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ADELLOVPRISTAGARE 1999
Boris Möllerström - 1999 års pristagare i Blekinge län
Det var i böljan av 70-talet som färghandlaren Boris Möllerström i Malmö
sadlade om och blev skogsbonde i Ble¬
kinge. På fastigheten Lockansmåla fick
han så småningom skaffa sig nya kunska¬
per och erfarenheter för att förverkliga
sina idéer och drömmar om ett eget skogs¬
bruk. Goda rådgivare som inspektörerna
Nils Laub och Erik Ståål inspirerade ho¬
nom till att ta väl hand om det sparsamt
förekommande lövinslaget på fastighe¬
ten.
Med stort intresse skred Boris till ver¬
ket och började märka ut, friställa och
stamkvista välartade ekar, framför allt
utmed vägarna, för att underlätta den re¬
gelbundet återkommande skötseln. Par¬
tier med äldre bok och ek sparades i sam¬
band med föryngringsavverkningar och
ekföryngring i granplanteringama sko¬
nades vid röjningar för att utgöra stom¬
men i framtida ekbestånd.

När det vid mitten av 80-talet blev
aktuellt att plantera igen den sista åker¬
marken närmast gården beslöt Boris att
satsa på ädellöv. Med hjälp av hustru
Sonja och sonen Torkel planterades nio
hektar med ek, lind, fågelbär, sälg och
björk och hägnades med gediget viltstäng¬
sel. Det var på sin tid något av en pionjär¬
insats och förutsättningarna var inte helt
ideala. Mager grusmark, frostlänt terräng
och konkurrerande vegetation krävde sin
tribut. Omfattande kompletteringsåtgärder blev nödvändiga men också
framgångsrika. Boris entusiasm för ek
och annat ädellöv har trots allt aldrig
sviktat. Därom vittnar inte minst hans
aktiva och mångåriga engagemang i
Ekfrämjandet.
Arne Mirton
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Boris beundrar sitt ädellövpris. Foto: barnbarnet Lina Möllerström
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Lars Karlsson - ädellövpristagare 1999 i Kalmar län
Lars Karlsson har arbetat inom Skogsvårdsorganisationen i 26 år och har varit
chef för distrikt i Kalmar län sedan 1983.
Lars har visat ett stort intresse för
lövskogsskötsel och särskilt skötseln av
ädellövskog. Med sitt engagemang för
miljöfrågorna har Lars under senare år
byggt på sina kunskaper med bl.a. en 20poängskurs i naturvårdsbiologi. Kunska¬
per som behövs inte minst när det gäller
såväl skötsel som bevarande av värde¬
fulla ädellövsbiotoper.
Lars har under årens lopp skaffat sig
både praktisk erfarenhet och goda kun¬
skaper om hur ädellövskog skall skötas.
Inom Kalmar distrikt, där Öland numera
ingår är Lars kunskaper mycket värde¬
fulla. I Mittlandsskogen finns många ar¬
ter av ädla lövträd där vaije art har sina
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krav på ståndort och skötsel. Detta ställer
i sin tur stora krav på den som skall bistå
skogsägaren med goda, sakkunniga råd.
På Öland och även inom fastlandsdelen
av distriktet finns många nyckelbiotoper
i den ädla lövskogen, en del skall lämnas
för fri utveckling och en del skall skötas
på ett miljöanpassat sätt. Det är uppen¬
bart att Lars har förmågan att se målen
för produktion och miljö lika viktiga. För
Lars är det inte en fråga om antingen
eller utan ett både och. Det är också
uppenbart att Lars Karlsson åtnjuter ett
stort förtroende hos skogsägarna inom
distriktet.
Lars Karlsson är en välförtjänt mottag¬
are av Ekfrämjandets länspris 1999.
Sven-Inge Karlsson

