
 

 

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. 

 

Workshop  
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Forskningspropositionen ur KSLA:s perspektiv  
Onsdag 30 mars, 2021 
 
Tid Klockan 9.30 – 11.00 (uppkoppling från kl 9.15) 
Plats Digitalt via Zoom (länk skickas dagen före mötet) 
Anmälan Senast den 24 mars via denna länk. 

Varje kommitté, utskott och arbetsutskott har möjlighet att utse två personer att delta. 
Avgift Ingen avgift 
Frågor Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel. 08 54-54 77 07 

Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 
Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 
Finansiering Denna workshop finansieras med stöd av stiftelsen Carl von Horns fond 

 
 
Vilka forskningspolitiska frågor bör KSLA prioritera de kommande åren? Välkommen till en workshop för 
akademiens utskott, kommittéer och arbetsutskott! 
 
KSLA:s forskningsutskott arbetade fram akademiens inspel till forskningspropositionen under 2019. I december 
2020 presenterades propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige och nu är det 
dags att diskutera innehållet och hur KSLA kan fokusera sitt påverkansarbete framåt. 
 
Forskningsutskottet bjuder därför in till en intern workshop för att analysera forskningspropositionen och 
identifiera vilka frågor som behöver tas om hand inom vilka delar på KSLA. Workshopen kommer att följas av 
ett externt seminarium senare i år. 
 

 
 
Välkommen! 

 
Eva Pettersson, Akademiens sekreterare och vd

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/72266
mailto:birgitta.naumburg@ksla.se
mailto:agneta.ohlson@ksla.se
https://www.ksla.se/om-ksla/utskott/
https://www.ksla.se/pdf-meta/?pdf_id=30641&category=publikationer
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/Forskning-frihet-framtid-kunskap-och-innovation-for-Sverige/
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Moderator: Måns Nilsson, vd SEI och ledamot i Forskningsutskottet 
 
09.15 Uppkoppling via Zoom 

 
09.30 Välkomna  

Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA 
 

09.35 
 

KSLA:s inspel till forskningspropositionen 
Charlotte Bengtsson, vd Skogforsk och förutvarande ordf Forskningsutskottet 
  

09.55 Gruppdiskussioner 
Grupp 1: Helhetsperspektiv över sektorer och discipliner 
Grupp 2: Nyttiggörande: från forskning till nytta 
Grupp 3: Innovation: ny teknik för omställning 
Grupp 4: Internationalisering: Sveriges roll i det globala forskarsamhället 

  
10.35 Återrapportering från gruppdiskussionerna 

 
10.55-
11.00 

Avslutande reflektion och nästa steg 
Erland Mårald, ordf. Forskningsutskottet 
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