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Jenny Jewert (född 1970) är journalist och författare med inriktning mot vetenskap, miljö
och politik. Hon medverkar regelbundet i dagspress, samhällsmagasin och olika
specialtidskrifter. Under perioden 2003-2015 var Jenny Jewert fristående kolumnist på
ledarsidan i Dagens Nyheter. Sedan år 2015 ingår Jenny Jewert som ledamot i Kungliga
Vetenskapsakademins nationalkommitté för biologi. År 2015 tilldelades hon pris av
Hushållningssällskapet för sin förmåga att från ett vetenskapligt perspektiv sprida kunskap
om landsbygden och lantbrukets villkor.
Jenny Jewert har under många år bevakat och granskat olika miljöfrågor, vilket resulterat i
en mängd artiklar, rapporter och filmer. Hon har producerat filmer om Östersjön och
jordbruket för WWF (The Baltic Sea Farmer of the Year Award, 2015) och Sveriges
lantbruksuniversitet (Ripples on Baltic Waters, 2014). Jenny Jewert ansvarade för
faktagranskning och research i samband med ett par stora filmproduktioner om överfisket
och övergödningen i Östersjön (Alla torskar 2009, Dirty waters 2011, Folke Rydén
Production) och för ett par kortfilmer om klimathotet och älvarnas biologiska mångfald
(Mattias Klum Tierra Grande AB). Genom sitt mångåriga engagemang för miljöfrågor har
Jenny Jewert god kännedom om organisationer, forskargrupper, myndigheter och politiker
på miljöområdet.
Jenny Jewert har författat ett par skrifter som behandlat landskaps-, jordbruks- och
livsmedelsfrågor för Kungliga skogs- och lantbruksakademin, och var under våren 2016
redaktör för en av akademins tidskriftsnummer om jordbruk och bioteknik. I början av sin
karriär som journalist fick hon pris för bästa vetenskapsjournalistik (2005) med boken
”Gentekniken i människors vardag” (Atlantis) av Svenska föreningen för
vetenskapsjournalistik. I motiveringen betonades särskilt Jenny Jewert förmåga att kritiskt
och allsidigt granska komplexa frågor, och hennes förmåga att göra egna analyser av ett
aktuellt och relevant ämne. Jenny Jewert har varit redaktör för Svenska Dagbladets
vetenskapsredaktion och Svenska Rovdjursföreningens tidskrift. Under flera år var hon
krönikör i landets ledande teknikmagasin, Ny Teknik. Hon agerar moderator på
konferenser och seminarier och har även producerat informationsmaterial åt
Vetenskapsrådet.
Jenny utvecklade sitt skrivande på den eftersökta skrivarkursen på Nordens Folkhögskola
Biskops-Arnö, innan hon tog examen i journalistik på Stockholms universitet år 2000.
Jenny Jewert har även en filosofie kandidatexamen i biologi från Uppsala universitet
(1996) (inkl statskunskap A). Hennes naturintresse har fått utlopp bland annat som
naturguide på Stora Karlsö och under olika uppdrag som fältassistent på
naturvetenskapliga forskningsstationer i Sverige. Hon bor med sin familj på en gård i norra
Uppland.

