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VINTEREG (Quercus petraea)
ALM. KÅRET BEVOKSNING, F.756, “Kollemorten Krat“
STED:  

FRØKILDE: 

ANLAGT: 

EJER: 

STATSSKOVENES   PLANTEAVLSSTATION Udgivet december 2005

ANVENDELSE:
F.756 »Kollemorten« er kåret specifikt
til værn og læ formål. Afkommet er derfor 
egnet til læhegn, skovbryn og andre an-
vendelser, hvor der kræves et robust 
materiale.
Afkommet kan anvendes på udsatte lokaliteter
i det midt- og vestjyske område. Dog bør det 
ikke anvendes i de yderste klitområder.

SÆRLIGE  EGENSKABER:
Der er meget begrænset erfaring med anvendelse 
af afkom fra Kollemorten. Vurderingerne er derfor
baseret på almindelig erfaring med jyske kratege.

Robusthed: Materialet anses for at være robust og
stabilt, hvilket også er baggrunden for det 
specifikke kåringsformål (værn og læ). 
Afkom fra Tinnet krat (samme område som
Kollemorten) blev i 1993 plantet på 
et eksponeret areal ved Guldforhoved i 
nærheden af Ikast. Her er afkommet sundt 
og i god vækst.

Stammeform: Som det kan ses på fotos, er 
stammeformen generelt dårlig, som det er
almindeligt for egekrattene. Dog findes der
iblandt nogle individer, som har en 
god stammeform. 

Produktion: Produktionen er ukendt; men svarer 
formentlig til anden jysk vintereg. Under udsatte
forhold på heden er jysk vintereg ofte mere 
vækstkraftig end stilkeg.

Kollemorten Krat afd. 4828 a,b,c,d, Feldborg Statsskovdistrikt.

Alm. kåret bevoksning, 15 ha.

Oprindelig på arealet.

Feldborg Statsskovdistrikt.

FRØFORSYNING:
Der er i 2005 indsamlet en begrænset frømængde. 
Frøpotentialet vil generelt være af begrænset 
omfang. 
Henvendelse til Statsskovenes Planteavlsstation, 
tlf.: 49 19 02 14.  

F.756 Kollemorten Krat.



FRØKILDEN:
Oprindelse: F.756 Kollemorten er en naturligt 
forekommende bevoksning bestående af vintereg. I 
perioder har egeområderne været kraftigt udnyttet, 
og specielt i perioden 1700 til 1900 var bestandene 
til tider under så hårdt pres, at der kun stod lommer 
af lavt egekrat tilbage. 

Behandling:  Bevoksningen har formentlig igennem 
århundreder været »stævnet« med mellemrum, 
hvilket har bidraget til det særlige præg af krateg. 
I dag, hvor områderne er bedre beskyttet af anden 
skov, vokser træerne op til fuld størrelse, som det 
fremgår af fotos. 
En del af området drives stadig med stævning som 
demonstrationsskov. 
I andre dele af bevoksningen er der foretaget en 
almindelig forstlig tynding, og her fremtræder 
træerne med gode forstlige egenskaber.

FLERE OPLYSNINGER:
Kontakt Statsskovenes Planteavlsstation eller 
Feldborg Statsskovdistrikt. 

Bevoksningen i vintertilstand.

F.756 Kollemorten Krat afd. 4828a,b,c,d.


