
Ta’ på tur i  Østskoven
– en ny skov for alle!
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Østskoven er en ny skov. For at give befolkningen i især den 
østlige del af Esbjerg øgede rekreative muligheder og naturop-
levelser har Esbjerg Kommune opkøbt og tilplantet arealer i 
området fra midten af 1980´erne. Med bålhytte, grillpladser 
og udstillingshus har skoler, daginstitutioner og andre gode 
muligheder for at opleve skoven på forskellige årstider. 

Den lille halemejse kommer til landet om vinteren, hvor den især optræder 
i ellekrat og fugtig løvskov. Vindroslen (forsiden) er en almindelig trækfugl i 
Danmark fra oktober til maj, hvor den ses i læhegn og 
på marker. I Østskoven 
nyder den godt af 
de mange for-
skellige bær og 
frugter. 



Mennesker i 4000 år
Østskoven er anlagt på den gamle hede, der endnu i 1800-tal-
let dækkede store dele af egnen omkring Esbjerg. Novrup og 
Uglvig-området blev i sidste halvdel af århundredet opdyrket, 
og bønderne plantede læhegn for at forhindre sandflugt. De 
spredte gårde omkring skoven vidner i dag om denne del af 
områdets historie, men man har fundet rester af huse, der er 
langt ældre. Ved udgravningen, der gik forud for plantningen 
af skoven, fandt arkæologerne spor af mange landsbyer og 
gårde, hvor den ældste er bygget i bondestenalderen for godt 
4000 år siden. Flere af hustomterne kan besøges i skoven, 
og ved den østlige indgang har Esbjerg Kommune og Esbjerg 
Museum opført et udstillingshus om de mange arkæologiske 
fund.

40 forskellige træer og buske
Østskoven består af op mod 40 forskellige træer og buske, som 
giver en rig variation til glæde for både besøgende og skovens 
dyr og fugle. I sensommeren og efteråret kan man finde frugter 
og bær som f.eks. vild æble, slåen, røn og brombær. En blan-
ding af løv- og nåletræer betyder, at man også kan finde læ om 
vinteren, og efter løvfald er der stadig mulighed for at »gemme 
sig« i skoven.

Jo ældre og mere varieret en skov er, jo flere arter af insekter, 
svampe og fugle kan den huse. Det er derfor spændende at 

følge skovens udvikling i takt med at træerne bliver højere og 
ældre. I begyndelsen står træerne tæt og nyplantningerne er 
umulige at trænge ind i. Med tiden tyndes der ud i bevoks-
ningerne, og de enkelte træer får mere plads og lys. Mange 
dyrearter og fugle trives især i skovbrynene, hvor der er lys, 
og hvor buske og træer med bær og blomster giver fuglene 
mange forskellige insekter og frø. Østskoven er netop anlagt 
med mange stier og åbne områder. De gamle enge og over-
drev, som de lokale landmænd førhen brugte til deres dyr, 
er bevaret og afgræsses med kvæg for at holde området 
åbent. Fugle som sanglærken og den hvide vipstjert 
holder meget af sådan en eng, der er fuld af in-
sekter. 

Butsnudet frø er en af de 
mest almindelige frøer i landet. Farven 
kan være både grå, brun, rødlig og grønlig.

Løvsangeren ankommer 
i løbet af april, hvor den 
synger fra skovbryn og 
krat. Den er vidt ud-
bredt i Danmark, 
og alle har hørt 
løvsangeren – 
måske bare uden 
at vide det. Sangen 
starter kæk og glad 
som bogfinken, men ender 
lidt vemodigt og tøvende!

Dompap-hannen er rød med en 
sort kalot. I yngletiden er den sky 

og færdes diskret, men kan ses i 
toppen af træerne eller, om efter-

året, i færd med at spise bær. 

Gode faciliteter for mennesker og dyr
En stribe gamle mergelgrave omkring bækken er gravet ud 
til en større sø, mens andre er bevaret som små vandhuller. 
Derved sikres levesteder til flere forskellige insekter, frøer og 
padder. Jorden fra den udgravede sø er brugt til en høj, hvor-
fra man kan nyde udsigten over engen og skoven. Ved søen 
er opført en grillplads, som kan benyttes af besøgende. Den 
store bålhytte i skovens østlige del giver ligeledes mulighed 
for f.eks. at tilberede sine svampe fra skovbunden over bål 
eller bage snobrød. 

Fire børnehaver holder til i Østskoven. Knudsens Plads og Bål-
hytten kan benyttes af skoler, institutioner m.fl. samt private. 
Stedet kan benyttes efter først til mølle princippet, med det 
forbehold at forud reserverede aftaler har første ret.
Reservation kan ske til Esbjerg Kommune – MYRTHUE – Na-
tur, Kultur & Læring på tlf. 76 16 81 00 eller mail myrthue@
esbjergkommune.dk

Flere oplysninger om stedet kan hentes på www.myrthue.es-
bjergkommune.dk/skoletjenesten/laeringstilbud/oestskoven

Natursti
Hjerteforeningen har i samarbejde med Esbjerg Kommune 
afmærket en hjertesti på 3,5 km. Stien fører forbi mange af 
hustomterne fra oldtiden. Om vinteren kan stien være våd og 
gummistøvler er nødvendige.

Slåen kan anvendes til en 
god kryddersnaps. Bærrene skal 
trække i 2-3 uger og vinder ved 
lagring. Det er tilladt at samle bær 
og frugter til eget brug.

Brombær findes langs 
veje og skovbryn. Bærre-

ne er modne fra september/ok-
tober. Man kan plukke og spise 

dem på sin tur gennem skoven eller måske 
bruge dem i en lækker brombærtærte.


