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Den allra största eken på Visingsö är 
en mycket grov gammal ek som står 
vid Hembygdsgården i Kumlaby. 

Att ta sig ut till Visingsö en ledig dag 
är en god idé. Lämna bilen i Gränna, 
eller ta bussen till Gränna hamn och 
därifrån färjan över till Visingsö. Den 
långsmala och flacka ön mitt ute i söd-
ra delen av Vättern är perfekt för cyk-
ling och vandring då inga branta back-
ar finns och vyerna är vackra åt alla 
håll. Runt ön går en del av Vättern–
Sommenleden vilken är markerad med 

röda cykelledsskyltar. Här finns också 
vandringsstigar av olika längd, både 
i ekskogen och längs sjökanten från 
hamnen ner till södra udden. Stigarna 
är väl utmärkta och passerar intres-
santa historiska platser som gravfält 
från järnåldern och Näs slottsruin från 
1100-talet.
 Ekskogen började planteras på 
1830-talet för att säkra tillgången på 

virke till den svenska flottan. Mer än 
300 000 ekar planterades i en första 
etapp. Andra trädslag som gran, lärk 
och bok sattes mellan ekarna för att 
deras stammar skulle bli höga och 
raka, vilket är ett signum för ekskogen 
på Visingsö. 
 Ekvirket från den ca 360 ha stora 
skogen har aldrig kommit att använ-
das för sitt ursprungliga syfte. Istället 

3. Visingsö ekskog
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VÄRT ATT VETA

Särskilt sevärda träd i ekskogen är Kungseken, en ståtlig ek mitt i området, och Stora 

Silvergranen, en trädjätte med en höjd av 39 meter. 

VÄGBESKRIVNING: Följ skyltar från Gränna hamn.

PARKERING: Gränna hamn och ta färjan över till Visingsö.

BuSS: Till Gränna hamn. Färja (ca 25 minuter) till Visingsö färjeläge. Cykeluthyrning finns i 

hamnen på Visingsö.

för skeppsbyggeri används virket bl.a. 
till inredningar, golv och whiskytun-
nor. Ekskogen brukas långsiktigt med 
ny- och återplantering av ek där av-
verkningar gjorts. Fortlevnaden av de 
ståtliga ekarna på Visingsö är av stort 
värde inte minst för naturvården, men 
också ur kulturhistorisk synvinkel. 
 En rik örtflora hittar man i den 
öppnare delen. I ekskogen finns också 
många olika trädlevande lavar. Fåglar 
som mindre flugsnappare trivs i sko-
gen och den lysande gulsvarta som-
margyllingen har setts i området. 

Jätteeken i Kumlaby

Mindre flugsnappare

Solvända


