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.

Pressmeddelande 2015-12-11

KSLA delar ut följande priser och belöningar 2016
Akademien har utsett 2016 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla
insatser inom akademiens områden. H.K.H. Prins Carl Philip delar ut följande priser och
belöningar vid akademiens 204:e högtidssammankomst den 28 januari 2016 i Stockholms
Stadshus.

Akademiens A. W. Bergsten-pris
Agronomie hedersdoktor Annika Åhnberg, Glemmingebro
Under tre decennier har hon på ett engagerat, intresseväckande och konstruktivt sätt bidragit till
den nationella debatten om de areella näringarna.
Akademiens guldmedalj
Skoglig doktor, tidigare VD Jan Fryk, Sigtuna
Hans visionära insatser inom tillämpad skoglig forskning och utveckling har skapat kunskapsbryggor mellan grundforskning och praktik, som haft avgörande betydelse för svenskt skogsbruks
ökade hållbarhet och internationella konkurrenskraft.
Akademiens silvermedalj
Docent Rolf Kjellström, Simrishamn
för hans forskning och författarskap om människors historiska livsmiljöer, och hur sådan kunskap
kan påvisa sambanden mellan ursprungsfolkens sätt att nyttja naturen och dagens modeller för
hållbart brukande.
Akademiens belöning för framstående doktorsarbete
Veterinärmedicine doktor Jonas Malmsten, Vallentuna och Sveriges Lantbruksuniversitet,
Uppsala,
för hans avhandling Reproduction and Health of Moose in Southern Sweden
och
Filosofie doktor Mikael Thyrel, Vännäs och Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå,
för hans avhandling Spectroscopic Characterization of Lignocellulosic Biomass.
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning
Professor Per G Berg, Uppsala,
för hans engagerade arbete med att föra ut kunskaper för uthålligt samhällsbyggande och hållbar
utveckling, nationellt och internationellt.
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation
Vetenskapsjournalist Henrik Ekman och vetenskapsjournalist Gustaf Klarin, båda Stockholm,
som var för sig och på ett framträdande sätt i TV respektive radio har förmedlat kunskap i frågor
av stor betydelse för de areella näringarna. De har medverkat till att skapa ett utvecklande möte
mellan vetenskap och allmänhet och på så sätt tillgodosett det allmänna intresset att vara
informerad. De vågar vara inte bara förmedlande utan också djärvt ifrågasättande och källkritiska.
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Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst
Entomolog Henrik Nordenhem, Uppsala,
för hans högt uppskattade insatser inom skogsentomologin, där hans idéer och uppfinningsrikedom har bidragit till framgångsrik forskning och utveckling av olika skydd mot skadeinsekter
i skogen, särskilt snytbaggen.
Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare
Lantmästare Bengt Larsson, Kil,
för hans arbete med landsbygds- och företagsutveckling i Värmland. På sitt inspirerande sätt har
Bengt Larsson fått människor att lyssna och gå till handling.
Anders Elofsons medalj (beslutas av styrelsen för Stiftelsen Anders Elofsons Fond)
Docent Eva Spörndly, Uppsala
för att hon i såväl forskning som undervisning lyckas kombinera hög vetenskaplig kvalitet med
praktisk tillämpning inom området bete och dess nyttjande.
Akademiens UniK:s casetävling 2015
Frida Edman, Frida Magnusson och Mikaela Nilsson,
som vann tävlingen med en populärvetenskaplig artikel som involverar ett vetenskapligt baserat
helhetstänkande och på ett generellt plan beskriver förutsättningarna för att skapa ett hållbart
naturbruk 2050.
Anders Walls landsbygdsstipendium beslutas av Anders Walls stipendiekommitté
i januari 2016.
Dessutom erhåller professor Leif Andersson, Uppsala, Akademiens Nilsson-Ehlemedalj 2015, för
enastående molekylärgenetisk forskning med tillämpningar inom husdjursaveln (belöningen
beslutades förra året men pristagaren hade då inte möjlighet att deltaga).
Fullständiga motiveringar finns på KSLA:s hemsida, www.ksla.se.

Mer information:
Agr.dr Bo Andersson, akademiens vice preses, ordförande i KSLA:s Pris- och Belöningsnämnd
Telefon: 072-544 45 48
E-postadress: bo.andersson.28@telia.com, akademien@ksla.se • www.ksla.se

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Box 6808 (Drottninggatan 95 B) • 113 86 STOCKHOLM
Tel 08-5454 7700 • • akademien@ksla.se • www.ksla.se • @KSLA_Academy
2

