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Det er godt at plante et egetræ. Udover at være et 
fint gammelt træ, er træet en omsorgsfuld hjælper for 
dyr, planter og grundvand.

Akkurat lige som vi mennesker rynkes, bliver egens 
bark mere og mere rynket med tiden, og det giver 
mange gode gemmesteder for en masse smådyr. 

Egetræet bliver på den måde biodiversitetens konge, 
fordi den rummer en mangfoldighed af dyr, planter og 
svampe. Et egetræ kan let være vært for mere end 
1000 forskellige arter som biller, edderkopper, 
sommerfugle, myrer, et væld af insekter og larver.

Også mosser og over 50 svampearter, heriblandt den 
velsmagende spisesvamp Karl Johan, gæster og 
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Dansk navn: Stilk eg 
Latinsk navn: Quercus rober 

Fakta: 
Voksesteder: Skoven 
Maks. alder: ca. 2.000 år 
Højde: ca. 20-25 m 
Stamme diameter: Op til 1 m 
Bark: 
Unge træer - grå og glat 
Gamle træer - grov med dybe 
furer

Tillykke med de 25 år på Niløse skole  
Der er mange gode og berigende historier, 

der kan fortælles om Åmosefolket, 
 og nu kan der plantes en stilk eg. 

Omkring dette fine træ kan der fortælles 
gode historier mange år fremover.  

Egen er livets træ.



22. november 2019

beboer egetræet i kortere eller længere perioder. Om 
vinteren og i det tidlige forår vil mejser, træløbere og 
fuglekonger afsøge de fleste huller og gemmesteder i 
egen for at finde tilstrækkelig med føde.

Blade, blomster og frugter 
Bladene er glatte og har små lapper i kanten. Man 
siger de er fjerlappede. Bladene har en lille stilk. Der 
er både han- og hunblomster på samme træ. 
Hanblomster sidder i lange, gulgrønne rakler. 
Hunblomsterne er meget små og røde. De står lige op 
fra de nye skud. Bestøvningen sker ved hjælp af 
vinden. Om efteråret sætter egetræerne agern i skåle, 
som sidder på stilke.

En langsom kæmpe 

Egetræet har en dyb pælerod og masser af siderødder, 
så det står fast i storm og blæst. Det trækker desuden 
vand op fra dybe niveauer i jorden og er dermed med 
til at holde grunden tør.

Egen kan vokse på al slags jord og kan fint tilpasse sig 
et mildere fremtidigt klima. Egetræet spreder sig 
naturligt med en meter om året og ville derfor endnu 
ikke være kommet til Danmark, hvis det ikke havde 
været for de forskellige dyr, der har hjulpet det på vej. 
Blandt andet skovskaden, der graver agern ned i 
depoter, kan meget vel glemme dem, og på den måde 
har træet kunne sprede sig. 

I Danmark vokser naturligt to arter af eg: Stilkeg og 
vintereg. Egetræer dækker ca. 9 % af skovarealet. 
Egetræer lever normalt i 400-500 år, men nogle træer 
bliver meget ældre. Danmarks ældste træ, Kongeegen 
ved Jægerspris er omkring 1800 år gammelt. 

God fornøjelse med Stilk egen
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Egens frugter hedder agern.  

De er 1-3 cm lange.  

Agernet sidder i en lille skål.  

Hos stilkeg har skålen en lang 
stilk, deraf navnet. 

Plantning
1. Egetræets klump sænkes 

under vand i 20 min.
2. Der graves et stort plantehul 

2-3 gange så stort som 
planteklumpen.

3. Fyld den løse muld tilbage i 
plantehullet så hullet er 5 cm 
dybere end planteklumpens 
højde.

4. Fjern potten og placer 
klumpen centralt i hullet, fyld 
hullet op med muld og træd 
denne til så den har god 
kontakt til klumpen.

5. Fyld hullet op med vand og 
efter fyld til jorden er gennem 
våd i hele plantehullet.

6. Fyld efter så der er 2 cm jord 
ind over klumpen.
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