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
Nya tankar och kunskaper inom jord- och skogsbruk
– KSLA:s nya svenska ledamöter presenterar sig
Tid

Torsdag 10 december, kl 15.30–17.30

Plats

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan

Senast den 8 december via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se

Frågor

Innehåll: Eva Pettersson, eva.pettersson@ksla.se, tel 08-54 54 77 02
Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel 08-54 54 77 12

Webb

Sammankomsten hålls som ett webbinarium. Zoomlänk och praktiska detaljer skickas ut dagen
före till alla som anmält sig.

KSLA:s viktigaste resurs är våra ledamöter som bidrar till verksamheten med kunskaper, erfarenhet, initiativ,
idéer och nätverk. Nytt från och med i år är att invalet av nya ledamöter sker vid novembersammankomsten.
I år valdes 17 nya ledamöter in i de tre avdelningarna. Vi ser fram emot att höra de svenska ledamöterna
presentera sig vid denna årets sista akademisammankomst.
• Pär Fornling, redaktör och journalist, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp, Maria Karlsson
livsmedelsagronom och agronomie doktor, Björn-Ola Linnér, professor, Tema miljöförändring,
Linköpings universitet samt Johanna Sandahl, agronom och ordförande Naturskyddsföreningen, i
Allmänna avdelningen.
• Anna Carlström, agronom och medlemschef Lantmännen, Thomas Kätterer, professor Institutionen för
ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Ann Lindberg, professor och generaldirektör, Statens
veterinärmedicinska anstalt, samt Helene Oscarsson, agronom och vd Vreta Kluster kompetens- och
utvecklingscenter Linköping, i Jordbruksavdelningen.
• Johan Bergh, prodekan, Fakulteten för teknik, Linnéuniversitet, Emma Berglund, ansvarig för
samhällskontakter, LRF Skogsägarna, Pär Stenmark, Public Affairs Manager/Chief Regulatory Affairs
Officer, IKEA Range & Supply, samt Karin Åhman, lektor i statsrätt, Stockholms universitet, i
Skogsavdelningen.
Årets nya utländska ledamöter är:
• Eeva Primmer, professor och forskningschef, Finlands miljöcentral, SYKE, och Peter Sandøe, professor i
bioetik, Köpenhamns universitet, i Allmänna avdelningen.
• Anthony Simons, BSc Agr, PhD, generaldirektör ICRAF (World Agroforestry) samt vd CIFOR-ICRAF
(Center for International Forestry Research med bas i Nairobi), Nya Zeeland, i Jordbruksavdelningen.
• Hannele Arvonen, vd Sveaskog, och Andrew Wiltshire, partner och medgrundare av Folium Capital, ett
investment managementföretag i Boston, i Skogsavdelningen.
Presentationen av de nya utländska ledamöterna sker vid ett webbinarium den 27 januari 2021. Mer
information om de nya ledamöterna finns på https://www.ksla.se/arkiv/ksla/senaste-nytt/.
Presesparet inleder med en presentation av ”Verksamhet och inriktning 2021–2024”. Välkommen till en
akademisammankomst med, som vanligt, kunskap, inspiration och nätverkande i fokus!
Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och vd
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Program
Nya tankar och kunskaper inom jord- och skogsbruk
– KSLA:s nya svenska ledamöter presenterar sig
Torsdag 10 december 2020
Moderator: Eva Pettersson

15.15

Uppkoppling och glöggmingel

15.30

Formell sammankomst

16.00

Överläggning
Presesparet presenterar Verksamhet och inriktning 2021–2024.

16.15

Preses välkomnar ledamöterna

16.20

Jordbruksavdelningens nya ledamöter samtalar med Åke Rutegård,
avdelningens ordförande.
- Anna Carlström
- Thomas Kätterer
- Ann Lindberg
- Helen Oscarsson

16.35

Fortsatt glöggmingel i breakout-rum (indelning i slumpmässiga grupper)

16.45

Allmänna avdelningens nya ledamöter samtalar med Mats Denninger,
avdelningens ordförande.
- Pär Fornling
- Maria Karlsson
- Björn-Ola Linnér
- Johanna Sandahl

17.00

Skogsavdelningens nya ledamöter samtalar med Monika Stridsman,
avdelningens ordförande.
- Johan Bergh
- Emma Berglund
- Pär Stenmark
- Karin Åhman

17.15

Preses avslutar sammankomsten och sammanfattar året som har gått
”Det blev inte som det var tänkt”.
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