PRESSMEDDELANDE
Professsor HOLGER MILITZ
För första gången har makarna Carola och Carl-Olof Ternryds utmärkelse
delats ut.
300 000 kronor har överlämnats till Professor, Dr HOLGER MILITZ för
betydelsefulla insatser inom forskning som hör till skogsnäringen. Summan
delas lika mellan pristagaren och institutionen för skog och träteknik på
Linnéuniversitetet.
Motivering:
Prof. Dr. Holger Militz Is one of the leading researches worldwide in
developing innovative wood modification technologies.
He has contributed with significant research in forestry industry areas
closely related to activities at Linnaeus University, in particular wood
processing. His research achievements the last 25 years in the wood
modification area has brought many of the technologies towards industrial
upscaling.
Holger Militz is especially recognized for his work on development of innovative
wood product using polymer integration, and investigations of plasma treatment of
wood.

Carl-Olof Ternryd

1928 – 2013
Civilingenjör KTH, generaldirektör och grundare av Kronobergsakademien – senare
Linnéakademien - för Vetenskap och Näringsliv. Ledamot av Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Krigsvetenskapsakademien
Instiftare och donator av CAROLA och CARL-OLOF TERNRYDS UTMÄRKELSE.
Målsättningen är att fortsatt vartannat år kunna utse mottagare av makarna Ternryds
utmärkelse.
I juryn: MIE JERNBECK, Ordförande, Linnéakademiens Forskningsstiftelse.

CARL-OLOF BENGTSSON, Juryordförande, Linnéakademiens Forskningsstiftelse.
STEPHEN HWANG, Rektor, Linnéuniversitetet.
KRISTINA ALSÉR, Landshövding, Kronobergs län.
STEFAN CARLSSON, Landshövding, Kalmar län.
LARS IDERMARK, Vd, Södra.

Linnéakademiens Forskningsstiftelses uppdrag är att främja den
vetenskapliga forskningen och utbildningen vid Linnéuniversitetet.
Under åren har Forskningsstiftelsen erhållit två större donationer. Det är många
personer i regionen som bidragit och som fortsatt bidrar till stipendier till
Linnéstudenter genom att köpa en eller flera bokplantor som planterats på
Linnéuniversitetet i Växjö. I år har vi också utlovats bidrag till stiftelsen när det
första spadtaget i Kalmar togs.
Styrelsen för Linnékademiens Forskningsstiftelse: Mie Jernbeck, ordförande
Göran Fremrot, Ylva Dandanell, Lars Malmborg, Stephen Hwang, Börje Nilsson, CarlOlof Bengtsson, Hans- Göran Stennert, Nils Nilsson, Lena Fritzén.
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