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ÄDELLÖVPRISTAGARE 2002
Ekskrinet till Gustav Fredriksson
väldokumenterade bestånden används fli¬
tigt vid kurser och skogsdagar.
Som länsjägmästare, först i Blekinge,
sedan i Skåne och slutligen i hela södra
Götaland, har ädellövskogsfrågoma un¬
der en lång följd av år upptagit en bety¬
dande del av Gustavs arbetsfält. Han har
*
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skapat ett omfattande kontaktnät gente¬
*
mot organisationer och företag i landets
ädellövskogsregion och själv kommit att
framstå som den naturliga ledargestal¬
ten. Med entusiasm och skärpa har Gus¬
tav engagerat sig för ädellövskogen och
bl. a. tagit initiativ till seminarier och
exkursioner i samverkan med skogs¬
5
näringen och övriga intressenter.
:§
Som ordförande i Ekfrämjandet har
e
Gustav värnat om kontinuitet och stabili¬
tet i sällskapets verksamhet, samtidigt
som han har verkat för expansion och
«5
nya grepp. Framför allt har han genom
ä
sitt internationella kontaktnät öppnat
möjligheter för Ekfrämjandets med¬
lemmar att ta del av ädellövskogsskötsel
Gustav Fredriksson har varit Ekfrämj¬ utanför Sveriges gränser. Under hans ord¬
andets ordförande sedan 1993, nio förandeskap har resor arrangerats till Po¬
händelserika och framgångsrika år av len, Tyskland, Litauen, Norge, Danmark
sällskapets verksamhet. Genom sitt hel¬ och Frankrike.
hjärtade engagemang har Gustav i hög
Genom sina insatser under sin ord¬
grad personligen bidragit till denna ut¬ förandetid i Ekfrämjandet är Gustav en
synnerligen värdig mottagare av Ekfirämjveckling.
Gustavs intresse för ädellövskogen är andets högsta utmärkelse, Ekskrinet 2002.
Arne Mirton
väl förankrat sedan barndomen på
föräldragården Horred, i skånska Sösdala.
Där får han alltjämt utlopp för den prak¬
tiska kontakten med ekskogsskötsel. De
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Ekfrämjandets ädellövskogspris i Blekinge
till Lars Trulsson
Lars Trulsson ägde och brukade fastigheten Hjälmseryd 1:4 i Jämjö socken,
Blekinge län, fram till 1998 då sonen
Peter tog över. Fastigheten har 34 ha skog,
varav ca fem hektar är ädellövskog.
Lars lät sig tidigt inspireras av Erik
Stååls modell för att utveckla kvalitativt
högproduktiva ekbestånd. På fastigheten
Hjälmseryd finns dessutom idealiska förutsättningar för ekproduktion.
Inom ett tre hektar stort område med
delvis översilad mullmark, avverkades
överståndama 1948. En mycket tät föryngring av varierande trädslag, mest gran,
etablerades. Beståndet röjdes 1957.
'

Ekhuvudstammar i 15-meters förband
märktes ut 1980 i samband med att beståndet gallrades. Sedan dess har ytterligare gallringar utförts. Stamkvistning och
putsning av vattenskott har i mån av behov utförts vaije år.
Med stor entusiasm och idogt arbete
har Lars, med god hjälp av övriga familjemedlemmar, skapat ett mönsterbestånd
med välbalanserade och snabbt växande
ekhuvudstammar av mycket god kvalitet. För denna föredömliga insats belönas
han med Ekfrämjandets ädellövskogspris
2002 i Blekinge.
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Ädellövskogspris i Västra Götaland till Anders Söderlund
Fastighet: Anfasteröd 2:1.
Socken: Ljung.
Kommun: Uddevalla.
Prod, skogsmark: 350 ha; Total areal: 559 ha.

Om fastigheten
Anfasteröd Gård ligger i ett naturskönt
område vid havsviken Åkers kile, strax
söder om Ljungskile i mellersta Bohus¬
län. Fastigheten har en omväxlande
topografi med ett småbrutet kulturland¬
skap insprängt mellan skogklädda kullar,
insjöar och hav. I östra delen av fastighe¬
ten slingrar sig den riksintressanta
Bratteforsån som är fiskbärande av bäckö¬
ring samt under säsong även havsöring.
Med sina ädellövskogsraviner och den
rika örtfloran utmed ån är detta en av
fastighetens flera pärlor. På senare år har
även bävern fattat tycke för just denna
pärla. Fastigheten består av ca 350 ha
produktiv skogsmark, med ett förhållan¬
devis stort inslag av ek och bokskog.
Om Anders
Anders är utbildad till jägmästare. Han
tog över fastigheten efter sin far 1985
tillsammans med sin fru Mona. Fastighe¬
ten hade tidigare varit i släktens ägo sedan
1921. Anders valde år 1994 att koncen¬
trera sig på att driva fastigheten fullt ut.
Dessutom har han en egen skoglig kon¬
sultverksamhet. Anders brinner för
ädellövskog i allmänhet och ekskog i syn¬
nerhet. Han lägger mycket tid på skötsel
av sin ekskog och ser långsiktigt på skog¬
skötseln. Han nyetablerar bestånd,
gräsröjerrunt nyplanterade ekplantor, väl¬
jer ut framtida huvudstammar och
frihugger dessa samt stamkvistar huvud¬
stammar. Anders tar även vara på
38

självföryngrad ek i granungskog genom
att tidigt friställa ekarna Hans intresse
för ekproduktion tar sig även uttryck i att
han välvilligt upplåter fastigheten för ex¬
kursioner och utbildningar. Arealen
ädellövskog ökar successivt i samband
med nyetablering av bestånd. 1996 plan¬
terades drygt ett hektar åkermark med ek,
fågelbär, lönn och al. De närmaste åren
kommer ett ca 9,2 ha stort område betes¬
mark samt skogsmark med i huvudsak
granskog, successivt att ersättas med löv¬
skog - främst ädellöv som ek, ask och
lönn men även al. Detta för att knyta ihop
en större areal till redan befintlig fin ek¬
skog.
Andra aktiviteter på fastigheten som
Anders bedriver är vildmarksarrangemang och kurser för företag och grupper
där deltagarna får prova på teamwork,
överlevnad, fiske, lerduveskytte och klätt¬
ring m.m.
Anders har under de senaste åren varit
anställd av Skogssällskapet för att ta fram
virke till Ostindienfararen som byggs i
Göteborg. Han har då åkt runt i större
delen av södra Sverige samt även Dan¬
mark och haft förmånen att främst få
arbeta med sitt brinnande intresse - ekskog.
Anders engagemang för ädellövsskogsskötsel är av extra stor betydelse i
ett område där många skogsägare känner

tveksamhet inför ädellövskogsbruk. Vår
bedömning är att Anders är en synnerli¬
gen välförtjänt mottagare av Ekfrämjandets länspris.

