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 anslag och stipendier 2019
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA) förvaltar ett flertal stiftelser som främjar vetenskaplig
forskning och utveckling inom den gröna sektorn. Från dessa stiftelser delar KSLA ut medel i form av
forskningsanslag, resestipendier och bidrag till populärvetenskaplig publicering.
Anslag och stipendier delas i första hand ut till unga forskare, doktorander eller studenter (det senare i de
fall detta anges i stiftelsen ändamål). Med yngre forskare avses att högst 7 år förflutit från disputation till
ansökningstillfället.
Ansökningar måste vara inne senast den 15 september 2019 kl. 17.00.
Obs! Den 15 september 2019 är en söndag och akademiens kansli är inte bemannat under helgen.
Eventuella frågor måste ställas senast under arbetsveckan före den 15 september.

Forskningsanslag
Projekten får inte vara längre än ett år och omfatta maximalt 200 000 kr.
Inriktningen på projekten ska vara relevanta i förhållande till nuvarande och framför allt framtida frågor
inom den gröna sektorn. Exempel på projekt som är intressanta är synteser, analyser, pilotprojekt och
bokprojekt. Innovativa studier, som kan leda till större forskningsprojekt vid forskningsråd, etc., är också
intressanta.
Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier och villkor
• Ansökans relevans i förhållande till den sökta stiftelsen ändamål.
• Sökandes kompetens, vilket ska styrkas med CV.
• Den sökandes ålder.
• Vetenskaplig kvalitet; hypotes, syfte/mål, nyhetsvärde, sektors- samhällsrelevans samt material och
metoder.
• Specificerad budget anpassad efter angivet maxbelopp. Avsaknad av specificerad budget resulterar i
automatiskt avslag.
• Etisk prövning i de fall detta är nödvändigt. Avsaknad resulterar i automatiskt avslag.
• Kommunikation av resultat.
Medel beviljas inte till
• Dyr utrustning. Förbrukningsmaterial inom rimlig nivå kan dock godkännas.
• Vetenskaplig publicering (examensarbete, licentiats- eller doktorsavhandling, artiklar).
• Språkgranskning av arbeten.

Resestipendier
Ansökan får inte överskrida 25 000 kr.
Inriktningen på ansökan ska vara relevant i förhållande till nuvarande och framför allt framtida frågor inom
den gröna sektorn.
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Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier och villkor
• Ansökans relevans i förhållande till den sökta stiftelsen ändamål.
• Sökandes kompetens, vilket ska styrkas med CV.
• Den sökandes ålder.
• Specificerad budget anpassad efter angivet maxbelopp. Avsaknad av budget resulterar i automatiskt
avslag.
• Kommunikation av resultat. Vid resestipendier ska forskningen presenteras muntligen eller med poster.
Avsaknad av information om detta resulterar i automatiskt avslag.
• Ansökan måste vara signerad av handledare om sökande är student eller doktorand. Avsaknad av
signatur resulterar i automatiskt avslag.
Medel beviljas inte till
• Postdoc-vistelse utomlands. Ansökan godkänns endast om detta syfte anges i stiftelsens ändamål.
• Resestipendier beviljas inte om resan påbörjats vid ansökningstillfället.

Bidrag till populärvetenskaplig publicering
Ansökan får inte överskrida 25 000 kr.
Inriktningen på ansökan ska vara relevant i förhållande till nuvarande och framför allt framtida frågor inom
den gröna sektorn.
Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier och villkor
• Ansökans relevans i förhållande till den sökta stiftelsen ändamål.
• Sökandes kompetens, vilket ska styrkas med CV.
• Den sökandes ålder.
• Specificerad budget anpassad efter angivet maxbelopp. Avsaknad av budget resulterar i automatiskt
avslag.

Ansökning
Stiftelserna nedan är öppna för ansökningar, som måste vara KSLA tillhanda senast kl. 17.00
den 15 september 2019. Bidrag kan sökas av såväl akademiker som praktiker inom jord, skog, trädgård,
vatten och miljö. Inom parentes står årets disponibla medel för respektive stiftelse.
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.
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Stiftelser
Stiftelsen Adolf Dahls fond
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till jordbrukets förkovran, företrädesvis för befordrande av baljväxtodlingen
som bidrag till understöd för forskning och upplysningsverksamhet. (500 000 kr)
Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till hydrotekniska försök och undersökningar på jordbruksområdet
samt till publicerande av skrifter i dithörande ämnen, men kan även användas till andra ändamål. (400 000 kr)
Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till befordrande av luzernodlingen i landet och främst i dess mellersta
delar samt för forskning beträffande husdjurens utfordring och vård. (250 000 kr)
Stiftelsen S.O. Berg och Fajer Fajersons fond
Stiftelsens ändamål är att främja svensk växtodling. (20 000 kr)
Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond
Stiftelsens ändamål är lämna bidrag till person, företag och/eller institution för befordran av svenska
jordbrukets utveckling och förkovran. (900 000 kr)
Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning. (5 260 000 kr)
Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond
Stiftelsens ändamål är att utdela resestipendium till person som utexaminerats från Ultuna/Alnarp (SLU) och
som genom utmärkta betyg å teoretisk bildning i förening med särdeles god praktisk fallenhet och någon
erfarenhet i sitt yrke synes akademien mest förtjänt därav. (120 000 kr)
Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond
Stiftelsens ändamål är att främja skogsvetenskaplig forskning, som i första hand berör Västernorrlands och
Jämtlands län och som i andra hand berör övriga Sverige. (1 230 000 kr)
Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond
Stiftelsens ändamål är att främja forskning och utbildning till gagnande av svensk lantbruksnäring. (20 000 kr)
Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond
Stiftelsens ändamål är att främja internationella forskarkontakter och erfarenhetsutbyte inom skogs- och
jordbruksforskningsområdet och aktuella kontaktområden. (210 000 kr)
Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond
Stiftelsen har till ändamål att utdela resestipendium till en svensk forskare – företrädesvis graduerad – som
bedriver forskning rörande husdjurens fruktsamhetsproblem. Undantagsvis må stipendium utdelas till två
sökande. Resan skall företagas till en eller flera utländska vetenskapliga institutioner, där stipendiaten skall
bedriva forskning eller studier inom nämnda ämnesområde. (120 000 kr)
Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond
Stiftelsens ändamål är att främja och stimulera intresset för skogsskötsel, speciellt lövskogsskötsel i
Sydsverige. Stipendier utdelas årligen till unga män, som önskar i utbildningssyfte, studera skogsskötsel, som
kan vara till nytta för sydsvenska förhållanden. (100 000 kr)
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