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KSLA UTLYSER 6,4 MKR
TILL STIPENDIER, PROJEKT
OCH PUBLICERING

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00  • akademien@ksla.se • www.ksla.se

• Skogsbruk, jordbruk, trädgårdsodling inklusive fritidsodling samt vattenbruk. 
• Hela kedjan från råvara till förädling, konsumtion samt återanvändning av slutprodukt.
• Aktiviteter som förser samhället med biobaserade råvaror såsom bioenergi, fibrer, etc. 
• Samband mellan produktion och ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald, kretslopp av material 

och energi, luft- och vattenrening, våtmarker, jakt och fiske, rekreation, hälsa och ekoturism. 
• Ekonomiska, samhällsvetenskapliga, humanistiska, estetiska och kulturella frågor som berör den
 gröna sektorn.
• Landsbygds- och landskapsfrågor inklusive byggnader och bebyggelsemiljö.
• Agrar- och skogshistoria och angränsande områden inom gröna sektorn. 
• Internationella och nationella marknader samt regler som berör sektorn.

• Ansökans relevans i förhållande till den sökta stiftelsens ändamål. 
• Relevans i relation till angivna ämnesområden enligt ovan.
• Sökandes kompetens i förhållande till målet för stipendieansökan. 
• Den sökandes ålder och etablering inom forskningen i de fall mottagaren av stipendiet är forskare. 
• Anslagen ska i första hand delas ut till unga forskare, doktorander eller studenter. Med yngre forskare 

avses att högst 7 år förflutit från disputation till ansökningstillfället.
• Budget. Varje kostnadspost måste vara specificerad. Om ansökan är på mer än 25 000 kronor fordras 

extraordinära skäl för att den ska kunna bifallas.
• Kommunikation av kunskapen som inhämtas under resan.

ÄMNESOMRÅDEN FÖR ANSÖKNINGAR

• Stipendier och resestipendier – max 25 000 kr per projekt.
• Medel till synteser, analyser, projekt, avgränsade innovativa studier – max 200 000 kr per projekt.
• Medel till bokprojekt och populär publicering – max 25 000 kr per projekt.

MEDEL SOM KAN SÖKAS

Det är viktigt att den sökande anger om medel sökts även från annan anslagsgivare för samma ändamål 
som det som ansökts för hos KSLA.

KRITERIER FÖR BEDÖMNING
OCH VILLKOR INOM VARJE KATEGORI

Stipendier och resestipendier
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• Handledarpåskrift saknas. 
• Avsaknad av information om muntlig presentation/posterpresentation avseende ansökan om rese- 

stipendium till konferens.
• Ansökan om medel till resa som påbörjats före ansökningstidens utgång. 

Följande faktorer medför att ansökan automatiskt avslås:

• Ansökans vetenskapliga relevans i förhållande till den sökta stiftelsens ändamål. 
• Relevans i relation till angivna ämnesområden enligt ovan.
• Hypotes, syfte och mål. 
• Nyhetsvärde och samhällsrelevans. 
• Material och metoder.
• Kompetens.
• Den sökandes ålder och etablering inom forskningen. Anslagen ska i första hand delas ut till unga 

forskare eller doktorander om inget annat anges i stiftelsens ändamål. Med yngre avses att högst 7 år 
förflutit från disputation till ansökningstillfället. Åldersbegränsningen gäller ej för synteser.

• Budget. Varje kostnadspost måste vara specificerad. Om ansökan är på mer än 200 000 kronor fordras 
extraordinära skäl för att den ska kunna bifallas.

• Kommunikation av resultatet.

Synteser, analyser, projekt och avgränsade innovativa studier

• Anskaffning av dyr utrustning. Förbrukningsmaterial inom rimlig nivå kan godkännas. 
• Ansökan om medel till vetenskaplig publicering (examensarbete, lic- eller doktorsavhandling, 

artiklar).
• Anslag på mer än ett år. 
• Avsaknad av etisk prövning i de fall detta är nödvändigt.

Följande faktorer och/eller typer av ändamål för ansökan medför att ansökan 
automatiskt avslås:

• Ansökans vetenskapliga relevans i förhållande till den sökta stiftelsens ändamål. 
• Relevans i relation till angivna ämnesområden enligt ovan.
• Nyhetsvärde och samhällsrelevans. 
• Kompetens.
• Budget. Varje kostnadspost måste vara specificerad. Om ansökan är på mer än 25 000 kronor fordras 

extraordinära skäl för att den ska kunna bifallas.

Bokprojekt och populär publicering

• Språkgranskning av arbeten. 
• Anslag på mer än ett år. 

Följande faktorer och/eller typer av ändamål för ansökan medför att ansökan 
automatiskt avslås:
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Ansökan görs via KSLA:s webbplats, se under rubriken Anslag & Stipendier. När du registrerat ditt konto 
och loggat in kan du skriva in dina uppgifter samt bifoga pdf:r.
Ansökan måste vara akademien tillhanda senast den 15 september 2022.
För att få svar på frågor, kontakta Keiko Blesserholt, keiko.blesserholt@ksla.se.

ANSÖKAN

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) förvaltar ett flertal stiftelser, vilkas donatorer har angivit 
hur avkastningen ska användas. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning 
och utveckling inom de gröna näringarna.

KSLA:S STIFTELSER FINANSIERAR UTLYSNINGEN

Följande stiftelser bidrar med medel till denna utlysning:

UTLYSNINGEN OMFATTAR 6 405 000 KRONOR

Stiftelsen Adolf Dahls fond – 585 000 kr
”Avkastningen skall i första hand användas till vad som erfordras till vård och underhåll av Dahlska familjegraven å nya be-
gravningsplatsen i Sölvesborg. Vad som därefter kvarstår skall användas till jordbrukets förkovran, företrädesvis för beford-
rande av baljväxtodlingen. För detta ändamål bör utgå understöd för forskning och upplysningsverksamhet.”

Stiftelsen Akademiens kulturtekniska fond – 50 000 kr
Nittio procent av fondens nettoavkastning skall i första hand användas till hydrotekniska försök och undersökningar på 
jordbruksområdet samt till publicerande av skrifter i dithörande ämnen men må efter akademiens beslut även användas till 
andra ändamål.”

Stiftelsen Alfa-Laval AB:s (AB Separators) fond – 300 000 kr
”Räntan skall användas för befordrande av Luzernodlingen i landet och främst i dess mellersta delar. Avkastningen får även 
användas för forskning beträffande husdjurens utfodring och vård.”

Stiftelsen A G Wiréns donationsfond – 30 000 kr
”Avkastningen skall användas till belöning företrädelsevis för enskilda, föredömliga insatser inom trädgårdsbruk eller bisköt-
sel.”

Stiftelsen S O Bergs och Fajer Fajerssons fond – 5 000 kr
”Disponibel avkastningen skall användas för främjande av svensk växtodling.”

Stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond – 150 000 kr
”Avkastningen skall användas till understöd och/eller belöningar till person, företag och/eller institution för befordran av 
svenska jordbrukets utveckling och förkovran.”

Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond – 2 500 000 kr
”Disponibel avkastning skall användas till vetenskaplig undervisning och forskning.”

Stiftelsen Edvard Nonnens stipendiefond – 155 000 kr
”Tvenne års sammanlagda ränta skall vartannat år utdelas såsom resestipendium till den bland nyligen från Ultuna eller Al-
narps lantbruksinstitut utgångne elev, som genom utmärkta betyg å teoretisk bildning i förening med särdeles god praktisk 
fallenhet och någon erfarenhet i sitt yrke synes Kungl. Akademien mest förtjänt därav och för vilken Kungl. Akademien ägde 
att utfärda lämplig instruktion.”
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Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond – 730 000 kr
”Avkastning skall användas till skogsvetenskaplig forskning, som i första hand berör Västernorrlands och Jämtlands län och 
som i andra hand berör övriga Sverige.”

Stiftelsen Georg och Greta Borgströms Donationsfond – 40 000 kr
”Avkastningen skall autdelas som Georg och Greta Borgströms pris, årligen eller vartannat år efter Akademiens önskan, till 
förtjänta person, som aktivt forskar eller på annat sätt verkar i Georg Borgströms anda vs med anknytning tillvärldens livs-
medelsförsörjning och därtill knutna ekologiska och demografiska och ekonomiska aspekter.”

Stiftelsen Gustaf Linds stipendiefond – 65 000 kr
”Av fondens  ränteavkastning skall årligen 20 procent till kapitalet. Av den återstående ränteavkastningen bildas ett stipen-
dium, som utdelas till från lantbruksakademiens trädgårdsskola å Experimentfältet avgående manlig elev, som under sin 
vistelse vid skolan visat ett utmärkt gott uppförande samt ådagalagt synnerlig flit såväl under studierna som i det praktiska 
arbetet samt därjämte visat sig äga framstående kunskaper inom trädgårdsyrket.”

Stiftelsen Gösta och Sonja Engströms fond – 25 000 kr
”Disponibel avkastning skall användas för forskning och utbildning till gagnande av svensk lantbruksnäring.”

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden – 440 000 kr
”Av fondens bruttoavkastning skall årligen 10 procent läggas till kapitalet. Sedan avsättning skett skall en tredjedel av res-
terande avkastning användas till stipendier eller belöningar inom jordbrukareutbildningen och två tredjedelar för stöd till 
vetenskaplig forskning, företrädesvis med anknytning till de mindre jordbruksföretagarnas problem.”

Stiftelsen Knut och Alice Wallenbergs forskarstipendiefond – 400 000 kr
”Disponibel avkastning skall användas för främjande av internationella forskarkontakter och erfarenhetsutbyte inom skogs- 
och jordbruksforskningsområdet och aktuella kontaktområden.”

Stiftelsen Nilsson-Ehle – 25 000 kr
”Insamlade medel skall användas tilltäckande av kostnaderna för instiftandet av en minnesmedalj över Herman Nilsson-Ehle. 
Medaljen skall utdelas till personer som genom synnerligen framstående och för utvecklingen främjande insatser inom 
Nilsson-Ehles forskningsområden – genetiken och dess praktiska tillämpning i jordbruk (med trädgårdsskötsel) och skogs-
bruk – gjort sig därtill förtjänta.”

Stiftelsen Nils Lagerlöfs fond – 110 000 kr
”Disponibel avkastning utdelas som resestipendium till en svensk forskare – företrädesvis graduerad – som bedriver forsk-
ning rörande husdjurens fruktsamhetsproblem. Undantagsvis må stipendium tilldelas två sökande. Resan skall företagas 
till en eller flera utländska vetenskapliga institutioner, där stipendiaten skall bedriva forskning eller studier inom nämnda 
ämnesområde.”

Stiftelsen Erik och Ellen Sökjer-Petersens stipendiefond – 155 000 kr
”Avkastningen skall användas till att främja och stimulera intresset för skogsskötsel, speciellt lövskogsskötsel i Sydsverige. 
Detta skall ske genom att årligen stipendier kunna utdelas till unga män, som önska i utbildningssyfte, studera skogsskötsel, 
som kan vara till nytta för sydsvenska förhållanden.”

Stiftelsen J. M. Svenssons donationsfond – 125 000 kr
”Stiftelsens ändamål är att utdela ett stipendium för två år till behövande och arbetsam elev vid Ultuna lantbruksinstitut, 
nuvarande SLU, eller annat i dess ställe möjligen blivande högre läroverk för lantbruket.”

Stiftelsen Nilsson-Aschans stipendiefond – 200 000 kr
”Stiftelsens ändamål är att utdela stipendier till studerande vid Lantbrukshögskolan, nuvarande SLU, för utbildning till agro-
nom eller hortonom.”


