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ÄDELLÖVPRISTAGARE 2011
Johan Palm erhöll Ekfrämjandets rikspris för 2011
Johan Palm började efter sin civiljägmästarutbildning som lärare på Västerby Skogsbruksskola. När sedan Lövträdinstitutet
startade 1989 anställdes Johan där för att
arbeta med ökad produktion av lövträd.
Samtidigt började han att omvandla sin
och sin fru Lenas fastighet till ett försöksoch demonstationsfält för olika lövträd
och skötselregimer. Johan har arbetat med
tillämpade forskningsprojekt inom såväl
lövträdsproduktion som lövträdsförädling. Han har dessutom varit en outtröttlig
agitator för mera lövträd i skogen och för
användning av lövträdens ved vid produktutveckling och förädling.
Johan och Lena har alltid ställt upp och
varit värdpar för såväl mini- som större exkursioner. För att lära sig mer om hur nya
forskningsrön om lövskog och dess förädling skall komma ut till såväl skogsbruket
som skogsindustrin började Johan fors-

karstudera om hur man får ny kunskap att
fastna ute bland skogens och skogsindustrins folk. 2007 lade Johan fram sin licentiatavhandling ”Kunskapsbildning mellan
träindustri och akademi – en studie av dess
förutsättningar och möjligheter” vid Linnéuniversitetet i Växjö.
I sitt arbete på Träcentrum i Nässjö har
Johan arbetat med att öka uttaget av lövtimmer från skogarna där många sågbara
stockar hamnat i massaveden. Genom att
få skogsägare, sågverk, designers och träanvändare att tala med varandra med en
gemensam terminologi har Johans arbete
bidragit till att bygga upp en fungerande
marknad för lövträ både inom Sverige och
internationellt.
Johan Palm är en mycket värdig mottagare av Ekfrämjandets rikspris.
Ekfrämjandets styrelse

Johan Palm från
Träcentrum tar emot
Ekfrämjandets Rikspris
2012 från ordförande
Jan Linder. Foto: Thomas Thörnqvist.
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Ekfrämjandets länspris för Västergötland 2011 tilldelades
Göte Carlsson
Göte Carlsson har varit verksam inom
skogsbruket under mer än 30 år. Han har
under alla år varit intresserad av ett varierat skogsbruk, och har haft ett stort intresse
för löv och ädellövfrågor. Efter stormarna
Gudrun och Per och vid återbeskogning
av dessa områden engagerade Göte skogsägarna främst i Hylte kommun genom
olika exkursioner i närområdet och som
guide på bussresor för att visa på olika intressanta löv- och ädellövprojekt. Göte har
starkt bidragit till nyanläggning av ädellövskogar. På det senaste året har han även

medverkat till att framgallring av ädellövskogar startats upp. Göte tar även initiativ
till att uppföljning av nyetableringar sker
så att föryngringarna kan utvecklas väl.
Göte har även en egen fastighet Järanäs
1:2 i Unnaryds socken, som han driver ihop
med sin fru Bodil. På denna fastighet finns
ca 20 ha ekskog, som sköts med tanke på
både produktionsvärden och miljövärden.
Göte Carlsson är en värdig mottagare av
Ekfrämjandets länspris 2011.
Ekfrämjandets styrelse

"...som skogens Nobelpris". Göte Carlsson mottog länspriset av Jan Linder och uppmärksammades i Hallandsposten.
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Ekfrämjandets länspris för Västra Götaland år 2011 tilldelades
Gösta Strömberg
Gösta Strömberg har arbetat i skogen under många år och hjälpt skogsägare i framförallt Marks kommun med manuella och
motormanuella skogsvårdsarbeten. Gösta
har under lång tid förvärvat kunskap om
skötsel av ädellövskog och anlitas ofta av
markägare som behöver göra skogsvårdsarbeten i dessa bestånd. Gösta är en engagerad entreprenör och har ofta egna idéer
om skogsskötselfrågor. Gösta har röjt en
hel del ädellövbestånd som har varit föremål för ädellövbidrag. När Skogsstyrelsen
avsynat dessa ärenden utförda av Gösta
har åtgärderna alltid varit utförda på ett
föredömligt sätt.
Gösta Strömberg är en värdig mottagare av Ekfrämjandets länspris 2011.
Ekfrämjandets styrelse

Gösta Strömberg med Ekfrämjandets länspris,
utdelat av Jan Linder.

2010 års pristagare Åke Carlsson fick sitt pris
vid en ceremoni våren 2011. För motivering,
se Ekbladet nr 26.
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