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ÄDELLÖVPRISTAGARE 2004
Roland Gustavsson och Pelle Gemmel
i Skåne län
Roland och Pelles intresse för lövskogens många olika värden resulterade i
anläggandet av ädellövplanteringar i Snogeholms
och Alnarps landskapslabo¬
ratorier 1994. 1 Snogeholm
anlades på 30 ha åkermark
ett mycket stort antal trädslagskombinationer på 69
parceller. I Alnarp handlade
det om 13 ha på 30 par¬
celler. Syftet har varit att
visa hur skog kan skapas,
där man redan vid anläggningen förenar
miljö, produktion och rekreationsvärden,
Planteringarna ger oss möjlighet att följa
och demonstrera hur olika trädslag, såväl
rena bestånd som biandbestånd , växer och
upplevs av oss människor.
Begreppet landskapslaboratorium omfattar en slags skapelseprocess, som skall
ge oss kunskap och inspiration vid anläggning av skog i områden med idag
ofta torftiga och enahanda monokulturer,
Ur skötselsynpunkt är i de flesta fall värdefullt virke av de ädla lövträd som dominerar skilda delområden. Kombinationen av flerskiktade bestånd ger här såväl
positiva upplevelsemässiga effekter som
skogsskötselmässiga mervärden. Snogeholms landskapslaboratorium, som är det
största och och mest skogsbruksinriktade,
invigdes våren 2004, jämnt 10 år efter
anläggningen. I Alnarp kompletteras
planteringarna av ängar och vatten. Redan nu är bägge högintressanta besöksobjekt för såväl skogens företrädare som
kommunala beslutsfattare och lekmän,
Besök här lämnar ingen oberörd och kom-

mer för varje är alltmer att fungera som
en intresseväckare och idégivare för dem
som vill tänka till och på flera sätt berika
det sydsvenska landskapet.
Projektet är ett samar¬
bete mellan institutionerna
för landskapsplanering och
skogsvetenskap vid SLU i
Alnarp, Skogssällskapet
och Region Skåne. Vid an¬
péi,
läggning och skötselåt¬
gärder har även resurser
tillförts från Skogsvårdsstyrelsen via de statliga
ädellövstöden.
Landskapslaboratoriet i Snogeholm,
tillsammans med sin systerplantering i
Alnarp, är unika för Nordeuropa och
mycket viktiga för utvecklingen av skog
för rekreation , produktion och miljö och
då främst löv- och ädellövskog. Roland
Gustavsson och Pelle Gemmel har här
som ledare och idégivare för respektive
institution haft avgörande betydelse för
landskapslaboratoriemas tillkomst. De är
värdiga mottagare av Ekfrämjandets ädellövskogspris för år 2004.
Anders Rosell
SVS Södra Götaland
Distrikt Skåne Sydväst
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Rolf Andersson i V. Götalands län
Rolf och fru Birgit äger Flohult 1:45 i
Sätila sn, Marks kn. Fastigheten är på 48
ha varav 39 ha utgör skogsmark. Rolf
arbetade många år som som plantchef i
Jacobsbyn och distriktsföreståndare i
Marks kn. Han har ett genuint intresse för
skogen i allmänhet och ädellövskog i synnerhet och han har en mycket välskött
fastighet. Han har t.o jn. ett godkänt frö-
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täktsområde för ekollon på fastigheten,
Han har många mycket fina ekbestånd,
ett röjt askbestånd och ett tämligen nyanlagt ädellövhägn. Rolf Andersson är en
mycket välförtjänt pristagare.
Per Hallerstig
SVS Västra Götaland

ädellövskog i Mälardalen i huvudsak är
ek, är det främst med det trädslaget Bosse
har arbetat.
Många av länets ädellövskogar har på
ett förtjänstfullt sätt kommit till med hjälp
av ädellövskogsbidrag , där kontakter med
markägare och arbetsplanering har skett
genom Bossse. Vid utbildningar och

Bo Karlsson i Södermanlands län
Skogsvårdskonsulent Bo Karlsson,
Katrineholm, är från början smålänning
och har arbetat på SVS Mälardalen (tidigare SVS i Södermanlands län) sedan
1971. Bosse har hela tiden varit mycket
engagerad i lövskogens och då särskilt
ädellövskogens anläggning och skötsel,
Samtidigt har han på ett kunnigt sätt
kunnat förstå och lära ut kunskaper kring
ädellövskogens biologiska kvaliteter. Då

skogsdagar kring ädellövsskogsskötsel
anlitas Bosse ofta som lärare och expert.
Förutom dagens kunskap är Bosse alltid
nyfiken på att lära sig och testa nya
kunskaper kring ädellövskogens skötsel,
vilket har inneburit, att vi på många håll i
länet nu kan se exempel på resultatet av
olika skötselmetoder.
Nils Carlborg
SVS Mälardalen
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Karin Mattsson i Blekinge län blev ädellövpristagare 2003. Det är omtalat i Ekbladet 19.
Bilden visar när Karin får diplom och pris öV Ekfrämjandets ordförande Arne Mirton vid en
ceremoni på Karins fastighet Björsmåla våren 2004.
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