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Pressmeddelande 2019-12-12 
 

 

Ny preses och ny vice preses 
i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA 
 

KSLA:s ledamöter valde vid akademisammankomsten den 12 december 2019 jägmästare, 

skog.dr Jan Fryk, Sigtuna, till preses och jur.kand., förra expeditions- och rättschefen vid Miljö- 

och energidepartementet Lena Ingvarsson, Ekerö, till vice preses för akademien under perioden 

2020–2023. 

 

Jan Fryk tog civiljägmästarexamen vid Kungl. Skogshögskolan 1974 och blev skoglig doktor vid 

Sveriges lantbruksuniversitet 1984. Han valdes in i KSLA:s Skogsavdelning 1990 och var ledamot av 

akademikollegiet (styrelsen) 2006–2009. Jan Fryk har fungerat som internrevisor inom akademien 

sedan 2010 och är akademiens representant i The Marcus Wallenberg Foundation. 

Jan Fryk anställdes, efter olika befattningar inom Iggesunds Bruk AB, som forskningsledare vid 

Forskningsstiftelsen Skogsarbeten 1983. År 1989 tillträdde han som verkställande direktör i samma 

organisation, som sedermera kom att gå in i Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. 

Han var verkställande direktör i Skogforsk under åren 1992–2015. Vid sidan om detta har han 

förvärvat omfattande erfarenhet av arbete i styrelser och rådgivande organ av varierande karaktär, 

liksom av internationellt skogligt FoU-samarbete på ledningsnivå. Jan Fryk valdes till ledamot i 

Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) år 1994 och i Russian Academy of Agricultural Sciences år 

1995. 

 

Lena Ingvarsson tog sin Juris kandidat-examen vid Uppsala universitet 1984 och valdes in i KSLA:s 

Allmänna avdelning 2008. Lena Ingvarsson har under det senaste året varit engagerad i den grupp som 

arbetar med moderniseringen av akademiens stadgar. 

Efter sin tingsmeritering studerade Lena Ingvarsson EU-juridik vid College of Europe i belgiska 

Brügge under åren 1988–89. Hon kom efter olika domstolsbefattningar till Jordbruksdepartementet 

som rättssakkunnig 1992, och arbetade som sådan fram propositionen om 1992 års nya Skogsvårdslag. 

År 1997 blev hon departementsråd vid Same- och utbildningsenheten och år 1998 expeditionschef vid 

departementet. Under åren 2003–2019 har hon tjänstgjort som expeditions- och rättschef i Miljö- och 

Energidepartementet och där arbetat med samtliga frågor inom departementets ansvarsområde. 

 

Enligt akademiens stadgar ska Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien utse preses och vice preses 

för en tid om fyra år och de valda får inte inneha positionen mer än en period. Sittande preses Lisa 

Sennerby Forsse och sittande vice preses Björn Sundell har nu fullgjort sin tid i dessa befattningar och 

det nya presesparet tar över för kommande mandatperiod vid akademiens högtidssammankomst den 

28 januari 2020. 

 

Mer information: 

Akademiens sekreterare och vd Eva Pettersson 

Tel 08-54 54 77 02, 0708-26 66 02 

eva.pettersson@ksla.se 

 

 
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. 
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