Georg och Greta Borgströms pris
Priset, som instiftades 1997, utgörs av en penningsumma som tilldelas förtjänt person som
aktivt forskar eller på annat sätt verkar i Georg Borgströms anda, d v s verksamhet som har
med världens livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna ekologiska, demografiska
och ekonomiska aspekterna.
Ambitionen är att priset skall utdelas vartannat år, vid akademiens högtidssammankomst den
28 januari.
2014: Författare, EU-parlamentariker
Isabella Lövin

“för hennes banbrytande arbete med att
synliggöra dagens misshushållning med
våra fiskresurser och ett framsynt förhandlingsarbete inom EU för en hållbar fiskförvaltning i världen.”
2011: Chairman Yolanda Kakabadse,
Switzerland

“for her outstanding work for sustainable
development in international environmental protection.”
2009: Professor Hans Rosling
”för hans globalt inriktade verksamhet
gällande människans livssituation med hälsan
som utgångspunkt. Hans forskning fokuserar
på länkarna mellan ekonomisk utveckling,
jordbruk, livsmedelsförsörjning, fattigdom och
hälsa. Hans övertygande och pedagogiska
budskap grundas på komplicerad internationell
statistik.”
2007: Docent Johan Rockström
”för hans mångåriga arbete, främst i Afrika,
genom att i forskning – ofta tillsammans med
småbönder – och modellbyggande utveckla
praktiska och accepterade lösningar för vattenoch livsmedelsförsörjning i utvecklingsländerna, bl a betoningen av konceptet Green
Water Management.”

2005: Dr Lester R. Brown, USA
“for inspiring millions of people all over the
world by global visions and a road map for an
ecological economy rescuing a civilisation in
trouble and a planet under stress.”
2003: Instituttleder Magnar Norderhaug,
Norge
”för att med klarsynthet i skrift och tal ha
reflekterat över människans förhållande till
naturen och därvid ha fått många att förstå
sambandet mellan individens handlande och
miljö- och livsmedelssituationen i världen som
helhet”.
2000: Professor Erik Arrhenius
”för ett mångårigt och framgångsrikt engagemang i de globala naturresursfrågorna med
uppföljande belysning i tal och skrift av
forsknings- och analysresultat rörande
tillståndet i världshushållet”.
1998: Professor Hans Ackefors
”för framgångsrik forskning, utrednings- och
upplysningsverksamhet kring hav och sjö som
resurs för livsmedelsproduktion”.

