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ÄDELLÖVPRISTAGARE 2016
Ekfrämjandet delade ut tre välförtjänta länspris för 2015. Inget rikspris delades ut under
året.

Ekfrämjandets länspris för Skåne 2016 till Claes Olsson
Tillgången på ädellövplantor av god härkomst är av stor vikt för goda planteringar.
Inte minst visade det sig under ”Omställning 90” när plantmaterial som inte klarade vårt klimat importerades för att kunna
svara mot den stora efterfrågan i vågen av
åkerplanteringar.
För att plantskolorna ska kunna producera bra plantor behövs frö av svensk härkomst. Få personer ha bidragit mer med
insamling av allt från ek- och bokollon till
körsbärskärnor och lönnvingar än Claes
Olsson.
Han har en i Sverige unik kunskap om
lövträden och deras frön och framför allt

hur man kommer åt att samla in dem. Hans
kännedom om var goda frötäktsbestånd
finns är unik. Hans tekniska kunskaper
har också varit till stor nytta i till exempel
fröplantagerna av lind, lönn, fågelbär och
ask på landstingets fastighet i Snogeholm.
Claes kunskaper har varit avgörande för att
materialet från insamlade plusträd skall nå
plantmarknaden.
Claes Olssons unika kunskaper om
frön och dess insamling gör honom till
en värdig mottagare av Ekfrämjandets
länspris för Skåne 2016.

Ekfrämjandets Lars Dahlén delade ut priset i samband med Skånes Skogs- och Betesvårdsförenings årsmöte på Fulltofta den 29 maj. Foto Lena Lannerheim.
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Ekfrämjandets länspris för Kalmar 2016 till
Kalmar kommun, service och stadsbyggnadskontoret
Värdetrakten Kalmarsundskustens ekskogslandskap utgörs av en kuststräcka om
ca 50 km, norr och söder om Kalmar. Kalmar kommun är en relativt stor fastighetsägare där skogsmarksarealen utgör basen i
denna värdetrakt.
Kommunens skogar intar en särställning
med en mycket stor lövandel, framförallt
mycket ekskog. Andelen grövre ek med
höga naturvärden är dessutom stor.
Kommunen och dess företrädare har under lång tid främjat en skogsstrategi som
kombinerat lönsam kvalitetsproduktion av

ädellövskog, bevarat befintliga miljövärden, främjat tätortsnära rekreationsvärden
och därmed verkat för ädellövskogens bevarande i Kalmarsunds ekskogslandskap.
Kommunen har genom skötsel och anläggning av nya ädellövskogar ökat andelen
lövskog i sitt skogsinnehav.
Serviceförvaltningen och Samhällsbyggnadskontoret vid Kalmar kommun
är en värdig mottagare av Ekfrämjandets länspris 2016.

Det finns gott om grova ekar med höga naturvärden i Kalmartrakten. Kommunen sköter om
miljöerna så att de är till glädje både för mångfalden och friluftslivet. Bilden visar en ek i friluftsområdet Värsnäs norr om Kalmar. Foto Mats Hannerz.
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Ekfrämjandets länspris för Stockholm 2016 till
Staffan Dackman
Staffan Dackman har arbetat inom skogsvårdsorganisationen i 23 år. Han har under
dessa år haft ett brinnande intresse för lövskogsskötsel, speciellt ek.
Utöver sina ordinarie arbetsuppgifter
har Staffan påverkat ekskogsskötseln i
Stockholmsområdet med omnejd.
Staffan har hela tiden haft ett stort intresse av att förmedla sina kunskaper och
erfarenheter till skogsägare och kollegor
inom skogsbruket. Han har förmågan att
se och anpassa sina råd till såväl de lokala produktionsförutsättningarna som till
natur- och kulturmiljövärden. Staffan har
arbetat efter principen att "verka genom
andra".
Staffan har på ett pedagogiskt sätt genomfört rådgivning till skogsägare som
har lämpliga ädellövskogsobjekt och även
förmedlat olika former av stöd. Staffan har

genom en mycket god dialog med skogsägarna skapat ett ökat intresse för ädellöskogsbruk i området i och omkring Stockholm.
Genom det systematiska arbetssättet
har Staffan med framgång tillsammans
med skogsägarna bidragit till dels att ädellövskog anlagts på marker där det tidigare
inte varit ädellövskog, dels att ädellövskog
gallrats fram ur blandbestånd.
Staffan har ihärdigt arbetat för att tätortsnära skogar har blivit attraktiva att vistas i för det rörliga friluftslivet.
Han har också på grund av sina personliga egenskaper efterfrågats som regional
expert när det gäller ädellövskogsskötsel.
Staffan Dackman är en värdig mottagare av Ekfrämjandets länspris 2016.

Anders Bollvik
från Ekfrämjandet
delade ut länspriset till Staffan
Dackman vid en
träff för Skogsstyrelsens StockholmGotlandsdistrikt
i Norrtälje. Foto
Inga-Lena Östbrant.
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