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ÄDELLÖVPRISTAGARE 2003
Sven Gunnarsson i Jönköpings län
Sven Gunnarsson, Hånger Södergård,
Värnamo kommun fick i unga år ta över
ansvaret för gårdens skötsel som omfat¬
tar såväl skogsbruk som lantbruk med
mjölkproduktion. En stor del av gårdens
produktiva skogsmark omfattas av ädel¬
lövskog, ca 20 hektar, främst bok med
inslag av ek. Han har under åren visat ett
stort intresse för att sköta och utveckla
dessa ädellövbestånd. Gunnarssons
erfarenheter har även kommit andra
skogsägare till nytta. Vid sidan av lant¬
bruket och det egna skogsbruket arbetar
han som entreprenör åt Södra. Vi anser
att hans praktiska färdigheter i såväl aptering som skötsel har varit till stor nytta
för traktens ekskogsbruk.
Thomas Gustafsson
SVS Jönköping-Kronoberg

Lennart Östersten, Värnanäs i
Kalmar län; Hornsberg i
Östergötlands län
Lennart Östersten förvärvade år 1993
Värnanäs egendom i Kalmar kommun och
innehar sedan 36 år också Homsbergs
egendom utanför Valdemarsvik, Östergöt¬
lands län. De båda egendomarna drivs
som en brukningsenhet och den samman¬
lagda skogmarksarealen är 3596 ha, 1463
ha i Värnanäs och 2133 ha i Homsberg.
Totala innehavet är 5448 ha varav 2398
ha i Värnanäs och 3050 ha i Homsberg.
Lennart förfogar över ca 270 ha ädel¬
lövskog på de båda enheterna varav 210
ha skogsmark och 60 ha ädellövhagmark.
Största delen, ca 190 ha ädellövskog, finns
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på Värnanäs. På Hornsberg består
ädellövet i huvudsak av ek, medan det
på Värnanäs finns förutom ek och ask
också ca 40 ha bokskog av god kvalitet.
Det kan noteras att ca 15 ha består av
välskött bokungskog.
Värnanäs är rikskänt i natur- och
kulturvårdssammanhang för sitt kärn¬
område av gammal grov ek och ett stort
antal naturminnesträd. Skogsvårdsstyrelsen har nyligen tecknat naturvårdsavtal med Lennart Östersten på 32 ha
ädellövskog och ädellövhagmark.
Lennart Östersten har visat stort in¬
tresse för att bevara och förnya ädellöv¬
skogen på sina fastigheter. Han har pla¬
ner på att överföra i princip all barrskog
öster om gamla E 22:an, som är gammal
inägomark, till ädellövskog och lövskog.
Denna landskapsekologiska plan kan leda
till att ytterligare 100 ha ädellövskog till¬
kommer. Arbetet har inletts med 9 ha
nyplantering av ek på Värnanäs och 18
ha ekplantering på Homsberg.
Egendomarnas ädellövskog förpliktigar och Lennart Östersten har visat
mycket stort intresse för både skötsel och
nyskapande av ädellövskog. Han betonar
ofta vikten av att lämna välskötta skogar
efter sig, inte minst föryngringar. Len¬
nart Östersten är en mycket välförtjänt
mottagare av Ekfrämjandets länspris år
2003.
Sven-Inge Karlsson
SVS Östra Götaland
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Kjell Lorentzon i V. Götalands län
Kjell Lorentzon har tillsammans med fa¬
miljen brukat fastigheten Ingasäter 1:1
sedan början av 1960-talet. Fastigheten
är på ca 100 ha skog och ligger på slutt¬
ningen av Billingen. Billingen är välkänt
långt utanför Skaraborg för sin lövskog
och goda förutsättningar för ädellövskogsskötsel. En stor del av skogen hos Kjell
Lorentzon är följdriktigt lövskog med hög
andel ädla lövträd. Här finns bl.a. ek, ask
och bok. Kjell har alltid varit mycket in¬
tresserad av ädellövskogsskötsel och själv
engagerat sig i skötseln. På fastigheten
finns bl.a. en nyanlagd bokskog. Han har
bl.a. utfört sina röjningar på egen hand
och har genom sitt praktiska arbete visat
att han har stort intresse och stora kun¬
skaper i ädellövskogsskötsel. Kjell är en
mycket engagerad skogsägare som på ett
framsynt sätt valt att ta tillvara de goda
förutsättningarna för ädellövskogsbruk på
Billingen. Det är skogsägare som Kjell
som genom långsiktighet i sitt skogsbruk
bidrar till en mångfald i skogen till gagn
för kommande generationer.
Kjell Lorentzon är en mvcket värdig
mottagare av Ekfrämjandets ädellövskogspris i Västra Götaland 2003.
Per Hallerstig
SYS Västra Götaland
Karin Mattsson i Blekinge län
Karin Mattsson förvaltar släktgården
Björsmåla 1:2 i östra Blekinge. Fastighet¬
en har 60 ha skog. 30% av virkesförrådet
är ädellövskog.
Karin är mycket mån om att hålla sin
fastighet i förstklassigt skick. Det gäller
såväl byggnaderna hemma på gården som
bestånden ute i skogen. För några år se¬
dan lät hon restaurera en 130 meter lång
stenmur för att ytterligare berika den
gårdsnära kulturmiljön.

Fastighetens läge invid Lyckebyån
innebär att Karin har betydande land¬
skapsvården att vårda. Skogen sköts mi¬
nutiöst med stöd av goda rådgivare
och skogsbeståndet har genomgått en
grundlig restaurering under Karins inne¬
hav. När hon på 1980-talet lät plantera ek
för att öka ädellövskogsarealen, var hon
först i länet med att pröva elstängsel som
skydd mot rådjuren. Det blev dyrköpta
erfarenheter, men Karin gav inte tappt
utan fortsatte med ekplantering enligt
mera beprövade metoder.
Under många, många år har Karin varit
en flitig och uppskattad deltagare på
Ekfrämjandets resor och exkursioner.
Hennes blygsamma framtoning i de skog¬
liga resonemangen har väl kompenserats
av hennes sprudlande entusiasm och hen¬
nes charmerande personlighet.
Karin Mattsson är en mycket värdig
mottagare av Ekfrämjandets ädellövskogspris i Blekinge 2003.
Arne Mirton
SVS Södra Götaland
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