
 

Bøndernes Egehoved. 

 
På nordsiden af Jungshoved ligger en lille halvø, der kaldes ”Bøndernes Egehoved.” Stedet ejes af 

Nysø Gods og er allerede fredet omkring 1920. 

 
Man  kan finde vej dertil ved at køre/gå mod Roneklint og efter Ambæk åen kommer en grusvej på 

venstre hånd. I dag må der på den private grusvej ikke køres med bil, men man kan cykle eller gå de 

600m ned til lågen. 

 
Bøndernes Egehoved er en lille naturperle og indeholder tre af de mest truede landskabstyper, 

nemlig overdrev, kær og strandeng. Det hele bliver græsset ned af kvæg, og tidligere var det 

Ambæks bønder, der havde græsningsretten. Afgræsningen har givet en lysåben skov med overdrev 

og spredte træer og buske. Her er ikke tale om en plantet skov. Træerne er i alle aldre og størrelser. 

Der er en artsrigdom af gamle træer, buske, planter og svampe. Kystskrænten er bevokset med 

gammel løvskov og det afgræssede overdrev med et tornet krat af tjørn, slåen og brombær. Her 

vokser også den gamle skovabild, som er et vildt æbletræ og på det vokser den sjældne svamp 

æblepig, som her har det eneste voksested i Danmark. Her findes kæmpe egetræer og flere store og 

krogede avnbøg. I de små vandhuller kan man opleve stor salamander og løvfrø. Løvfrøen er en lille      

grøn frø med hæfteskiver på tæerne. Om sommeren findes den ofte klatrende rundt i budskabet. 

 
På strandengene vokser jordbærkløver, smalbladet kællingetand, strandvejbred, strandasters og 

strandtrehage. Her findes mange forskellige svampearter, hvoraf flere er spiselige som østershatte, 

indigorørhatte med flere. Der er 18 rødlistede svampearter. 

 
Fugleliver er også unikt og stedet besøges ofte af ornitologer. Her er bl.a. havørn og vandrefalk, 

flokke af gæs, krumnæbet rygle og stor skallesluger. For at fremme stor skalleslugers 

ynglemuligheder, er der opsat redekasser. 

 
På vandsiden ser man over mod Maderne, som er en lille ø med stor betydning for rastende og 

ynglende vadefugle. Selve øen bliver afgræsset af kvæget fra Egehovedet. Køerne finder selv vej 

igennem det lave vand. 

 
Ved Pinsen eller St. Bededag har beboerne på Jungshoved igennem flere generationer taget herud 

og nydt deres madkurv i de smukke omgivelser. I sommerperioden har ungdommen mødtes ved 

søen. Her har mange par fundet hinanden.Traditionen med pinsefrokost bliver stadig holdt i hævd af 

enkelte familier på Jungshoved. 
  
                                  Anne Okholm. 
 


