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Pressmeddelande
Håkan Jönsson får 2008 års
Avlopp och Kretsloppspris
- Jag är mycket glad och hoppas nu på ett ökat intresse för hur Sverige och resten av
världen på ett säkert sätt ska använda avloppets växtnäring till odling och minska
undernäringen. Idag är dålig sanitet och brist på gödsel starkt bidragande orsaker till,
sjukdom, barnadödlighet och svält i många utvecklingsländer säger Håkan Jönsson verksam
som forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Stockholm Environment Institute.
- Håkan har under lång tid år varit en förgrundsfigur och pådrivare i arbetet med att utveckla
framtidens hållbara avloppslösningar i Sverige och utomlands, säger Ulrika Geber,
enhetschef vid Centrum för uthålligt lantbruk, SLU och medlem i juryn.
Priset, ett hedersdiplom och ett resestipendium, delas ut på Rikskonferensen Avlopp &
Kretslopp den 4-5 mars 2008 i Linköping. För information om konferensen besök
www.alpab.se.
Juryns motivering
Håkan Jönsson har i sin forskning utvecklat källsorterande tekniklösningar vilka möjliggör att avloppets
växtnäring återförs till odling - avlopp i kretslopp. Håkan och hans forskargrupp arbetar utifrån ett
tydligt hållbarhetsperspektiv och med användaren i centrum. Resultatet av deras arbete bidrar nu till
att kretsloppssystem för små avlopp blir en allt vanligare lösning i Sverige och världen.
Juryns medlemmar:
- Anna Berggren, Telge Nät, Södertälje (ordförande),
- Ulrika Geber, föreståndare för Centrum för uthålligt lantbruk vid Sveriges Lantbruksuniversitet,
- Jörgen Hanæus professor i VA-teknik vid Luleå Tekniska Universitet.
Vad är Avlopp & Kretsloppspriset?
Avlopp och Kretsloppspriset är instiftat av arrangörerna av konferensen Avlopp & Kretslopp och delas
sedan 2004 årligen ut till en person eller en grupp av personer verksamma inom de nordiska länderna
som på ett betydelsefullt sätt främjat utvecklingen och införandet av miljö- och kretsloppsanpassade
avloppssystem.
Kontaktinformation Håkan Jönsson:
E-post Hakan.Jonsson@bt.slu.se, Telefon: 018-67 10 00
För mer info och bild på Håkan Jönsson: www.avloppsguiden.se/avloppkretslopp/priset.htm
Om konferensen Avlopp & Kretslopp
Tema för 2008 års konferens är Havsmiljön och Strategisk VA-planering i
kommunerna och inledningstalare är Åsa-Britt Karlsson, statssekreterare
Miljödepartementet. Övriga talare är kommuner, Naturvårdsverket, Svenskt
Vatten och ledande experter.
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