet til den østlige naboparcel, er arealet helt 
uden vedplanter. 
Hidtidig drift:  Ifølge historiske oplysninger tidligere høeng. Senere vedvarende græsning. Engen 
samgræsses med de øvrige englodder mellem skoven og åen. Arealet er præget af ovennævnte 
forhold.  
Mål: Artsrig, åben fugtig græsningseng. 
Fremtidig drift: Græsningen opretholdes - i sammenhæng med skov og også fortsat gerne med  
naboenglodderne. Evt. suppleres med lejlighedsvist slæt og bortfjernelse af det afslåede materiale. 
Al gødskning, tilskudsfodring o.l. undlades. 
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Litra 6b 
Ca. 0,6 ha. Å og åbred. Fondens ejendom strækker sig ud til åens midtlinje og omfatter en 
strækning på ca. 400 m af Gudenås nordbred. Brinken er stejl på det meste af forløbet og der er kun 
en smal bræmme rørsump af bl.a. rørgræs. 
Hidtidig drift: Gudenå har samme udstrækning og forløb som vises på kortet fra 1815 (se fig 1., s. 
182 i Worsøe 1996). Åen er af vandløbsmyndigheden jævnligt blevet uddybet og oprenset og en del 
af de opgravede materialer spredt i bredzonen og på de omgivende enge. Bredzonen slås 
regelmæssigt af vandløbsmyndigheden. 
Mål: Friere vandløbsdynamik og generelt højere vandstand. 
Fremtidig drift: Det er ønskeligt med en mere naturnær vedligeholdelse af åen og dens omgivelser 
og bedre muligheder for en mere fri vandløbsdynamik. Driften af selve åen ligger dog uden for 
plejeplanen. 
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