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Emma  Berglund  mottar  årets  skogspris  av  HMK  Carl  XVI  Gustaf  

Emma  Berglund  har  utsetts  till  årets  mottagare  av  Greve  Carl  Bernadottes  Skogspris.  Hon  är  
generalsekreterare  för  Europeiska  Familjeskogskonfederationen,  CEPF  och  får  priset  för  att  hon  är  en  
stark  drivande  kraft  i  arbetet  att  förklara  i  Bryssel  vad  hållbart  skogsbruk  är  i  praktiken  

Pristagare  utses  av  Föreningen  Skogen  och  under  Skogsnäringsveckan,  den  25  april,  tar  hon  emot  
priset  av  föreningens  beskyddare  H.M.  Kung  Carl  XVI  Gustaf.  

Europeiska  unionen  har  16  miljoner  enskilda  skogsägare  i  28  länder.  Om  alla  dessa  skogars  
möjligheter  ska  tas  tillvara  måste  skogsägarna  vilja  det  tillsammans.  Tillsammans  kan  de  också  
förklara  både  skogens  möjligheter  och  begränsningar  för  en  stundtals  okunnig  omvärld.  
  
Som  ledare  för  den  Europeiska  Familjeskogskonfederationen,  CEPF,  har  Emma  Berglund  axlat  den  
manteln.  Förutsättningarna  i  länderna  är  vitt  skilda,  så  det  är  en  tuff  utmaning.  
  
Men  redan  efter  en  begränsad  tid  som  generalsekreterare  för  CEPF  har  Emma  utvecklat  
organisationen  och  nya  relationer  med  markägarorganisationer,  skogsindustri  liksom  tjänstemän  och  
politiker  i  EUs  institutioner  i  Bryssel.  Med  intellektuell  skärpa  och  utan  att  vika  i  debatten  har  hon  
vunnit  respekt  i  den  ibland  mycket  tuffa  lobby-atmosfären.  Hon  får  kommunikation  och  samarbeten  att  
flyta,  inte  minst  med  god  trivsel  som  drivkraft.  
  
Sverige  och  Europa  har  i  Emma  fått  en  kraft  och  en  personlighet  att  på  plats  i  Bryssel  förklara  vad  
hållbart  skogsbruk  är  i  praktiken.  Hon  tjänar  som  en  stor  källa  till  inspiration  inte  minst  för  unga  och  för  
Skogssverige  om  hur  vi  kan  dela  med  oss  av  kunskap  och  bygga  gemenskap  över  gränser.  
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Bakgrundsfakta  och  bildmaterial:  
  
Om  Greve  Carl  Bernadottes  Skogspris: http://www.skogen.se/foreningen/utmarkelser/bernadotte  
Bild  -  Emma  Berglund:  http://www.skogen.se/sites/skogen.se/files/images/pages/emma_berglund_0.jpg  
Bild  -  Bengt  Ek:  http://www.skogen.se/kontakt/press/vd-och-logotyper  
Bild  -  Greve  Carl  Bernadottes  Skogspris:  http://www.skogen.se/kontakt/press/utmarkelser  

Föreningen  Skogen  är  en  ideell  och  obunden  förening  för  människor  som  förenas  av  viljan  att  ta  vara  mer  på  skogens  alla  
värden.  Många  av  föreningens  8000  medlemmar  är  skogsägare  eller  arbetar  på  andra  sätt  med  skogsbruk  eller  skogens  
produkter.  Varje  år  uppmärksammar  vi  personer  som  gjort  värdefulla  insatser  för  skogarna.    
  
Föreningen  Skogens  styrelse  har  i  uppdrag  att  dela  ut  Greve  Carl  Bernadottes  skogspris  till  person  som  gjort  det  svenska  
skogsbruket  utomordentliga  tjänster.  Priset  består  av  en  medalj  och  ett  penningbelopp.  


