Ekfrämjandet är en ideell förening som
värnar den svenska lövskogens
utnyttjande, skötsel och bevarande.

Därför ska du bli medlem i Ekfrämjandet!
•

Genom Ekfrämjandet kan du göra din röst hörd för att lyfta
lövskogens värden.

•

Som medlem får du tillgång till ett kontaktnät med Sveriges
främsta experter på lövskogsskötsel och lövskogens utnyttjande,
både från forskning och praktik.

•

Varje år i september arrangeras en tvådagars exkursion i anslutning
till årsmötet.

•

Vid behov arrangeras specifika exkursioner och företagsbesök,
ofta tillsammans med andra aktörer.

•

Studieresor utomlands anordnas ungefär vartannat år. Exempel på
tidigare besöksmål är Litauen, Slovakien, Frankrike och Tyskland.

•

Kurser i lövskogsskötsel erbjuds i mån av intresse och praktiska
möjligheter.

•

Tidskriften Ekbladet utkommer med ett nummer per år. Tidskriften
innehåller intressanta artiklar om lövskog samt referat från
studieresor och exkursioner.

•

Ekfrämjandet delar årligen ut priser till enskilda personer som
har gjort förtjänstfulla insatser för lövskogen.

Om Ekfrämjandet
Ekfrämjandet grundades 1944 och är en ideell sammanslutning av
företag, organisationer, skogsägare och andra enskilda medlemmar
med intresse för lövskog. Ursprungligen hade föreningen eken i fokus,
men intresset utvidgades senare till all svensk lövskog. Ekfrämjandets
uppgift är att främja god skötsel av lövskog, främst ek- och annan
ädellövskog, att verka för att vårda och bevara lövskogen
i det svenska landskapet, samt att stimulera användningen av lövträ i
konsumentprodukter.

Om svensk lövskog
•
•

•

•
•
•

Lövträd utgör drygt 18 % av det
samlade virkesförrådet i de svenska
skogarna.

De vanligaste lövträdslagen är björk
(425), asp (58), al (52), ek (41), bok
(22) och sälg (16). Siffrorna avser
virkesförråd i miljoner m3sk.*

Åtta trädslag och släkten räknas som
ädla lövträd (alm, ask, avenbok, bok,
ek, fågelbär, lind och lönn). Dessa har
en särställning i lagstiftningen.
Ädellövskogen finns främst i södra
Sverige.

Trots att ädellövskog utgör mindre
än 1 % av Sveriges skogsareal är den
hem för mer än hälften av alla rödlistade skogslevande arter.

Lövträdens olika egenskaper skapar möjligheter för en mångfald av
utnyttjande. Lövträ är vanligt i möbler, inredning, konst och musikinstrument, men även i pappersmassa, textiler och som energived.

* Riksskogstaxeringen, 2011-2015

Kontakta Ekfrämjandets sekreterare Frida Jonsson för medlemskap.
E-post: frida.jonsson@skogsstyrelsen.se
Telefon: 0481-482 51
Enskilda medlemmar 200 kr/år. Företagsmedlem 300–1500 kr/år
beroende på storlek på företaget.
Avgiften betalas in på plusgiro 487 39 41-1 (Ekfrämjandet)

Mer information

Ekfrämjandets hemsida www.ekframjandet.se
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Välkommen som medlem du också!

