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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

Drottninggatan 95 B, Stockholm

Torsdag 23 maj, kl 15–18

KSLA 200 år
1813–2013

Kungl. Skogs- och Lantbruksaka-
demiens uppgift är att med stöd 
av vetenskap och praktisk erfa-
renhet till samhällets gagn främ-
ja jordbruk och skogsbruk samt 
därtill knuten verksamhet.

Akademien startade sitt arbete 
den 28 januari 1813 under led-
ning av Karl XIV Johan.
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Kollegierummet (1)
Om Akademien   –     Åke Bruce  

Biblioteket (2) 
Biblioteket och den historiska verksamheten 
–   Per Eriksson  

Plenisalen (3)
Den utåtriktade verksamheten   –   Christina Engfeldt  

Miniföredrag om akademien

Varje halvtimme med start kl 15:45: 

15:45     –     16:15     –     16:45     –     17:15

Varje halvtimme med start kl 15:30: 

15:30     –     16:00     –     16:30     –     17:00

Donatorsfoajén (4)
Ceres   –   Peter Edling  

Carl Johan-rummet (5)
Ledamöterna   –   Per Wramner  

Oscars källare (6)
Avdelningar och kommittéer   –   Christina Möller



KSLA 200 år
1813–2013

”Kongl. Svenska Landtbruks-Academien” instiftades 1811 och instal-
lerades den 28 januari 1813 på initiativ av dåvarande kronprinsen Karl 
Johan, sedermera kung Karl XIV Johan, som blev den nya akademiens 
förste preses. När akademien bildades var ca 85% av befolkningen sys-
selsatt inom jordbruket.

Akademien hade till en början funktionen som central förvaltningsmyn-
dighet. Många av dagens institutioner inom lantbruket har sitt ursprung 
i akademien; Jordbruksdepartementet, Jordbruksverket och forskningsrå-
det Formas är några av dem. 

Akademien är en aktiv mötesplats för vetenskap och praktisk erfarenhet 
– en oberoende och kritiskt granskande organisation, som till samhällets 
gagn ska främja ett ekologiskt, etiskt, estetiskt och socialt hållbart och 
därmed ekonomiskt bärkraftigt nyttjande och vård av jord, skog, växter, 
djur, vatten och luft. Häri inbegrips även vidareförädling av produkter 
och tjänster till konsumenterna samt landsbygdens frågor i vid mening. 
Kort sagt arbetar akademien med frågor som berör alla och som intres-
serar många!

KSLA har tre avdelningar: Allmänna avdelningen, Jordbruksavdelningen 
och Skogsavdelningen. Dessutom finns Enheten för de areella näringar-
nas historia (ANH) med bibliotek och arkiv med speciell inriktning mot 
agrarhistoria. Den dagliga verksamheten sköts av ett kansli som sitter på 
Drottninggatan 95 B.

Akademiens ledamöter följer utvecklingen genom nämnder, kommit-
téer och arbetsgrupper, tar initiativ i speciella frågor och anordnar semina-
rier och konferenser o d. De flesta är öppna för allmänheten och har fritt 
inträde. Se www.ksla.se.

KSLA fungerar som remissorgan inom de areella näringarna och upp-
muntrar speciellt yngre forskare genom att fördela forskningsanslag och 
stipendier.

Akademien ger ut tidskriften KSLAT, Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademiens Tidskrift och den elektroniska KSLA-Nytt & Noterat. Aka-
demien har också en omfattande historisk utgivning i serien Skogs- och 
Lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) och biblioteket ger ut det 
elektroniska nyhetsbrevet Freja.


