
Pressmeddelande 
För ytterligare kommentarer kontakta För pressmaterial och intervjuer
Bengt Ek David Persson 
bengt.ek@skogen.se david.persson@skogen.se 
tel. 08-412 15 30 tel: 08-412 15 20
alt. 070-546 78 90  alt: 0707-46 22 30

Idag offentliggörs mottagarna av Greve Carl Bernadottes skogspris 
och utmärkelsen Guldkvisten. 

Idag den 26 mars tillkännager Föreningen Skogen att Tomas Lundmark, Umeå, tilldelas 
Greve Carl Bernadottes Skogspris och att Guldkvisten tilldelas Camilla Sandström, Umeå 
och Johan Kuylenstierna, Stockholm samt Lars Stigsson, Bjärred. De tilldelas utmärkelserna 
för sina insatser i den svenska skogssektorn.  

Ur motiveringen för Tomas Lundmark: Som ingen annan tar professor Tomas Lundmark ett samlat 
grepp och visar hur vi kan sköta skogen aktivt för att få mer produkter, mångfald, klimatnytta och 
upplevelser. Men han visar också att vi måste se ekosystemens gränser. Att skogens gåvor kräver 
människans vägval. 

Ur motiveringen för Camilla Sandström: Med ett brinnande intresse för människor, och med både 
ödmjuk och skarp approach, tar sig Camilla an polariserande frågeställningar i skogs-, vilt- och 
naturvårdsdebatten. Hennes forskning sprider ljus över hur människor och grupper kommunicerar 
med varandra, hur olika delar av samhället möts i konfliktsituationer och att det är en naturlig del av 
samhällsutvecklingen. För konflikter driver idéer. När de hanteras rätt. 

Ur motiveringen för Johan Kuylenstierna: Johan är professorn, hedersdoktorn, styrelseledamoten, 
folkbildaren, optimisten, inspiratören och debattören. Hans mångsidighet är sinnebilden för hans eget 
budskap om att Sverige kan bli fossilfritt före många andra: Genom samverkan och synergier. Johan 
Kuylenstierna pekar på skogens viktiga roll som förnybar råvara och kolsänka – en av många bitar i 
klimatpusslet. Men han lyfter också fram ekosystemens utsatthet. Deras ekologiska, ekonomiska och 
sociala värden som vi måste rädda genom en omställning. 

Ur motiveringen för Lars Stigsson: I den globala omställning av industrin mot ett hållbart samhälle som 
vi börjar se nu är Lars Stigsson en uppfinnare och entreprenör med lyskraft. Han tar in 
skogsprodukternas förnybarhet i nya branscher. Tack vare Lars har hjärtat börjat klappa snabbare hos 
Sveriges skogsbrukare: I många generationer har de redan levererat virke till viktiga vardagsvaror, 
från toalettpapper till hela hus. Nu är de med och levererar förnybarhet till ännu fler delar av samhället. 
Lars Stigsson får skogen att göra ännu mer nytta. 

Den sedvanliga prisutdelningen, som brukar genomföras av föreningens beskyddare HMK Carl XVI 
Gustaf, sker digitalt på Forum för Bioekonomi den 20 april.  
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Föreningen Skogen är en ideell och obunden förening för människor som förenas av viljan att utveckla skogens alla värden. 
Många av föreningens 7 500 medlemmar är skogsägare eller arbetar på andra sätt med skogsbruk eller skogens produkter. 
Varje år uppmärksammar vi personer som gjort värdefulla insatser för skogarna och skogssektorn.  


