
 

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. 

 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
 
Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt  
så måste man se upp! 
Visdomsord tillskrivna Tage Danielsson 
 

Tid Torsdag 14 december, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

Plats Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 8 december via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  

Frågor Innehåll: Eva Pettersson, eva.pettersson@ksla.se, tel. 070-677 68 56 

Anmälan: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel. 08-54 54 77 06 

Webb Överläggningsämnet kan följas via länk på www.ksla.se med start 15:30.  

 

Decembersammankomsten ägnas enligt god tradition åt såväl reflexion som framåtblickande. Detta år, då 

ett ordförandeskifte står för dörren, är det extra intressant att både ta vara på erfarenheter och att våga tänka 

nytt. Avdelningarnas avgående ordföranden kommer att berätta om sina lärdomar och de tillträdande 

ordförandena kommer att delge oss sina tankar inför de kommande åren. Presidiet förmedlar diskussioner 

och slutsatser från kollegiets planeringskonferens som ytterligare underlag för en diskussion i plenum om 

strategiskt viktiga frågor för akademien i framtiden. 

 

Sammankomsten inleds dock med viktiga formella beslut, inkluderande olika val och fastställande av 2018 

års mottagare av A. W. Bergstens pris, S.O. Bergs och Fajer Fajerssons pris samt akademiens stora guld-

medalj, som delas ut högst vart femte år. Dessutom anmäls övriga priser och belöningar och resultatet för 

inval av nya ledamöter redovisas och stadfästs. 

 

Vi vill också bjuda ledamöterna att före den egentliga sammankomsten, som börjar kl. 15.30, delta i ett 

öppet seminarium med titeln ”Möjligheter och gränser för vår tillvaro” med Göran Djurfeldt från Lunds 

universitet. Professor Djurfeldt är 2017 års mottagare av Georg och Greta Borgströms pris. Detta pris går 

till en välmeriterad forskare eller någon som på annat sätt verkar inom områden som har med världens 

livsmedelsförsörjning att göra. Göran Djurfeldt fick priset för sitt långvariga och framgångsrika 

forskningsarbete om landsbygds- och jordbruksutveckling i framför allt Indien och Afrika. Detta 

seminarium börjar kl. 13.00. Mer info och anmälan på denna länk.  

 

Vi hoppas på många aktiva ledamöter och en livlig diskussion under seminarium, sammankomst och 

ärtsupé! 

 
Välkomna till årets sista akademisammankomst! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 
 

Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt  
så måste man se upp! 
Visdomsord tillskrivna Tage Danielsson 

 

 

Torsdag 14 december 
 

 

Moderator: Annika Åhnberg 

 

15.00 Samling, kaffe/te 

15.30 Formell sammankomst 

15.50 

 
I huvudet på KSLA:s avdelningsordföranden  
 

Höjdpunkter och hjärtefrågor från de gångna fyra åren: 

Åke Clason, Allmänna avdelningen 

Ann-Britt Karlsson, Jordbruksavdelningen 

Tomas Lundmark, Skogsavdelningen 

Ulrich Lange, Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP) 

 

Visioner och förväntningar inför de kommande fyra åren: 

Mats Denninger, Allmänna avdelningen 

Åke Rutegård, Jordbruksavdelningen 

Monika Stridsman, Skogsavdelningen 

Ulrich Lange, BAHP 

16.50 Bensträckare 

17.00 ”Perspektiv på tillvaron” 

Hans Antonsson, huvudredaktör, presenterar Bergstens fotobok 

17.10 På gång inom KSLA: Presidiets perspektiv  

 

- Viktiga händelser 2017, 

- strategiska frågor från kollegiets planeringskonferens dec 2017, samt 

- annat av vikt. 

17.30 KSLA i framtiden: Diskussion under ledning av Annika Åhnberg 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

18.00 Ärtsupé 

 


