
Skånes
största

träd



Kungseken, Herrevad, Waldemar Bülow 1921.

SNF Skåne har ett mycket rikt,
äldre fotomaterial.



Kungseken, Herrevad, F Hallenborg 1936.

Inte minst på stora träd. 
De är av skiftande kvalitet, 

tagna av olika fotografer under 100 års tid.



Maglö, G & H Weimarck 1954.

De allra flesta är från 1950-talet.

Maglö, Andreas Malmqvist 2003.



Maglö, Andreas Malmqvist 2003.

Under början av 2000-talet
tillkom många bilder.



Inte minst av Per Blomberg...

Maglö, Per Blomberg 2003.Vanås, Per Blomberg 2003.



...och undertecknad 
i samband
med arbetet med 
denna bok.



Jätteträdsprojektet resulterade i 1000-tals upp-
gifter om jätteträd av alla slag från hela Skåne.



Efter att boken kom 2003 lämnade vi ifrån oss 
uppgifterna och lade projektet till handlingarna.



Våra uppgifter har kommit till nytta i flera
andra projekt och finns tillgängliga för alla.

Foto: Ingrid Camper 2014



Drygt tio år senare var det läge för
en uppföljning, tyckte vi.

Åtminstone av de allra största träden.

Foto: Ingrid Camper 2014



Vintern 2014-2015 satte vi igång med att
gå över det äldre materialet, samla in

uppgifter som tillkommit och...

...utifrån det göra fältbesök.

Foto: Ingrid Camper 2014



...utifrån det göra fältbesök.

Källunda, 2014.



...utifrån det göra fältbesök.

...och mäta de 40-50 största träden.



Illustrationer: Ingrid Camper 2014

Omkretsen mäts 
vid ”brösthöjd”: 

130 cm upp.



Lutar marken 
mäts omkretsen

130 cm över
högsta punkten

Omkretsen mäts 
vid ”brösthöjd”: 

130 cm upp.



Lutar marken 
mäts omkretsen

130 cm över
högsta punkten

Lutar trädet mäts 
omkretsen 130 cm 
från undersidan av 

lutningen.

Omkretsen mäts 
vid ”brösthöjd”: 

130 cm upp.



Näst intill samtliga jättar som tillkommit
visade sig vara felmätta eller feluppskattade.

Foto: Ingrid Camper 2014



Näst intill samtliga jättar som tillkommit
visade sig vara felmätta eller feluppskattade.

Foto: Ingrid Camper 2014



En del fanns inte kvar, eller bestod av vrak.



En del fanns inte kvar, eller bestod av vrak. Vi valde att fokusera på de allra största,
och göra en topplista över Skånes största träd.

Börringe. Foto: Ingrid Camper 2014



Nu vill ni förstås veta
vilka dessa tio träd är...
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Foto: Ingrid Camper 2015



Börringeeken 10



Börringeeken

Andra namn: Svedalaeken
Kommun: Svedala

Omkrets: 715 cm (2014)

Det är en imponerande jätte som står vid en 
åker några kilometer norr om Börringekloster.
I vanliga fall mäts omkretsen 130 cm ovanför 
marken, men i det här fallet börjar grenar växa 
så lågt att det blir orättvist hur man än mäter. 
Denna är istället mätt ovanför grenen, 170 cm 
upp, men trots det lyckades eken platsa in i 
topplistan.
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9

Foto: Mikael Svensson 2015



9 Visseltoftaasken



9 Visseltoftaasken

Andra namn: Asken vid Visseltofta, 
Möllegårdsasken
Kommun: Osby

Omkrets: 720 cm (2014)

Asken vid Visseltofta är det enda trädet att nå 
topplistan som inte är en ek. Asken är så grov 
att den räknas till en av Sveriges största askar, 
och självklart Skånes grövsta.
Några km söder om Visseltofta växer den vid en 
gård intill vägen, det är svårt att missa den om 
man kör förbi. Den har sett sina bästa dagar, 
och tappat flera större grenar.
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8Lillasäteeken



8Lillasäteeken

Namn: Eken i Lillasäte
Kommun: Höör

Omkrets: 740 cm (2015)

Det här trädet besöks av den som söker 
äventyr ute i skog och mark, och när man 
väl finner den gigantiska eken känns det 
som slutet på en äkta skattjakt! 
Eken står i en gammal utmark en km sydväst 
om Lillasäte. Till skillnad från de andra träden 
på listan är denna lite knepig att komma åt. 
Ingen väg eller stig leder till trädet, så en 
GPS eller bra karta är nödvändig.
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7 Jeppatorpseken



7 Jeppatorpseken

Andra namn: Sparraeken, eken i Mala, 
Bjärnumeken

Kommun: Hässleholm
Omkrets: 744 cm (2015)

Denna fantastiska ek står delvis inne i en träd-
gård. Kärt träd har många namn. Jeppatorp är 
adressen, Mala och Bjärnum är de närmaste 
byarna. Sparraeken kallas den på grund av trä-
dets närhet till Sparra sjö. 
En sten visar var det tidigare fanns ett stort hål 
där barn kunde krypa in i trädet.
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6Maglöeken



6Maglöeken

Kommun: Hässleholm
Omkrets: 745 cm (2014)

Maglö ekar är ett litet naturreservat alldeles 
norr om Maglö herrgård. Maglöeken står precis 
intill vägen. 
Parkera längs vägen och gå en promenad i reser-
vatet som ligger intill och består av en ekhage 
med flera jätteekar.
De stora fina ekarna är värdefulla ur natur-
vårdssynpunkt, och utgör livsmiljö för mängder 
av insekter, lavar och fåglar.
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5 Snapphaneeken



5 Snapphaneeken

Andra namn: Vanåseken
Kommun: Östra Göinge

Omkrets: 760 cm (2014)

Denna jätte står i parken 400 meter syd-
ost om Vanås slott. Sägnen berättar att 
snapphanar under 1660-talet brukade 
mötas vid eken som redan då skilde ut sig 
på grund av sin storlek. Det berättas att 
några av dem slutade sina dagar i trädet.
Vanås är en konstpark med inträde, där 
verken är placerade i skogen. Det finns 
kartor och leder att följa, och området 
har öppet året om.
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4Röstångaeken



4Röstångaeken

Andra namn: Eken vid Röstånga-Skäralid
Kommun: Svalöv

Omkrets: 765 cm (2015)

Vid vägen mellan Skäralid och Röstånga står 
Skånes fjärde största ek. Den har kort stam men 
enorm krona, och det går knappast att missa 
om man färdas längs vägen. 
Eken har vuxit enormt snabbt, bara för 60 år 
sedan mätte omkretsen bara ca sex meter. En 
bred grusväg går in precis invid trädet där det 
går utmärkt att stanna och kika närmare.



3

Foto: Per Blomberg 2003.



Esperödseken 3



Esperödseken

Andra namn: Äsperödseken, Gammeldansken
Kommun: Simrishamn

Omkrets: 855 cm (2014)

Esperödseken står i arboretet i Kiviks Esperöd, 
och är tillgängligt för alla året om. Eken står i 
den del av Arboretet som är gratis att besöka. 
Det är skyltat till arboretet och det finns parke-
ringsplatser vid Herrgården. Vid ingången finns 
karta över ledmarkeringarna i området så det 
är lätt att hitta till den stora eken.
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2Vegeholmseken



2Vegeholmseken

Kommun: Ängelholm
Omkrets: 880 cm (2009)

Skånes näst största träd står intill en väg 
nära vallgraven intill Vegeholms slott, dit 
man får promenera på en mindre väg. 
Slottet ligger här helt dolt från omvärlden 
i en vacker, välskött park med fantastiska 
trädgårdar. Det kliar i fingrarna efter att ge 
sig in i området och undersöka både detta 
och andra jätteträd i parken, men denna 
är inhägnad och inte öppen för besökare. 
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1
Tusenårseken



1
Tusenårseken

Andra namn: Bosjöklostereken
Kommun: Höör

Omkrets: 952 cm (2014)

Skånes största träd står väster om slottet i 
Bosjökloster, i änden av lindallén. Sitt namn 
till trots är eken inte tusen år gammal, utan 
snarare 600-700 år, möjligen uppemot 800. 
Det är inträde till Bosjökloster slott och 
trädgårdar. Väl inne finns även fantastiska 
trädgårdar och härliga hagmarker att njuta 
av, och dessutom ett otal andra jätteträd.

1. Tusenårseken
2. Vegeholmseken
3. Esperödseken
4. Röstångaeken

5. Snapphaneeken
6. Maglöeken

7. Jeppatorpseken
8. Lillasäteeken

9. Visseltoftasken
10. Börringeeken



Skånes tio
största träd

1. Tusenårseken
2. Vegeholmseken
3. Esperödseken
4. Röstångaeken

5. Snapphaneeken
6. Maglöeken

7. Jeppatorpseken
8. Lillasäteeken

9. Visseltoftasken
10. Börringeeken •10
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Att göra topplistor är förstås en gimmick,
men en populär sådan. Det blev radioreportage

och flera reportage i dagspressen.

Ett roligt och effektivt sätt att berätta om
och lyfta fram de stora trädens värden.

”Vi älskar topplistor”, sa journalisterna.

Det kan nog bli fler framöver.



Tack för mig och tack till:
• Per Blomberg

• Ingrid Camper

• Mikael Svensson

• och alla andra som gjort mig säll-
skap i fält eller på olika sätt bidra-
git med uppgifter och foton genom 

åren.


