Akademiens ändamål
”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.”
Akademiens portalparagraf, stadgarna 1 §

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Obunden nätverksorganisation

Mötesplatsen för forskare och praktiker

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en av de tio kungliga
akademierna i Sverige, inrättad år 1813 av dåvarande kronprinsen Carl Johan,
sedermera kung Karl XIV Johan. Carl Johan blev också akademiens förste
preses (ordförande). Idag är H.M. Kung Carl XVI Gustaf akademiens högste
beskyddare.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien grundades som en central förvaltningsmyndighet men är idag en oberoende nätverksorganisation för utveckling av de gröna näringarna. KSLA betonar vikten av samverkan mellan natur
och människa för samhällets utveckling. Vi arbetar med frågor som berör alla
och som intresserar många!
Akademien förvaltar ca 40 stiftelser som har det gemensamt att de ska
främja vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn enligt
donatorernas önskemål. KSLA förvaltar också ett antal fonder för utdelning
av priser, belöningar, stipendier och forskningsanslag.
Akademien har varit verksam sedan 1813 och många av dagens institutioner inom den gröna sektorn har sitt ursprung i den: Landsbygdsdepartementet, Jordbruksverket och en stor del av forskningsrådet Formas är några.
Akademien hade under många år tillsynen över Hushållningssällskapen och
var dessutom huvudman för jordbrukets försöksverksamhet, som senare övertogs av Sveriges lantbruksuniversitet.

Genom akademisammankomster, konferenser och seminarier, symposier,
workshops och rundabordssamtal erbjuder akademien ett forum för att belysa
komplexa frågor där en samlad bild saknas och där olika lösningar måste vägas mot varandra.
Akademiens drygt 600 svenska och utländska ledamöter kommer från
forskning, näringsliv och offentlig förvaltning men företräder i akademien
sin personliga kompetens. Vi finner många av KSLA:s ledamöter i kretsen av
framstående företrädare för de areella näringarna.
Att ledamöterna representerar olika erfarenheter, kompetenser och förhållningssätt garanterar allsidighet och helhetssyn i akademiens olika aktiviteter. Det fria vetenskapliga samtalet och diskussionen över disciplingränserna är viktiga. Akademien vill samla den bästa kompetens som finns för en
konstruktiv diskussion och hämtar den kompetensen såväl bland ledamöterna
som externt.

I Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sigill ser vi Ceres,
växtlighetens och den odlade jordens gudinna hos romarna.
Grekerna kallade henne Demeter.
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Välkommen till
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
– mötesplatsen för den gröna sektorn

Organisation och struktur

Publiceringsverksamheten

Inom KSLA finns tre avdelningar – allmänna avdelningen, jordbruksavdelningen och skogsavdelningen – som arbetar med frågor som ledamöterna
initierar. Den praktiska verksamheten bedrivs inom avdelningarnas olika
kommittéer och arbetsgrupper och i nämnder.
Akademiens enhet för de areella näringarnas historia (ANH) driver tvärvetenskapliga och kunskapsuppbyggande projekt inom skogs- och agrarhistoria. Till enheten hör ett aktivt och välförsett forskningsbibliotek, specialiserat på de areella näringarnas historia. Det är öppet även för allmänheten.
Akademikollegiet är akademiens styrelse. Där ingår preses, vice preses,
akademiens sekreterare/verkställande direktör, de tre avdelningsordförandena samt ytterligare nio ledamöter, tre från varje avdelning.
Akademiens sekreterare/vd är chef för akademiens kansli och leder det
dagliga arbetet.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift (KSLAT) dokumenterar
akademiens seminarier och konferenser eller utgör rapporter från akademiens
kommittéer och arbetsgrupper.
Akademien ger också ut böcker om de areella näringarnas historia i bokserien Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden (SOLMED) och i skriftserien Miscellanea, som består av personbibliografier, litteraturförteckningar
m m.
Nyhetstidningen KSLA-Nytt & Noterat publiceras på nätet fyra gånger
per år och informerar främst om aktiviteter hos akademien i populär form.
Nyhetsbrevet Freja handlar i huvudsak om KSLA:s bibliotek och den litteratur som köps in dit. Freja tipsar också om intressanta forskningsmiljöer
och intressanta databaser m m som är användbara i det agrarhistoriska arbetet.
På akademiens hemsida, www.ksla.se, går det att beställa akademiens
tryckta publikationer. Förutom SOLMED- och Miscellanea-serierna finns
alla också att hämta i pdf-format på hemsidan.

