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Vid gården Kohult finns en 
hel del urgamla ekar, bl.a. 
de två grövsta i kommunen 
med en omkrets på 776 
respektive 748 cm. Åldern är 
svår att uppskatta, men de 
tros vara minst 500 är gamla. 

Kohultseken och fler grova ekar lig-
ger i det välvårdade beteslandskapet i 
Bottnaryds socken vid gården Kohult 
på Svansjöns östra sida. Landskapet 
är småskaligt kulligt och välbetat av 
krea tur. Många ställen har ganska hög 
fuktighet och naturtypen är närmast av 
fuktängskaraktär. Området är beläget 
på en berggrund bestående av gnejs 
och präglas i stor utsträckning av 

öppna marker. Här och var gör skogen 
sig påmind – en skog där lövinslaget 
på flera håll är betydande. Kring går-
den Kohult finns några betesmarker 
med endast svaga spår av gödning. I 
betesmarkerna finns fornlämningar i 
form av en forngrav och en flatsten som 
möjligen kan vara en trappsten. 
 Intill vägen som leder upp till hu-
sen finns en ihålig mycket gammal 

51. Kohultseken
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VÄRT ATT VETA

Förr under det så kallade ekregaliet var det förbjudet att hugga ner ekar. Då var de statens 

och kungens egendom. När regaliet upphörde på 1800-talet försvann väldigt många grova 

ekar från hagarna. Här i Kohult ville man uppenbarligen ha kvar många av sina ekar.

VÄGBESKRIVNING: Följ väg 40 mot Göteborg och ta av mot Bottnaryd. Sväng vänster där 

det står Svansö 6. Kör ca 4 km och ta höger vid skylten mot Kohult. Kör upp till gården.

PARKERING: Du kan parkera på gårdsplanen vid Kohults gård.

ek med mycket grov bark och rikligt 
med mulm. Det finns klara spår efter 
brand inuti den murkna eken och en-
dast ett ytterskal med frisk ved åter-
står. Ekarna hyser en intressant såväl 
lavflora som insektsfauna. Här växer 
t.ex. rikligt med sotlav samt gulpudrad 
spiklav och brun nållav vilka man gär-
na kan beskåda med lupp. 
 Marken är frisk till fuktig och i 
trädskiktet finns ek, al, asp, björk, 
rönn, bok och gran. I buskskiktet finns 
en och hasselbuskar. I området finns 
också trädhassel med endast en stam 
med krona, vilket knappast kan sägas 
vara vanligt. Av gräsmarksväxter bju-
der området på bl.a. åkervädd, ängs-
vädd, brudborste, gökblomster, smör-
boll och blåsuga. 

Humlebagge på åkerväddSpiklavar och gul mjöllav

Trädhassel


