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.

Ekonomiskt stöd till doktorand eller postdok
Inom hortikultur för studier utomlands
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA) förvaltar ett flertal stiftelser, vilkas donatorer har
angivit hur avkastningen ska användas. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn.
Några av de stiftelser KSLA förvaltar inriktar sig mot trädgårdsskötsel och för att på bästa sätt
bidra till utvecklingen inom området har KSLA beslutat göra en samlad utlysning som omfattar
tillgängliga medel från nedanstående stiftelser. Syftet med utlysningen är att bidra med medel
till doktorand- eller postdokstudier utomlands inom området trädgårdsskötsel.

Stiftelsen C.G. Johnssons och hans arvingars fond
Enligt stiftelsens ändamål skall avkastningen användas till stipendier antingen för trädgårdsskötselns teoretiska eller praktiska studier i utlandet eller för genomgående av fullständig kurs vid
Alnarpsinstitutet eller annan statlig högre svensk trädgårdsundervisningsanstalt.
Stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, fond
Den årliga avkastningen skall delas ut som premier och belöningar till lantbrukets och
trädgårdsskötselns m.m. uppmuntran.
Stiftelsen fonden för markvård till minne av Sanders Alburg
För forskning angående de bästa metoderna för markvård och trädgårdsskötsel vid småbruk.
Totalt tillgängliga medel att söka: 200 000 kr

Kriterier vid bedömning av ansökningar
•
•
•
•
•
•
•

Vetenskaplig relevans i relation till angivna ämnesområden.
Hypotes, syfte och mål.
Nyhetsvärde och samhällsrelevans.
Material och metoder.
Kompetens.
Budget.
Kommunikation till det omgivande samhället.

Ansökan
Ansökan måste vara KSLA tillhanda senast kl. 17.00 den 15 oktober 2019. Ansökan görs via en
länk på KSLA:s hemsida, www.ksla.se. Registrera ditt konto där och logga in för att kunna skriva
in dina uppgifter och lämna bilagor i elektronisk form. Ange att du söker medel från samtliga tre
stiftelser angivna ovan.
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