Akademiens priser och belöningar 2023
Välkommen att nominera till akademiens priser
och belöningar för framstående insatser senast
den 15 april 2022!
Akademien utser mottagare av priser och belöningar för framstående insatser inom de gröna näringarna
varje år. I år är det dessutom dags att nominera kandidater till Akademiens Stora Guldmedalj, vilket endast
sker var femte år! Vi ser fram emot många välförtjänta nomineringar och vill betona KSLA:s arbete för
ökad jämställdhet avseende tilldelning av priser och belöningar. Utdelningen av utmärkelserna sker den 28
januari 2023.
Nomineringen och en noggrann motivering över varje föreslagen kandidat skrivs på särskilt formulär
som finns på www.ksla.se/priser-beloningar/ – observera att CV, max två sidor, ska bifogas. Förslaget
mejlas därefter till keiko.blesserholt@ksla.se senast den 15 april 2022. Mer information om varje
utmärkelse finns på www.ksla.se/priser-beloningar/

I år utser akademien mottagare av nedanstående priser och belöningar:
Akademiens priser
•
•
•
•
•
•

Akademiens A.W. Bergstens pris – 60 000 kronor och medalj
Akademiens Ulla och Birger Håstadiuspris – 100 000 kronor
Akademiens Stora Guldmedalj
Akademiens Nilsson-Ehle-medalj
Akademiens Guldmedalj
Akademiens Silvermedalj

Akademiens belöningar – 20 000 kr/belöning
•
•
•
•
•

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation
Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst
Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare

Mer information:
Eva Pettersson, eva.pettersson@ksla.se, eller Keiko Blesserholt, keiko.blesserholt@ksla.se, 08-5454 7713

Arbetet kring KSLA:s kring priser och belöningar
För att inspirera till ökad kunskap och lyfta välförtjänt arbete inom KSLA:s verksamhetsområde delar
akademien varje år, vid högtidssammankomsten den 28 januari, ut priser, belöningar och stipendier.
Priserna och belöningarna är inrättade efter de finansierande donatorernas önskemål och det är därför
viktigt att donationsvillkoren följs. Akademien eftersträvar jämställdhet både i nominerings- och
beredningsförfarandet och priser och belöningar kan tilldelas såväl ledamöter som andra personer.
KSLA:s Pris- och belöningsnämnd ansvarar för beredningen av inkomna nomineringar. För vissa priser och
belöningar har särskilda beredningsgrupper tillsatts i avsikt att underlätta arbetet för nämnden. Beredningsarbetet går ut på att bedöma nomineringarnas kvalitet samt att den nominerade har en lämplig profil för
priset eller belöningen. Beslut om de förnämligaste priserna fattas av ledamöterna (akademien in pleno),
övriga priser och belöningar beslutas av akademikollegiet.
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se

