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ÄDELLÖVPRISTAGARE 2014
Ekfrämjandet delade ut fyra välförtjänta länspris för 2014. Inget rikspris delades ut under
året.

Ekfrämjandets länspris för Skåne 2014 till Rolf Svensson
Rolf Svensson driver Skättilljunga sågverk. Det är det enda större lövsågverket i
Skåne som finns kvar av de sex som fanns
tidigare. Rolf tog över sågen efter sin far
1970 då det var ett ganska litet sågverk. Det
har sen dess vuxit och blivit flera gånger så
stort. Två stocktagande bandsågar installerades liksom såg för vidare sönderdelning.
Det byggdes också virkestork och lagerlokal. Vid sågverket arbetar sex-sju personer
varav flertalet är från Rolfs familj – man
kan säga att sågverket är ett riktigt familjeföretag.
Alla vanliga lövträslag sågas. Toffelämnen av al när tofflor var modernt, senare
huvudsakligen bok när det en period var
riktig bokboom och förstås även ek, björk,
ask m fl.

När efterfrågan på sågad bok gick ner
till nästan ingenting kom Rolf att bli leverantör av trä till något så speciellt som
hattar och korkar till whiskeyflaskor. Ämnen av bok till detta sågas och torkas för
att sedan bearbetas vidare på ett par andra
företag innan de färdiga korkarna når fram
till destillerier i hela världen. Det sågas
mycket bok till denna lilla detalj. Som en
annan kuriositet kan nämnas, att vid byte
av en stocktagande bandsåg kom den gamla till Jukkasjärvi, där den sågar sönder
stora isblock.
Rolf Svensson är en värdig mottagare av
Ekfrämjandets länspris 2014.

Ekfrämjandets länspris för Södermanland 2014 till
Lennart Nilsson
Lennart Nilsson har ett brinnande intresse
för lövskog. Han förespråkar ofta ädellövproduktion som ett alternativ i sin dagliga
gärning som skogsförvaltare verksam i det
Sörmländska Herrgårdslandskapet.
Många hektar av nyetablerad ädellövskog är ett synbart resultat av detta intresse
och denna målmedvetna satsning. Givetvis
finns skogsskötseln med på agendan med
röjningsprogram och utsyning, här kom-

mer Lennarts goda pedagogiska och skogliga kompetens väl till pass.
Lennart bär också med sig en lyhördhet inför sökandet av stimulansstöd för de
åtgärder som just för tillfället är aktuella,
vilket visar på spänst i förvaltaruppdraget.
Lennart Nilsson är en värdig mottagare
av Ekfrämjandets länspris 2014.
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Ekfrämjandets länspris för Gotland 2014 till Erik W Ohlsson
Från järnåldern till mitten av
1800-talet var slåtteränget bondens viktigaste mark. Här skördades det hö som höll korna vid
liv över vintern. Vinterns gödselproduktion bestämde hur
mycket åker som kunde odlas.
Äng var åkers moder. Gotland
är än i dag vårt främsta ängslandskap trots att dagens 300
hektar trädbärande slåtteräng
endast utgör 1% av den ursprungliga arealen.
I bevarandet av dessa rika
lövmarker och Gotlands kulturlandskap där eken tillsammans med främst alm och ask
utgör karaktärsträdslagen har
Gotlands Hembygdsförbund
och Gotländska Ängskommittén spelat en stor, kanske avgörande roll.
Den verkliga förkämpen för
bevarandet av lövmarkernas
kultur-och naturvärden är Erik
W Ohlsson från Fårö. Erik som Thomas Thörnqvist delade ut länspriset på Gotland till
är född 1938, har under 40 år Erik W Ohlsson. Foto Karin Wågström.
varit verksam på olika poster
inom
Hembygdsförbundet,
Gotländska Ängskommittén
och Fårö Hembygdsförening.
Erik har hållit mängder av
föredrag, skrivit två böcker och många ar- mittén. Han deltar med liv och lust i Ängstiklar samt genomfört många exkursioner. kommitténs arbete och exkursioner.
Han har även rent praktiskt genomfört och
deltagit i renoveringar av kvarnar, lambgift Erik W Ohlsson är en värdig mottagare
(skyddsbodar för utegångsfår) och täcka- av Ekfrämjandets länspris 2014.
tingar (nytt agtag på byggnader).
Erik är ”still going strong” och är nu
hedersordförande i Gotländska Ängskom42
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Ekfrämjandets länspris för Östergötland 2014 till
Henrik Svensson
Henrik har sedan 1999 på ett förtjänstfullt
sätt förvaltat skogsegendomarna Hornsberg/Forsby i Valdemarsviks kommun och
Värnanäs i Kalmar kommun.
Henrik har med stort engagemang och
kunnighet förvaltat och utvecklat dessa
fastigheter, med ett totalt markinnehav av
4 600 ha, utifrån markägarens intentioner.
Han har också medverkat vid myndighetskontakter och vid nyförvärv av fastigheter.
Avverkning, skötsel och föryngring är föredömligt skött. Henrik har varit speciellt
noga med att snabbt få igång föryngringar
efter avverkning, detta gäller både barr och
löv.
Under en femårsperiod i början av
2000-talet planterades ett 30-tal hektar

med lövträd inom hägn. Lövföryngringarna har följs upp och skötts med föredömliga röjningar och är i dag en fröjd för ögat.
Stora delar av lövskogen på Värnanäs
har skötts på ett sådant sätt att länsstyrelsen gärna velat omvandla det till naturreservat. Ägaren har dock, med Henriks fulla
stöd, hävdat sin rätt att på ett ansvarsfullt
sätt själv få sköta skogen med hänsynstagande till den vackra miljön och dess höga
naturvärden.
Henrik Svensson är en värdig mottagare
av Ekfrämjandets länspris 2014.

Fred Lönnberg från Ekfrämjandets styrelse delade ut priset till Henrik Svensson i samband med
årsmötet 2014. Foto Mats Hannerz.
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