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ÄDELLÖVSKOGSPRISTAGARE 2001
Torvald Persson - Ekfrämjandets rikspristagare
Torvald Persson - årets mottagare
av Ekfrämjandets stora pris - har,
genom ett brinnande intresse för sitt
arbete och en stor pedagogisk för¬
måga att förmedla kunskaper till
skogsägare och kollegor, medver¬
kat till en aktiv ädellövskogsskötsel
inom det privata skogsbruket i södra
Sverige. Vidare har Torvald en unik
bredd i sin kompetens, då han dels
är specialist i lövskogsskötsel, dels
på ett kreativt sätt har kunnat möta
och utveckla marknadens krav i sitt
arbete med att sälja lövvirke.
Torvald Persson, som är född och Torvald Persson - Foto: Boris Möllerström
uppvuxen i trakterna av Vinslöv mitt
i Skåne, har under hela sitt yrkes¬ Torvald har bl.a. deltagit i att utarbeta
verksamma liv varit verksam inom skogs- ”Skogsskötselanvisningar Skåne” 1970,
ägarrörelsen i huvudsak inom Skåne. Tor¬ att utarbeta kvalitetsklassningssystem för
vald har bibehållit och utvidgat sitt geo¬ lövtimmer tillsammans med köpare och
grafiska verksamhetsområde genom alla övriga säljare, 1998. Torvald var ansva¬
organisationsförändringar från Skånes rig för Södras ”Projekt lövskog”, som
skogsägare, Skåneskog, Skånes skogsä¬ omfattade utläggning av demonstrationsgare igen och de sista fem åren före ytor och en stor informationssatsning.
pensioneringen inom hela Södras om¬ Inom ”Projekt lövskog” har lövskogsråde. Torvalds senare befattningar var fält¬ skötselns stora ekonomiska möjligheter
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chef i Skånes Skogsägare och från och
med fusionen med Södra 1992 och fram
till sin pensionering 1997 biträdande
regionchef för Södras sydligaste region
med speciellt ansvar för lövskogsfrågor.
Under åren i skogsägarrörelsens tjänst
från början av 1960-talet har Torvalds
insatser för att förbättra skötsel av löv¬
skogar och marknadsföring av lövvirke
från privatskogsbruket varit omfattande.

tydliggjorts och betydelsen av att i rätt
tid börja skötseln av naturligt föryngrad
lövskog visats. Torvalds arbete för
lövskogsfrågor inom Södra har varit sär¬
skilt värdefullt för att inom Sveriges syd¬
liga skogsägarrörelse ge skötseln av ädel¬
lövskogen det intresse den förtjänar från
såväl ekonomiskt avseende som ur eko¬
logiska och sociala aspekter.
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Torvald har genom sin kompetens
inom lövskogsskötseln och sitt pedago¬
giska kunnande anlitats för en rad enga¬
gemang i regionala och nationella sam¬
manhang bl.a. i referensgrupper för
skogsägarrörelsens utbildningsmaterial.
Efter sin ”pensionering” ägnar Tor¬
vald sin energi och kreativitet till att

bl.a. skriva informationsmaterial, hålla
föreläsningar och exkursioner, göra
skogsbruksplaner samt till att skulptera
och ställa ut egna alster gjorda i trä. Det
senare en alltför sällan beaktad nisch för
exklusiv användning av ädelt lövträ.
Claes Svensson, Gustav Fredriksson och
Rolf Malm

Ädellövskogspris till Göran Atmer
F. hovrättsrådet Göran Atmer,
sedan många år medlem i
Ekfrämjandet och ägare till
fastigheten Hallkved 1:6 belä¬
gen ca en mil öster om Uppsala,
■ t
tilldelas Ekfrämjandets länspris
i
rj.i t
för år 2001.
Fastigheten Hallkved 1:6
s*
omfattar 115 hektar produktiv
skogsmark, varav ca 20 hektar
me*
utgörs av ädellövskog. Ädel¬
lövskogen innehåller i det när¬
maste Sveriges samtliga ädla
lövträd, där även inplanterade
arter som bok och avenbok
\
föryngrar sig själva.
Göran Atmer - Foto: Boris Möllerström
Göran har en mycket mång¬
sidig syn på ädellövet, och då inte minst gräns. Den ek Göran producerar håller
ekens roll. Hans främsta intresse är ekens mycket god kvalitet.
betydelse som kulturbärande landskaps¬
Göran Atmers mångåriga och djupa
element. Detta kommer tydligt till ut- engagemang för att på olika sätt främja
tryck på hans fastighet där han vårdar eken och andra ädla lövträd gör honom
och lyfter fram ekarna genom ftihuggning till en värdig mottagare av Ekfrämjandets
och genom att låta såval bry nen som ädellövskogspris.
Jan Linder
gamla ängs- och hagmarker betas. Göran
har inte stannat vid detta, utan samtidigt
på ett föredömligt sätt tagit vara på möj¬
ligheterna till ekproduktion på sin fastig¬
het, belägen som den är nära ekens nord36

