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ÄDELLÖVPRISTAGARE 2009
Ekfrämjandets ädellövskogspris år
2009 i Skåne län
Einar Källkvist äger tillsammans med sin
son Påarp 2:2 och 3:1 i Hästveda socken,
Hässleholms kommun, Skåne län. Fastigheten har 58 hektar skog och domineras
av gran.
För ca 10 år sedan avverkades 2,5 ha
granskog varefter Einar valde att anlägga
ekskog på området. Föryngringen hägnades och eken anlades med björk som amträd i modellen 1 rad ek och 3 rader björk.
Einars ledord är att ”har man investerat i något så ska man sköta det”. Detta är
också något han visat i praktiken till
hundra procent. Första exemplet är en
god tillsyn av hägnet så att ekarna utan
att hämmas av viltbetning kunnat sträcka
på sig och därmed sluppit bli allt för
långt efter björken.

Nästa steg var att ge ekarna utrymme,
justera klykor med mera. Även i detta
moment har Einar visat stort engagemang
och vårdat plantorna väl.
Ytterligare en sak som är viktig vid
skötsel av ekskog är kunskap. Även här
har Einar varit aktiv och nappat direkt på
varje litteraturhänvisning och exkursion,
vilket resulterat i att han på kort tid fått
goda kunskaper i ämnet.
I södra Sverige anläggs det sammantaget stora arealer ekskog som kommer
till att kräva rätt skötsel för att det i slutändan ska kunna bli de ekbestånd som
det är tänkt. Det kommer därför att finnas ett stort behov av att dra erfarenheter
från de lite äldre hägnen och utveckla
rådgivnings- och röjningsinstruktionerna
för ekskog. I detta arbete kan ett besök
hos Einar Källkvist säkerligen bidra med
flera värdefulla intryck.
Helen Andersson
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Ekfrämjandets länspristagare i
Kalmar län 2009
Thomas Rappe är den sjunde generationen som äger och förvaltar Strömsrums
gård, idag i form av ett aktiebolag. Gården ligger naturskönt belägen i sydöstra
delen av Mönsterås kommun. Fastigheten omfattar totalt 964 ha skogsmark varav
ca 15 ha utgörs av produktionsinriktad
ekskog och ca 130 ha övrig ädellövskog.
Till det kommer ca 35 ha ädellövhagmark
främst i anslutning till Alsterån och vid
kusten samt på öar ute i Kalmarsund.
Thomas har fortsatt tidigare generationers arbete att genom duktiga skogsförvaltare och skogsarbetare sköta ädel-

lövsskogarna ur både produktions- och
natur/kulturmiljövårdsperspektiv även
om skötseln av natur och kulturvärden på
senare år kommit att utgöra en allt större
andel av skötselåtgärderna.
På fastigheten finns även fem hägn
omfattande totalt ca 16 ha där olika
föryngringsmetoder har provats, bl.a. har
man föryngrat ek genom självföryngring
och provat olika modeller av gruppställda
planteringar. De ca 10 ha äldre produktionsinriktad ekskog har skötts genom att målmedvetet höja kvaliteten genom stamkvistning och kvalitetsinriktad
gallring.
Ove Arnesson

Jan Linder (t.h.), ordförande i Ekfrämjandet, har här överlämnat länspriset till Thomas
Rappe vid ett besök på Strömsrums gård. - Foto: Ove Arnesson.
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