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Blekinge län

Lars Åkesson
Ägare till Björstorp 4:1 i Ramdala socken
i Karlskrona kommun. Av fastighetens
totala areal 49 ha utgör 34 ha skog. ”Lars
Åkesson har inom två områden på 1,0 ha
respektive 2,3 ha genom en intensiv vård
av ffamtidsekar fått lysande resultat”.
Detta påpekar nestorn inom ekskogs¬
skötsel i Blekinge, Erik Ståål. Det gjorde
det lätt för Ekfrämjandets premieringsnämnd att utse Lars Åkesson till
länspristagare i Blekinge. - Red.

Skåne län

Svenne Hermodsson
Ägare till en 120 ha stor skog på Nävlingeåsen i Järseke utanför Vinslöv.
Skogen består till 25 procent av ädel¬
lövskog.
Svenne Hermodsson är en mycket in¬
tresserad skogs- och sågverksägare och
biologiskt och skogligt mycket kunnig.
Skogsbruket utmärker sig framför allt
för inriktning mot skötsel av ädellöv- och
lövskog med målet att producera kvali¬
tet. Svenne strävar efter att ta till vara
specialsortiment i den egna skogen för
att förädla i det egna sågverket. Han är
noga med att bevara, skydda och utveckla
de naturvärden hans företrädare lämnat
efter sig. Han har lämnat nyckelbiotoper
för fri utveckling liksom områden med
höga naturvärden. Han är också noga med
att bevara framtida evighetsträd, döda och
döende träd, bedriva plockhuggning där
detta är lämpligast samt lämna hänsynsytor.
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Svenne har gallrat fram och gynnat
ekhuvudstammar i befintlig granskog och
omfört granskog till ädellövskog genom
att plantera bok med lärk som amträd. I
stället för att slutavverka och plantera
biandbestånd som sannolikt får dålig kva¬
litet, har han gallrat bestånd med syfte att
få en framtida självföryngring mot ädel¬
lövskog (bok).
Svenne har varit värd för många kur¬
ser, skogsdagar och exkursioner, där han
delat med sig av sin kunnighet i skogs¬
skötsel och signing till skogstjänstemän,
skogsägare och allmänhet.
Svenne Hermodsson är en finlirare
som tar till vara vaije liten nischs möjlig¬
het både i skogen och vid sågen.
Gustav Fredriksson
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