
 

 

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 med akademisammankomst 
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Endast för akademiens ledamöter och personal samt särskilt inbjudna 
 

Åland – levande landsbygd på fredens öar 
 

Torsdag 14 maj 2020 
 

Tid Torsdag 14 maj, kl 07.30 – ca 21.30  

Plats Dagsutflykt till Åland inklusive akademisammankomst.  

Avresa Abonnerad buss från KSLA, Stockholm kl 07.30, 

alt Eckerölinjens buss från Uppsala järnvägsstation kl 7.45. 

Gemensam buss på Åland och ombordstigning vid återresa till fastlandet. 

Anmälan Senast den 29 april via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Avgift 500 SEK för busstransfer t & r Stockholm/Uppsala inkl båtresa t & r Grisslehamn–Eckerö 

(Åland). Busstransport på Åland och samtliga måltider ingår. Betalas vid anmälan.  

Frågor Innehåll: Linda Cederlund linda.cederlund@ksla.se tel 08-54 54 77 24 

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

 

Akademiens vårexkursion och sammankomst den 14 maj är i år förlagda mitt i Östersjön – på Åland! 

 

Ålands läge och dess historia är unikt. Från begynnelsen har havet satt villkoren för livet på öarna. Öarnas 

position mitt i Östersjön har gjort Åland till en attraktiv plats för makthavare, entreprenörer och resande i 

alla tider. Ålands landsbygdsutveckling är idag påfallande aktiv och blomstrande, vilket gör denna 

exkursion intressant för alla som engagerar sig i skog, trädgård och/eller jordbruk! 

På båtresan över Ålands hav får vi en inblick i Ålands historia från tiden under svenskt och ryskt herravälde 

till dagens självstyrande örike inom republiken Finland, sedan 1921 med egen regering och svenska som 

grundlagsspråk. Akademisammankomsten hålls på överresan i stora konferensrummet på båten  

 

Väl på plats guidas vi av Magnus J. Stark, tidigare medarbetare på KSLA och vår värd under besöket. Vi får 

träffa några av människorna bakom Ålands jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. Vi lämnar Åland 

samma dag och intar middagsbuffé under båtresan tillbaka till Sverige.  

 

Välkomna!  

 

Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/66595
mailto:linda.cederlund@ksla.se
mailto:agneta.ohlson@ksla.se


 

 

 

 

Program 
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Vårexkursion med akademisammankomst 
 

Åland – levande landsbygd på fredens öar 
 

Torsdag 14 maj 2020 
 

07:30  Samling och avfärd från KSLA med abonnerad buss. 

07:45  Avfärd från Uppsala med Eckerölinjens bussar.  

   

10.00  Avfärd med färjan från Grisslehamn. 

10.15  Samling och formell sammankomst i konferenslokal BÅTSMAN. 

10.45  Föredrag om Ålands historia och nutid.  

   

  Räksmörgås, mineralvatten/öl/kaffe/te serveras i konferenslokalen. 

   

13.00 lokal tid 

(12.00 svensk tid) 

 Ankomst till Eckerö, Åland. 

Gemensam bussfärd under ledning av Magnus J. Stark. 

   

13.30–14.30  Ålands Landskapsregering 

Sölve Högman, byråchef Jordbruksbyrån. 

14.45–16.00  Ålands Trädgårdshall 

Tord Sarling, VD 

   

  Eftermiddagskaffe med lättare tilltugg. 

   

16.15–17.30  Ålands Skogsbruk efter stormen Alfrida 

Torbjörn Björklund, Ålands Skogsvårdsförening. 

   

18.00  Incheckning Eckerölinjen. 

18.30  Avfärd från Eckerö mot Grisslehamn. 

  Gemensam middagsbuffé ombord och egen tid. 

   

19.30 (lokal tid)  Ankomst Grisslehamn 

   

  Avfärd till Uppsala resecentrum med Eckerölinjens bussar, beräknad 

ankomst 21.15. 

  Avfärd mot KSLA, Stockholm med abonnerad buss, beräknad ankomst  

ca kl. 21.30 beroende på trafik. 

 

 

http://www.ksla.se/

