
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Træartsvalget 18. Stilkeg

Quercus robur L.

Larsen, Jørgen Bo

Published in:
Videnblade Skov og Natur

Publication date:
2014

Document version
Også kaldet Forlagets PDF

Citation for published version (APA):
Larsen, J. B. (2014). Træartsvalget 18. Stilkeg: Quercus robur L. Videnblade Skov og Natur, (3.2-35).

Download date: 22. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/joergen-bo-larsen(60b50685-4577-48b2-bc5b-e3d08a155959).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/traeartsvalget-18-stilkeg(3bbaf1c6-5852-4147-92ef-5d20bc052424).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/traeartsvalget-18-stilkeg(3bbaf1c6-5852-4147-92ef-5d20bc052424).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/traeartsvalget-18-stilkeg(3bbaf1c6-5852-4147-92ef-5d20bc052424).html


Emnegruppe

Bladnr.

Dato

Stilkegen er naturligt udbredt i hele 
Danmark, er robust og med tolerance 
overfor næsten alle jordbundstyper. 
Udover kravet om hegning som følge 
af høj risiko for vildtbid, samt ten-
dens til at sætte vanris, er der få 
dyrknings mæssige udfordringer 
med denne træart. Egen kan som en 
varmeelskende og tørketolerant 
træart få gavn af de forventede kli-
maændringer.

Naturlig udbredelse og 
successionsmæssig rolle
Stilkeg er en af  de mest udbredte 
træ arter i Europa, hvor den især er 
knyttet til lavlandet. Dens naturlige 
areal strækker sig fra Sydskandinavi-
en i nord til Syditalien og Balkan-
bjergene i syd og fra Portugal og 
Nordspanien i vest til langt ind i 
Rusland. 

Større naturlige forekomster har 
denne længelevende og lyskrævende 
træart dog kun der, hvor bøgens kon-
kurrencekraft er svækket. Fortrins-
vis under tørre næringsfattige for-
hold samt især på fugtige nærings-
stofrige, grundvandspåvirkede loka-
liteter, fx på udpræget pseudogley 
og langs med de mellemeuropæiske 
floder, hvor den kan tåle periodiske 
oversvømmelser. 

Egen er en lystræart med typiske pi-
oneregenskaber. På næringsrige lo-
kaliteter danner den skovsamfund 
med bl.a. avnbøg, ask, elm, lind, 
poppel mv., mens den på nærings-
fattige lokaliteter optræder i blan-
ding med vintereg, birk, asp, røn, 
lind, mv. 
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Krav til klima
Stilkegen er med sine pioneregenska-
ber tolerant både over for frost (især 
forårsfrost på grund af det sene ud-
spring) og tørke. Meget stærk vinter-
frost – især senvinterfrost kan dog 
skade kambiet og under medvirken 
af visse svampe og insekter periodisk 
føre til afgang af enkelttræer eller 
degenerationsfænomenet ”langsom 
egedød” (Videnblad 8.0-7 og 8.7-24). 
Stilkegen er robust overfor tørke, 
men kan dog reagere på langvarig 
sommertørke med afkast af skud. 

Stilkegen regnes for at have en lidt 
større generel tolerance overfor både 
klimatiske og biotiske skadevoldere 
end vinteregen grundet sin større 
regenerationsevne. Dette kommer 
til udtryk ved dens udtalte tendens 
til vanrisdannelse, som ud fra et ved-
kvalitetsmæssigt synspunkt dog er 
et minus. Egen vil som en varmeel-
skende og tørketolerant træart gene-
relt have gavn af de forventede kli-
maændringer.

Stilkegens naturlige udbredelse (EUFORGEN).

Den kårede stilkegebevoksning F.148 Tå-

strup Skov af formentlig holstensk oprin-

delse repræsenterer med en særdeles god 

stammeform og vækst det bedste af eg til 

forstlige formål. 
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Krav til jordbund 
Stilkeg har en meget bred jordbunds-
amplitude. Dens bedste udvikling 
forekommer på næringsrige, dyb-
grundede lokaliteter med god vand-
forsyning. Derudover kan den vokse 
under næringsfattige, sandede og 
tørre forhold såvel som på lerede og 
kompakte jorde med gley og pseu-
dogley. Selv på forholdsvis ekstremt 
grundvandspåvirkede jorde (type 9) 
udvikler den sig acceptabelt, hvis 
der dog ikke er tendens til tørv. 

Sædvanligvis regnes den for bedre 
tilpasset de fede våde jorder end 
vinteregen, der passer bedre til de 
tørre fattige jorder. Stilkegen bør 
helt undgås på tørvejorde. Egens 
rodsystem opfattes ofte som meget 
stærkt med udprægede evner til at 
vokse i dybden. I ungdommen har 
den pælerod. Senere får dens rodsy-
stem mere karakter af en hjerterod. 

Sygdomme og skader
De forstligt mest betydende skader 
på egen forårsages af vildtet. Især 
råvildt foretrækker eg i den grad, at 
kul turanlæg uden hegn de fleste ste-
der er umulig. Vildtet er tilsvarende 
årsag til, at spontan foryngelse på 
vildtrige lokaliteter aldrig kommer 
igennem, skønt arten forynger sig 
villigt. 

Stilkegen er kendt for at have en lang 
række insektarter knyttet til sig. Lar-
ver af egevikler, frostmåler og et du-
sin ugler er blandt de vigtigste, idet 
de helt kan afløve egen, som dog 
evner at danne nyt bladværk (Viden-
blad 8.10-21). Afløvninger flere år i 
træk kan dog svække egen så meget, 
at den kan angribes af andre skade-
voldere – herunder honningsvamp 
(Videnblad 8.7-24). Meldug er en 
anden skadevolder, som især ram-
mer egen i ungdommen i forbindel-
se med St. Hansskudsdannelse. 

Anvendelse i skovbruget
I det klassiske skovbrug bliver eg 
dyrket i ensaldrende renbestand. I 
25-40 års alderen indbringes ofte en 
underetage af avnbøg/bøg primært 
for at forhindre vanrisdannelse, så-

Jordbundskrav for stilkeg: optimale, egnede og uegnede lokaliteter.

ledes at der i de sidste 2/3 af omdrif-
ten udvikles en to-etageret bevoks-
ningsstruktur. Ofte undlades ind-
bringelse af underetagen for i stedet 
at gennemføre årlige vanriskapning. 

I det naturnære skovbrug forekom-
mer som dominerende træart i 3 
skovudviklingstyper: Eg med ask 
og avnbøg (21), Eg med lind og bøg 
(22) samt Eg med skovfyr og lærk 
(23), hvoraf stilkegen især er knyttet 
de næringsrige typer. Desuden fore-
kommer stilkegen som indblandings-
art i de fleste skovudviklingstype – 
især i de lystræprægede Ask og rødel 
(31) og Birk med skovfyr og gran 
(41) samt de kulturhistoriske skov-
udviklingstyper ”Stævningsskov” 
(91), ”Græsningsskov” (92) og Skov-
eng” (93). I klitten spiller stilkegen 
frem for vinteregen en rolle i skov-
udviklingstyperne Sitkagran med 
fyr og løvtræ (52) og Bjergfyr (82).
 
Proveniensvalget
Stilkegen er repræsenteret med en 
lang række udmærkede danske frø-
kilder. Til forstlige formål er de 
bedste af dem generelt af hollandsk 
oprindelse - karakteriseret ved stor 
vækstkraft og ret stammeform. Frø-
kilder certificeret som ”afprøvet” 
har i sammenlignende forsøg vist 
overgennemsnitlige egenskaber i 
fht. godkendte standarder og er der-
for ofte bedre end fænotypisk kåre-
de frøkilder, hvori kategorien ”Ud-
valgt” og ”Kvalificeret” anvendes. 

F.148 Tåstrup Skov af formentlig 

holstensk herkomst er afprøvet og 
repræsenterer med en særdeles god 
stammeform og vækst det bedste af 
eg til forstlige formål.

Kårede danske frøkilder, som er af-
kom af F.148 Tåstrup Skov (katego-
ri afprøvet): F.693 Tåstrup Skov, 
F.792 Truust, F.802 NST Vestsjæl-
land Mosemark, F.807 NST Sønder-
jylland Gammelmosen, F.816 Valde-
marskilde. 
 
Kårede danske frøkilder af hol-
landsk oprindelse (kategori afprøvet 
= a): F.286 Stenderup Midtskov (a), 
F.369 Pederstrup (a), F.819 NST 
Fyn (a), F.181 Petersgård, F.425 Tøl-
løse Skov, F.499 Petersgård, F.503, 
F.504, F.505 og F.630 Bregentved, 
F.574, F.575 NST Sønderjylland, 
F.577, Stenderup F.637 Knuthen-
borg, F.746 Lundsgård, F.825 Chri-
stianssæde, og mange flere.

Ønsker man at plante oprindelig 
dansk stilkeg til vedproduktion, er 
der tilsvarende et betydeligt antal 
frøkilder: F.631, F649 og F.658 Bre-
gentved, F.761 Grunderslevholm og 
mange flere.

Konsultér også plantevalg.dk og 
NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.
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