
 

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. 

 

Vårexkursion och akademisammankomst 
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Endast för akademiens ledamöter och personal samt särskilt inbjudna 
 

Wanås – Kor och konst 
 

Torsdag 9 maj 2019 

 
Tid Torsdag 9 maj, kl 10.00–15.30  

Plats Wanås Restaurant och Hotell, Wanås, Knislinge 

Anmälan Senast den 5 maj via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

 

Transport på egen hand till Wanås. 

 

Avgift 120 SEK inträde konstparken. Betalas med kort vid anmälan. 

 

Frågor Innehåll: Per Eriksson per.eriksson@ksla.se tel 08- 54 54 77 17 

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

  
 

Akademiens vårexkursion/sammankomst den 9 maj är i år förlagd till södra Sverige, till Wanås, 

2 mil norr om Kristianstad. Ledamoten CG Wachtmeister kommer vara vår värd under dagen.  

 

Wanås historia letar sig tillbaka till senare delen av 1400-talet, då den ursprungliga borgen 

uppfördes. De största förändringarna skedde under 1700-talet då bland annat slottet fick sitt 

nuvarande utseende. Slottet är idag privatbostad för familjen Wachtmeister som driver godset i 

åttonde generationen. 

 

På förmiddagen besöker vi Wanås Gods och på eftermiddagen guidas vi, en dag före bokarnas 

lövsprickning, genom konstparken.  

 

https://www.wanaskonst.se/sv-se/ 

http://godset.wanas.se 

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Vårexkursion 2019 
 
Torsdag 9 maj 2019 

 

 

10.00 Välkomna och kaffe – Eva Pettersson hälsar välkomna tillsammans med CG Wachtmeister 

 

 Visning av Wanås Gods. Godset bedriver skogs- och jordbruk, jakt och viltvård samt 

fastighetsförvaltning. Skogarna är miljöcertifierade i enlighet med FSC. 

Mjölkproduktionen och djurhållningen bedrivs ekologiskt och kontrolleras av 

KRAV. Kobesättningen är en av de största ekologiska besättningarna i Sverige. På 

drygt hälften av de 1250 ha odlas foder till de egna djuren. 

 

12.00 Lunch på Wanås restaurant och hotell 

 

12.45 Formell sammankomst 

 

13.10 Guidad visning av konstparken – Förutom den permanenta samlingen, som innefattar 

ett sjuttiotal platsspecifika konstverk i landskapet av konstnärer som Jenny Holzer, 

Yoko Ono och Ann-Sofi Sidén, så har precis en tillfällig utställning, Not a single 

story II, haft vernissage. Utgångspunkt och inspiration för titeln kommer från 

författaren Chimamanda Ngozi Adichie – ”Jag är en historieberättare. Och jag skulle 

vilja dela med mig av några personliga historier om vad jag vill kalla ’faran av den 

enda berättelsen’.” 

 

15.30 Avslutning  

 

 

http://www.ksla.se/

