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Joakim Odelberg får
miljöstipendium för sitt
engagemang och viktiga arbete
för ett friskt och levande hav.
Thordénstiftelsens miljöstipendium
Prisbelönta bevarandefilmaren och fotografen Joakim Odelberg får Thordénstiftelsens
nyinstiftade miljöstipendium 2017 om 50000 kronor, med följande motivering:
Joakim Odelberg är en framstående undervattensfotograf med uppmärksammade
produktioner om miljö och miljöförstöring i havet. Joakim är en framstående pedagog och
opinionsbildare som genom sina bilder visar det vackra och storslagna i vår havsmiljö,
samtidigt som han sätter fokus på problem och utmaningar som rör miljön i havet.
Joakim Odelberg har sedan 2007 arbetat intensivt med marina miljöfrågor för att öka
medvetenheten om hur illa ställt det är med havet – vår källa till liv på jorden. Joakims
arbete sträcker sig långt utanför Sveriges gränser där han jobbar tillsammans med flera
internationella organisationer och stiftelser, t.ex. Dr Sylvia E Earles Mission Blue, WildAid
och Marine Conservation Institute för att nämna några. De senaste tre åren är Joakim
Odelberg också en populär och mycket omtyckt programledare i SVTs Mitt i naturen.
– Att få detta miljöstipendium är både glädjande och ett kvitto på att mitt viktiga arbete för
ett friskt levande hav når ut och gör nytta. Det motiverar mig att arbeta ännu mer målinriktat
för att se till att nya metoder och åtgärder utvecklas för att hjälpa och förbättra vårt hav,
säger Joakim Odelberg
Stipendiet delas ut vid Thordéndagen på Bohusläns museum i Uddevalla lördagen 13 maj.

Tidigare utmärkelser

–

2012 EUIFA Environmental Award för ”Ghosts In The Baltic Sea” vid Internationella
undervattensfilmfestivalen i Belgrad.

–
–
–

2012 Anemone Foundation Award, North Sea Film Festival, Ghost In The Baltic Sea
2012 TV-priset Kristallen, Bästa Drama, för ”30 grader i februari”, där Joakim filmade och
regisserade allt undervattensmaterial.
2013 Honorary mention / Hedersomnämnande at Blue Ocean Film Festival
Monterey,CA. Ghosts In The Baltic Sea

Mer information:
www.joakimodelberg.se
Thordénstiftelsen: www.thordenstiftelsen.se
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