
 

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. 

 

Exkursion: Barksätter 
 

 
Med fokus på skogen 
 

Tid Tisdag den 4 september klockan 09.00–12.30. Därefter enkel fältlunch.  

Plats Barksätter, Katrineholm, för karta se denna länk 

Anmälan Senast den 26 augusti via denna länk eller via KSLA:s hemsida www.ksla.se.  

Om du inte har tillgång till dator/internet, ring Gun Askerö, 08-54 54 77 12. 

Avgift Kostnadsfritt.  

Avbokning måste ske senast den 30 augusti, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader. 
 

Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel. 08-54 54 77 07 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel. 08-54 54 77 12 

 Denna aktivitet finansieras med stöd av Stiftelsen Mary Francke-Gustafsons fond. 

 

 

Välkommen till exkursion på Barksätter utanför Katrineholm tisdagen den 4 september 2018 

kl 09.00. Samling vid magasinet intill huvudbyggnaden, där vi inleder med kaffe och allmän 

översikt om verksamheten på gården.  

 

Vi kommer sedan att förflytta oss till fots och göra olika nedslag där fokus framförallt kommer att 

ligga på skogsbruket – det gröna guldet. Medverkar gör bland annat företagen Skogstjänst och 

Skogspartner. Vi kommer att avsluta senast kl 12.30 med en enkel fältlunch i skogen.  

 

Inbjudan går till ledamöter i KSLA, skogsägande grannar och andra närstående intressenter.  

 

Barksätter är en sörmländsk egendom på 640 hektar, vackert belägen vid sjön Bjälken cirka en mil 

väster om Katrineholm. Fastigheten förvaltas av en stiftelse knuten till KSLA efter en donation av 

fru Mary Francke-Gustafson år 1983. Syftet är att fastigheten ska bevaras som ett sammanhållet 

sörmländskt jord- och skogsbruk och möjliggöra forsknings- och utvecklingsinsatser. 

 

Kläder efter väder och bra skor rekommenderas. 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Henric Kuylenstierna 

Ordförande styrelsen för Barksätters egendom 
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