
 

 

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. 

 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Ett KSLA 
 

Tid Torsdag 12 december, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00) 

Plats Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 9 december via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  

Frågor Innehåll: Eva Pettersson, eva.pettersson@ksla.se, tel. 070-677 68 56 

Anmälan: Agneta Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel. 08-54 54 77 12 

 

Sammankomsten inleds med viktiga formella beslut, inkluderande val av nytt presespar och beslut om 

vem som får den äran att ta emot A. W. Bergstens pris. Övriga priser och belöningar anmäls och 

dessutom redovisas resultatet av årets inval av nya ledamöter, vilket akademien in pleno ska stadfästa. 

 

KSLA:s tre utskott – forskningsutskottet, ungdomsutskottet och utskottet för internationella frågor – 

har arbetat i hela två år och mycket har hänt sedan starten i januari 2018. Representanter för utskotten 

kommer att göra nedslag i aktivitetsfloran bakåt i tiden samt berätta vad som komma skall 2020. 

Ett av skälen till att utskotten bildades var att öka samarbetet inom KSLA från bra till ännu bättre inom 

långsiktigt relevanta ämnen.  

 

Den årliga akademiövergripande verksamhetsplaneringsdagen som genomförts i augusti de senaste tre 

åren är ytterligare ett sätt att hitta synergier och samarbeten inom akademien, men också en möjlighet 

att dela kunskap och idéer med varandra. Vi vill tro att ambitionerna att uppnå Ett KSLA är på god väg 

att lyckas! Preses och avdelningsordförandena liksom ordförande i BAPH-nämnden kommer att 

medverka på sammankomsten och reflektera över sin syn på Ett KSLA men även kring akademiens 

värdegrund. Diskussionen om en värdegrund för akademien påbörjades redan i november 2018 och 

därefter har värdegrunden stötts och blötts ett flertal gånger under året.  

 

Kollegiet beslutade i september att akademien skulle vara betjänt av ett årligt tema och eftersom 

klimatfrågan naturligt ligger högt på agendan blev temat för året Klimat. Många aktiviteter inom 

akademien berör klimatet men aktiviteter som inte har direkt beröring med frågan får förstås 

fortfarande plats i KSLA:s verksamhet 2020. Vi startar vid högtidssammankomsten 2020. 

 

Det har hänt mycket på akademiens donationsgårdar de senaste åren och det fortsätter även de 

kommande åren. Som exempel har en försöksyta kring kontinuitetsskogsbruk initierats på Barksätter 

och Enaforsholmskursen fyller 70 år 2020 – det kommer att firas på Enaforsholm Fjällgård! 

 

Varmt välkomna till årets sista sammankomst! 

 

 
 

Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och vd 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/appliance/?event_id=64601
http://www.ksla.se/
mailto:eva.pettersson@ksla.se
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Ett KSLA 
 

Torsdag 12 december 2019 
 

Moderator för sammankomsten: Lisa Sennerby Forsse  
 

15.30 Formell sammankomst 

Lisa Sennerby Forsse, preses 

15.50 Inledning 

Lisa Sennerby Forsse, preses 

 

Klimat 2020 

Eva Pettersson, akademisekreterare 

 

Ett KSLA, värdegrund 

Mats Denninger, Allmänna avdelningen 

Åke Rutegård, Jordbruksavdelningen 

Monika Stridsman, Skogsavdelningen 

Ulrich Lange, Bibliotek, arkiv och historiska projekt (BAHP) 

 

KSLA:s utskott 2018–2019 

Ungdomsutskottet – Åke Clason 

Forskningsutskottet – Charlotte Bengtsson 

Internationella utskottet – Kerstin Niblaeus 

17.00 Bensträckare 

17.10 KSLA:s donationsgårdar 

Barksätter – Björn Sundell, vice preses 

Enaforsholm Fjällgård – Eva Pettersson, akademisekreterare 

17.30 Presentation av KSLA:s nya webbplats 

Jimmy Lyhagen 

17.55 Preses avslutar sammankomsten 

18.00 Jultallrik i Oscars källare 

 

http://www.ksla.se/

