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ÄDELLÖVPRISTAGARE 1998
Länspristagare
Kalmar län
Anders och Lars Andersson
På bröderna Anderssons skogsfastighet
(396 ha) i Haraldsmåla finns 45 ha ädellövskog som de vårdat på ett föredömligt
sätt. De har liksom sina föräldrar avstått
från att ersätta lövet med gran utan har i
stället satsat på att ta fram självföryngrande ek. Det har de lyckats med.
Ädellövskogen i Haraldsmåla sköts på
kommersiella villkor men med stor miljöhänsyn helt i linje med ädellövskogslagen
och senare års syn på lövskogens höga
miljö- och kulturvärden. Anders och Lars
Andersson är mycket välförtjänta mottag¬
are av Ekffämjandets länspris 1998.
Red.

Inom skogsvårdsstyrelsen har Jonsson
varit en pådrivande kraft för att öka intresset för ädellöv både när det gäller
skötseln av befintliga skogar och an¬
läggandet av nya. Under jordbrukets senaste omläggningsperiod talade han varmt
om möjligheten att anlägga ädellövskogar
på därför lämpliga marker. Hans gedigna
kunskaper och lokalkännedom har utnyttjats vid frötäkts- och genbanksinventeringar.
Lars Jonsson är en mycket värdig mottagare av Ekfrämjandets länspris.
Lars-erik Jansson

Örebro län

Lars Jonsson
Skogsvårdskonsulent Lars Jonsson har
under sin långa skogsmannagäming hyst
ett starkt intresse för ädellövskogsskötsel,
främst ek men även ask och andra ädel¬
lövträd.
Han har under årens lopp skaffat sig
stora kunskaper om skötseln av ädellöv¬
skogar genom exkursioner, kurser,
litteraturstudier och framför allt genom
iakttagelser och erfarenheter inom sitt eget
verksamhetsområde. Han har anlitats av
både stora och små skogsägare för råd
och praktisk skötsel. På skogsdagar och
kurser har han informerat om ädellöv¬
skogen, dess anläggning, skötsel och eko¬
nomiska möjligheter.
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Rikspristagare
Grundtanken bakom Ekfrämjandets
rikspris är att det skall tilldelas nå¬
gon som gjort en nationell insats
för främjande av ädellövskogens
skötsel. Mångbruk av ädellövskog
är i allra högsta grad mångfaldigt.
Det är virkesproduktion, bevarande
av biotoper, tydliggörande av ädel¬
lövskogens miljö- och kulturvärden
samt dess sociala värden genom
skönhet och livgivande rekreation.
Få personer i vårt land äger denna
helhetssyn och ambition att sprida
kunskap om ädellövskogens värden
bättre än årets rikspristagare, Ulf
Olsson.

Årets rikspristagare är vår
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Ekbladets redaktör, Ulf Olsson, hedrades med

redaktör Ulf Olsson
sällskapets högsta utmärkelse, Ekskrinet.
Alla medlemmar känner till den in¬
sats för Ekfrämjandet Ulf gjort som •Ulf Olsson har en gedigen bakgrund för
redaktör och författare under de senaste sitt arbete i Ekfrämjandet. Han är filoso¬
13 åren. En kort sammanfattning av Ulfs fie doktor i botanik. Dessutom är han en
arbete för Ekfrämjandet och ädellöv¬ av Sydsveriges ledande svampexperter.
skogen belyser betydelsen av hans insats.
Det är allmänt omvittnat att Ekbladet
• Ulf föreslår i mars 1985 i ett brev till håller mycket hög klass och är av oerhört
styrelsen att Ekfrämjandet arrangerar stor betydelse för Ekfrämjandets verk¬
symposier om eken. Detta resulterar i att samhet. Ekbladet har också i hög grad
styrelsen utser en programkommitté (Ulf blivit sällskapets ansikte utåt. Bakom
Olsson och Roland Gustavsson) med upp¬ detta ligger Ulfs stora engagemang och
gift att initiera seminarier och utge ett initiativkraft. Redaktörskapet för Ekbladet
programblad.
är en kvalificerad och mycket krävande
•I april 1986 utses Ulf till redaktör för arbetsinsats som därtill sker helt på ideell
Ekbladet och knyts till styrelsen. I juni basis.
Ekfrämjandet har överlämnat 1998 års
1986 utkommer Ekbladet nr 1. Sedandess
har Ekbladet getts ut regelbundet med ett rikspris till Ulf Olsson inte därför att vi
tycker att hans produktion av publik¬
nummer per år.
• 1994 utgavs jubileumsskriften ationer nu är tillräckligt omfattande utan
"Ekfrämjandet 50 år", även denna sam¬ tvärtom därför att vi behöver honom i
manställd och redigerad av Ulf. 1995 vårt fortsatta arbete flera år framöver.
Gustav Fredriksson
sammanställde Ulf föredragen från ett
ädellövseminarium i Kristianstad.
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