
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 

 

Boksläpp och exkursion 
 

Tanckar, om skogars skiötzel 
Av Stadsmajoren A Rosensten & Professor CB Trozelius 

 

Tid Onsdag 1 november, kl. 09.00 till ca 16.00 

Plats I Alnarp vid gamla ladugården (Bobos Hjärta) 

Anmälan Sista anmälan den 25 oktober via denna länk 

Avanmälan senast den 27 okt, annars debiteras 500 SEK för våra kostnader. 

Max antal deltagare 45 personer (en buss) 

Frågor Om innehåll: Pelle Gemmel, pelle.gemmel@slu.se, 070 287 50 84 

Om anmälan Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, 08-54 54 77 12 

Pris Kostnadsfritt! 

 

Sveriges första Skogsskötselhandbok 

(gavs senast ut, då som tredje upplaga, 1771) 

 

KSLA ger, nu 250 år senare, ut den ”fjärde upplagan”, nu med utförliga kommentarer och analyser 

av historie-, skogs- och landskapsforskare. Detta med akademiledamoten Håkan Tunón som 

redaktör.  

 

KSLA inbjuder till en exkursion med boken som röd tråd. Vi kommer färdas med buss genom det 

skånska landskapet från Alnarp till Snogeholm. Denna forna danska provins som vid bokens första 

upplaga, samtida med Linnés skånska resa, hade varit svensk i mindre än hundra år. Vi kommer att 

diskutera hur dåtidens landskap med skogsbrist och ljunghedar utvecklades till dagens 

produktionslandskap och naturligtvis diskutera hur det kommer att se ut i framtiden. 

 

I Snogeholms landskapslaboratorium har vi planterat de flesta av Sveriges trädslag, detta i bestånd 

och blandningar. Där diskuterar vi olika trädslags användning och skötsel då, nu och i framtiden 

 

Vi kommer innan vi är tillbaks till Alnarp även stanna och diskutera skötsel av trädgård och fruktträd 

som har en särskild avdelning i boken.Vi träffas 09.00 i Alnarp vid gamla ladugården(Bobos Hjärta) 

och avslutar på samma plats 16.00. 

 

Exkursionen leds av historieforskaren Per Eliasson, skogsskötselforskaren Pelle Gemmel samt 

landskaps- och trädgårdsforskaren Allan Gunnarsson.  

 

Naturligtvis krävs klädsel för utomhusvistelse i början av november.  

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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