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.

Akademiens priser och belöningar 2020

Akademiens Silvermedalj
Utlysning 2019 – utdelning den 28 januari 2020

Känner du en god ambassadör för den gröna sektorn?
Föreslå mottagare av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Silvermedalj
till gagn för de areella näringarna!
Medaljen utgörs av i silver (diam. 31 mm), konung Karl XIII:s porträtt på åtsidan och Ceres på frånsidan,
försedd med konung Gustav VI Adolfs krona, att bäras i grönt och svart band på bröstet jämte diplom
utdelas ur Stiftelsen A.W. Bergstens donation.
Akademiens silvermedalj delas ut till person som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella
näringarna som den formella texten lyder.
Om man är ung eller gammal, verksam inom eller utom den gröna sektorn spelar ingen roll.
Det kan handla om jord, skog, trädgård, vatten, miljö eller landsbygd i största allmänhet.
Det viktiga är att den gröna sektorns betydelse för samhället lyfts fram och sprids framförallt utanför,
men också inom den gröna sektorn.
Medaljen delas ut vid akademiens högtidssammankomst den 28 januari 2020.
Den förslagsställare vars kandidat blir utsedd till mottagare av silvermedaljen blir inbjuden till
högtidssammankomsten.
Skriftligt motiverat förslag (se bifogad blankett) tillsammans med kandidatens meriter (CV eller
motsvarande) ska vara akademien tillhanda senast måndagen den 15 april 2019 under nedanstående
adress.
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Att. Keiko Blesserholt
Box 6806
113 86 STOCKHOLM
eller
keiko.blesserholt@ksla.se

Information om belöningen och tidigare mottagare finns också på www.ksla.se under rubriken Priser &
belöningar.
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