
Egekrattene ligger på skrænter og på magre jorder 
som det ikke har kunnet svare sig at rydde til ager-
jord. I stedet er krattene gennem tiderne blevet brugt 
til græsning og skovhugst. Det er skovhugst, der har 
givet egetræerne deres krogede udseende med de 
mange stammer 
Indtil midten af 1800tallet, hvor man begyndte at 
tilplante de store nåletræsplantager, var egekrattene 
de eneste skove i Vestjylland. 
 

Vandreture i Brejning Egekrat 
 
På en vandretur gennem Brejning egekrat kan man 
opleve en smuk og karakteristisk natur og samtidig få 
en fornemmelse af, hvordan Vestjyllands skove har 
været brugt gennem mange hundrede år. 
Fra P-pladsen ved Krathøjvej i krattets østlige side går 
en afmærket sti rundt gennem krattet. Stien er ca 2,5 
km lang, og det tager en lille times tid  at følge stien 
rundt i krattet og tilbage. 
En tur gennem Brejning krat er en oplevelse næsten 
hele året rundt. Om foråret blomstrer anemoner, 
skovstjerner og mange andre sjældne urter, om efter-
året lyser egenes blade i brune og gyldne farver og i 
skovbunden kan man finde blåbær. På en vintertur, 
efter at der er faldet sne, kan man se sporene efter 
nogle af krattets mange dyr.  
 
Rester af  Danmarks urskove       
 
I Midt og Vestjylland findes flere hundrede egekrat, 
der er rester af de skove, som for flere tusinde år si-
den dækkede næsten hele Danmark. 

Græsningen og skovhugsten har ændret de oprindeli-
ge blandede løvskove i tidens løb.  
Græssende husdyr æder nye skud og skræller barken 
af mange slags træer. Også skovhugsten har ændret 
de oprindelige skove.  
Når kratttene har flest egetræer skyldes det at husdy-
rene ikke skræller egenes bark - den er der for meget 
garvesyre i. Samtidig skyder egetræer mange nye 
skud fra roden efter at de er fældet. Endelig kan ege-
træer vokse på meget mager jord og i strid blæst ! 
Derfor er resterne af Danmarks urskove blevet til ege-
krat. 
 
Brejning egekrat 
 
Brejning egekrat der dækker ca. 45 ha er et af de 
største i Vestjylland. Allerede i 1919 blev krattet fre-
det for at sikre den helt specielle natur. 
På vandreturen gennem krattet kan man opleve man-
ge forskellige slags skov. I den nordlige del omkring 
Dybedal bliver krattet afgræsset. Her kan man se 
hvordan husdyrene holder skovbunden fri for planter 
og nye skud. Syd for Kratvej vokser der mange Bæv-
reasp og skovbunden er dækket af urter og buske . 
Op ad de krogede egestammer snor sig et  tykt net af 
kaprifolier hvis blomster har en dejlig duft.  
Sydligst i krattet ligger to oldtidshøje der minder om 
at egnen har været beboet i flere tusind år. 
Mange steder står de krumme ege med flere stammer 
i en lille ring. Tidligere har der stået en stor eg som er 
blevet fældet og de mange stammer er skudt op fra 
stubben.  
Gennem mange århundreder drev bønderne egekrat-
tene som "stævningsskov". Rodskuddene fra de gamle 
ege blev tyndet ud i flere omgange . Først til kviste i 
risgærder, senere når de var tykke nok til skafter til 
møggrebe og høtyve og til sidst til bygningstømmer.         
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Sådan finder du Brejning egekrat 
 
Brejning egekrat ligger øst for Brejninggård mellem 
Spjald og Videbæk. Kør ad Brejninggårdsvej og drej 
mod nord ad Kratvej. Parkerings- og rastepladsen i 
krattet lige ved Kratvej i østsiden af krattet. 
 
 
Regler for færdsel i Brejning egekrat. 
  
Brejning egekrat er privat ejet. 
Det er tilladt at færdes til fods ad den afmærkede sti 
fra 7 morgen til solnedgang.  
Hunde skal føres i snor 
 
Ved arrangementer for større grupper  (over 12 per-
soner) skal ejerne kontaktes.   
På dage med jagt kan ejerne lukke skoven  
 
Smid ikke affald - brug affaldssækkene på parkerings-
pladsen og ved kratvej 
 
 

Andre vandreture i området 
 
Brejninggård efterskoles park er fre-
det og åben for gående. Mellem ho-
vedbygningen  og møllesøen fører en 
sti mod syd til det store kildevæld 
syd for gården. 

Yderligere information fås hos: 
 

Ringkøbing-Skjern Kommune 
Miljø og Natur 
Kjærgaardsvej 8 
6950 Ringkøbing 
 

Tlf.: 9974 2424  
miljo.natur@rksk.dk 
 

Hjemmeside: www.rksk.dk  
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              Velkommen til  
Brejning Egekrat 

naturen må gerne betrædes og benyttes 
men gør det med omtanke! Ringkøbing-Skjern 

Kommune 
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Brejninggård Efterskole, Foto: Egon Vestergaard 
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