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ÄDELLÖVPRISTAGARE 2012
Ekfrämjandets rikspris för 2012 till Kenneth Arvidsson
Man kan sammanfatta Kenneth Arvidssons
gärning i en mening: ” Ett långvarigt engagemang för ekens fromma, långt över vad
som arbetet kräver.”
För oss som känner Kenneth och hans
gärning skulle detta räcka som motivering.
Efter några år som inspektor på Södra
började Kenneth redan på tidigt 80-tal som
inköpare på Kährs. Med åren blev Kenneth
i det närmaste synonym med ekmarknaden. Genom initiativ till och införande av
nya mätsystem med användbar längd fick
även sämre ekstockar en användning inom
parkettindustrin medan blockstockar för
enstavsprodukter har hållit värdet på eken
uppe. Genom sin höga sociala kompetens

har Kenneth genom allt från ekkurser till
Hyttsill gjort eken känd för det stora flertalet skogsägare.
Utöver detta har Kenneth en unik kunskap om hela den europeiska marknaden
för ek. Danska virkeshandlare och tyska
godsförvaltare känner väl till Kenneth.
Han har även kunskap om mer udda delar av den europeiska marknaden där få
svenskar är verksamma såsom Ungern och
Rumänien.
Kenneth har även arbetat med att skapa en marknad för flera andra lövträslag,
bland annat för asken och bok.
Kenneth var tidigare ledamot i Ekfrämjandets styrelse och har såväl då som därefter vid otaliga exkursioner bidragit med
sitt kunnande.
Om fler människor med Kenneths
engagemang fick tillfälle att arbeta med
den svenska ädellövskogen under mer än
ett kvarts sekel skulle framtiden för ädellövskogen se ännu ljusare ut.
Kenneth Arvidsson är en värdig mottagare av Ekfrämjandets rikspris 2012.
Ekfrämjandets styrelse

Kenneth Arvidsson från Kährs med Ekfrämjandets rikspris 2012. Foto Mats Hannerz.
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Ekfrämjandets länspriser 2012
Inte mindre än fyra välförtjänta pristagare
fick äran att ta emot Ekfrämjandets länspris för 2012. Priserna gick i år till en entusiastisk skogsägare och småskalig golvtillverkare i Skåne, en kunnig entreprenör
i Kalmar, en vårdare av ekmiljöer i Sörmland och en erfaren skogskonsulent i Halland. Priserna delades ut vid ceremonier i
samband med skogsträffar och exkursioner. Här följer styrelsens motiveringar:

Ekfrämjandets länspris
Kalmar till Håkan Bergh

för

Håkan Bergh får Ekfrämjandets länspris
2012 för sin gärning som praktisk vårdare
av såväl ekens naturvårdsvärden som dess
ekonomiska värden.
Håkan tillhör den skara av manuella
skogsarbetare och entreprenörer som gör
ett högkvalificerat arbete, bland annat åtgärder i naturvårdsbestånd, där standardiserade schabloner är långt ifrån tillräckliga.

2012 års pristagare i Kalmar Håkan Bergh
fick sitt pris vid en ceremoni där Thomas
Thörnqvist stod för utdelningen. Foto Knut
Arnesson.
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Håkan är kunnig och aktiv i dialogen
kring hur åtgärderna bör utföras och han är
respekterad av såväl markägare som akademiska experter. Han är en del av ett team
inom Södras verksamhetsområde Långasjö
som jobbar engagerat och aktivt med åtgärder i de många ekdominerade skogar som
finns i området.
Håkan är en skogens danskoreograf;
arbetssam, engagerad, kunnig och aktiv i
dialogen kring resultaten av åtgärderna i
ekskogen.
Håkan Bergh är en värdig mottagare av
Ekfrämjandets länspris 2012.

Ekfrämjandets länspris
Skåne till Lennart Bosrup

för

Lennart Bosrup äger fastigheten Bosarp
1:17 tillsammans med hustrun Gunnel och
sonen Joel. Fastigheten är belägen i Glimåkra socken, Ö Göinge kommun. Fastigheten omfattas av drygt 80 ha skog varav
ca 20 % är ädellöv främst ek. Lennart har
visat ett stort intresse för att bevara och utöka andelen ädellöv på fastigheten. Detta
genom aktiva skötselåtgärder i befintliga
ädellövs bestånd men även genom att ta
tillvara föryngring som spontant kommer
i granbestånd. Lennart har även nyanlagt
ekbestånd på inägomark.
Det som skiljer Lennart från många
andra skogsägare är att han även tagit tag
i vad man kan göra med den avverkade
råvaran. Hemma på gården sker idag en
småskalig tillverkning av massivt ekgolv.
För att göra detta ekgolv än mer exklusivt
så har Lennart tagit fram ett golv där man
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landskapet och i närhet av gården. Här bör
speciellt nämnas skapande av en trädallé,
på åkermark, utmed den allmänna vägen
vilken passerar genom fastigheten samt
arbetet med att iordningställa ett eget litet
ädellövsarboretum i anslutning till gården.
Johan Nordén är en värdig mottagare
av Ekfrämjandets länspris 2012.

Lennart Bosrup tilldelades Ekfrämjandets
länspris vid en skogsträff i Osby den 6 mars
2013. Foto Lars Dahlén

lägger in bitar av svart diabas. Lennarts
ekar växer på en berggrund av svart diabas så det är logiskt att dessa båda material förenas i den förädlade produkten. Mer
om fastigheten och golvtillverkningen
finns att läsa på www.angavangen.se
Lennart Bosrup är en värdig mottagare
av Ekfrämjandets länspris 2012.

Ekfrämjandets länspris för
Sörmland till Johan Nordén
Johan Nordén har ett brinnande intresse för
ekskog både som produktion och som kulturträd på sin fastighet belägen mitt i det
Sörmländska Herrgårds-landskapet.
Efter sitt förvärv av fastigheten i slutet
på 1980-talet har Johan målmedvetet nyanlagt och vårdat ädellövskog. Ett tiotal hektar nerlagd jordbruksmark har överförts
till ädellövskog med målet att producera
virke, det mödosamma och kostsamma
tillsynsarbetet till trots. Johan bidrar också
till att bevara och återskapa ekmiljöerna i

2012 års pristagare i Sörmland Johan Nordén
fick sitt pris vid en ceremoni där Thomas
Thörnqvist stod för utdelningen. Foto Anders
Bollvik.

Ekfrämjandets pris för Halland
2012 till Per-Olof Erlandsson
Per-Olof Erlandsson har varit verksam
som skogskonsulent på Skogsvårdsstyrelsen, numera Skogsstyrelsen i Halland
sedan 1977 och har en lång erfarenhet av
halländskt skogsbruk.
Lövskogsskötsel, inte minst ädellöv, ligger Per-Olof särskilt varmt om hjärtat. I
början av 80-talet betraktades det som en
näst intill omöjlig uppgift att föryngra bokskog i Halland. Per-Olof tog en aktiv roll
i arbetet och påbörjade ett flertal föryng43

Ekbladet 28

ringar under den här tiden. Efterhand som
det blev tydligt vilka framgångsfaktorerna
är, så har resultaten genomgående blivit
goda.
Per-Olof har inte nöjt sig med att initiera
föryngringar, han har också följt upp dem
så att skärmar glesats ut och röjningar påbörjats så att föryngringar kunnat utvecklas väl.
Per-Olof har medverkat vid upprättande
av ett stort antal bidragsplaner och på det
sättet aktivt bidragit till att aktuella åtgärder blivit genomförda.
En annan del i Per-Olofs engagemang
har varit att ta till vara möjligheterna att
gallra fram ädellöv ur blandbestånd, exempelvis att gynna ek i blandskogar med
annat löv och tall.
För Per-Olof har en bra kommunikation
med markägarna alltid varit viktig.

Per-Olof har även ansvarat för skötseln
på Skogsstyrelsens fastighet i Åkulla. Där
har han praktiserat i stort sett hela skalan
av ädellövskogsskötsel. När SLU anlad demoplanteringar på Åkulla 2001, hade han
ansvaret för planteringen. Han har därefter
ansvarat för tillsyn samt lämnat förslag på
och genomfört aktuella åtgärder. Demonstrationshägnen har varit en uppskattad
besökspunkt vid flera skogdagar och exkursioner som Per-Olof hållit i.
Per-Olof har slutat på Skogsstyrelsen
och nu skaffat sig behörighet som ackrediterad rådgivare inom LBP Öka arealen
ädellövskog. Intresset och engagemanget
för ädellövskogen håller i sig.
Per-Olof Erlandsson är en värdig mottagare av Ekfrämjandets länspris 2012.

2012 års pristagare i Halland Per-Olof Erlandsson fick sitt pris av Thomas Thörnqvist. Foto Lars
Dahlén.
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