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ÄDELLÖVPRISTAGARE 2015
Ekfrämjandet delade ut två välförtjänta länspris för 2015. Inget rikspris delades ut under
året.

Ekfrämjandets länspris för Skåne 2015 till Per Blomberg
Per Blomberg är en hängiven naturvårdare med blick för landskapet och inte minst
dess träd. Han är en duktig fotograf och har
under de senaste 15 åren medverkat i flera
naturfotoutställningar. Han är dessutom en
skicklig författare och har som både redaktör och huvudförfattare drivit fram många
böcker med inriktning på natur, skyddade
områden och landskapet. Inte minst har
han beskrivit landskapets förändring och
gett kloka råd i den fysiska planeringen
av landskapet. Tonvikten har legat vid den
skånska naturen och miljön. Han har i sitt
arbete samverkat med bl a Lunds kommun,
länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, Naturskyddsföreningen i Skåne och Skånes
Hembygdsförbund.
Den första boken om träd kom redan
2000 och heter Skyddsvärda trädmiljöer
i Skåne för bevarande av den biologiska
mångfalden. Skånska trädmiljöer utgör
några av landets artrikaste naturtyper och
deras långa påverkan från människan har
gett upphov till artkombinationer som är
beroende av människans hävd. De senaste

Per Blomberg. Foto Anders
Ekstrand.
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150 årens omvandling av landskapet och
nya skogsbruksmetoder har gjort att dessa
miljöer är hotade. I ädellövskog, som har
en stor del av sin utbredning i Skåne, finns
över hälften av hotade arter.
Boken Skånska Jätteträd togs fram
2003. Här lyfter man fram de största träden
i Skåne och det är givetvis ek som dominerar bland dessa. Även om Per Blomberg i
boken har fått stöd från flera, så är det han
som har varit drivande och huvudförfattare. Under de senaste åren (2014-15) har Per
och hans medhjälpare ytterligare fotograferat, mätt, listat och beskrivit historiken
kring de 100 största träden i Skåne, dvs de
som är störst i omkrets i brösthöjd. Dessa
mätningar finns nu dokumenterade i Trädportalen, under Artdatabanken på Naturvårdsverket. Av de 10 största är 9 ekar, som
fördelas över nästan hela Skåne. Störst är
Bosjöklosters-eken med sina kanske 700 år
på nacken.
Per Blomberg är en värdig mottagare av
Ekfrämjandets länspris 2015.

Ekbladet 31

Ekfrämjandets länspris för Kalmar 2015 till
Leif Svensson Handel med Ek
Entreprenörs- och inköpsföretaget Leif
Svensson Handel med Ek får Ekfrämjandets länspris 2015 för sin verksamhet som
praktisk vårdare av såväl ekens ekonomiska värden som dess naturvärden.
Företaget har bedrivit en 30-årig verksamhet med inriktning virkesköp, avverkningsåtgärder och rådgivning vilket starkt
bidragit till att stimulera intresset för lövskogsbruk, i första hand skötsel av ek men
även andra lövträd.
Företagets medarbetare Leif- och Lennart Svensson tillhör den skara av entreprenörer, inköpare och skogsbrukare som
utför ett högkvalificerat arbete som skapar
ekonomiska mervärden för många skogsägare parallellt med bibehållande av naturvärden.

Företaget och dess medarbetare är kunniga och aktiva i dialogen kring hur åtgärderna bör utföras och är engagerade och
aktiva i kontakten med myndigheter med
huvudsyfte att leverera ändamålsenliga
skötselåtgärder.
Leif och Lennart är ekskogens avverkningsproffs där utmaningen är att hantera
de stora och tunga stammarna med försiktighet och teknisk skicklighet samt att tillreda eken på bästa sätt.
Företaget Leif Svensson Handel med Ek
är en värdig mottagare av Ekfrämjandets länspris 2015.

Ekfrämjandets ordförande Thomas Thörnqvist delade ut länspriset till Leif Svensson vid en ceremoni på Skogsstyrelsen i Nybro. Foto Mats Hannerz.
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