
 

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 
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2021 – Ett händelserikt år 
 

 
 
KSLA:s viktigaste resurs är våra ledamöter som bidrar till verksamheten med kunskaper, erfarenhet, 
initiativ, idéer och nätverk. För andra året i rad kommer våra nya svenska ledamöter presentera sig på årets 
decembersammankomst. Invalet resulterade i totalt 16 nya svenska ledamöter och fem internationella 
ledamöter. 
 
Mycket har hänt under 2021. Man kan tycka att det händer mycket varje år, men för 
akademien och många andra i samhället så har just detta år varit extra händelserikt. Det 
blir alltmer uppenbart att vi i högsta grad påverkas av vår omvärld. Globala frågor som 
klimat, pandemi, ekonomi och mer därtill kräver en ökad omvärldsspaning. Vi behöver 
också anpassa oss efter EU och de strategier som under 2021 blivit högaktuella. KSLA 
har varit mycket aktiv och försökt hänga med på bästa möjliga sätt utifrån de resurser 
som finns.  
 
Våra ledamöter är ovärderliga och driver akademien framåt. Starka viljor som grundar 
sig i lång erfarenhet och djup kunskap gör att vi ibland tolkar aktuella forskningsresultat 
olika, vilket bidrar till heta och uppfriskande diskussioner. Precis så det ska vara i en 
akademi. Vi är övertygade om att någon typ av förändring är på gång kring hur vi ska 
bedriva verksamheten inom de gröna näringarna på sikt. För visst ska vi ha en produk-
tion som är ekonomiskt hållbar! Men hur – ja, det får tiden utvisa.  
 
Vår preses Jan Fryk lotsar oss genom sammankomsten mellan ekonomi, höjdpunkter ur 
verksamheten och presentationer av våra nya svenska ledamöter. Våra nya interna-
tionella ledamöter presenterar sig själva den 27 januari, alla akademiens ledamöter är 
välkomna även då. Dagens sammankomst avslutas med jultallrik i Oscars källare. 

Tid & plats 
9 december kl 15.30-18.00 
Coronavaccination/-anti-
kroppar är ett krav för fysisk 
närvaro. Sammankomsten 
sänds även via Zoom, länken 
mejlas ut dagen före. 
 
Anmälan 
Senast den 7 december på 
https://dinkurs.se/76875  
Fysiska deltagare måste göra 
ev avbokning senast 6 dec 
annars faktureras SEK 500.  
 
Frågor 
Innehåll: 
Eva Pettersson 
eva.pettersson@ksla.se 
 
Övrigt: 
Agneta D Ohlson 
08-5454 7712 
agneta.ohlson@ksla.se 

Varmt välkomna! 
 
Jan Fryk, Eva Pettersson och Lena Ingvarsson 

 

http://www.ksla.se/
https://dinkurs.se/76875
mailto:agneta.ohlson@ksla.se


 
 

Program – 9 december 2021 
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2021 – Ett händelserikt år 
 
Moderator: Jan Fryk, preses 
 
 
15.30 
 
 
15.45 

Formell sammankomst 
Akademiens preses Jan Fryk 
 
Inledning 
Akademiens preses Jan Fryk.  
  

15.55 Ekonomi – hur har det gått egentligen? 
Ekonominämndens ordförande Björn Sundell 
  

16.05 Presentation av nya svenska ledamöter  
 
Paus 
 
Ett händelserikt år – ett smörgåsbord från 2021 
Harald Svensson – Svenskt jordbruk och politik under spårbytet (1985–1995) 
Per Frankelius – Jag skulle aldrig våga flyga med en skördetröska  
Maria Karlsson – Caseutmaning: När krisen kom  
Caroline Rothpfeffer – 70-årsjubileum på Enaforsholms fjällgård 
Carl Henric Kuylenstierna – Viltförvaltning på Barksätter 
Göran Ericsson – Gåsexkursion 
Håkan Tunon – Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster 
Monika Stridsman – Så kan KSLA bidra till en mer konstruktiv skogsdebatt  

 
  

 
Preses avslutar sammankomsten 
  

18.00 Jultallrik i Oscars källare 
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