
 

 

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. 

 

 

Utlysning – akademiens priser och belöningar 2024 
 

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

Välkommen att lämna nomineringar till akademiens priser 
och belöningar för framstående insatser senast 15 april 
 

I år utser akademiens mottagare av följande priser och belöningar för framstående insatser inom de gröna 

näringarna – vi ser gärna nomineringar av både kvinnor och män. Priserna delas ut vid högtidssamman-

komsten den 28 januari 2024.  

Mer om varje utmärkelse och tidigare mottagare finns på www.ksla.se/priser-beloningar/.  

 
Nomineringen och en noggrann motivering över varje föreslagen kandidat skrivs på särskilt formulär – se 

www.ksla.se/priser-beloningar/. Observera att CV eller motsvarande, max två sidor, ska bifogas. Förslaget 

mejlas till keiko.blesserholt@ksla.se senast den 15 april 2023. 

 

Akademiens priser 

 

• Akademiens A.W. Bergstens pris – 60 000 kr 

och medalj. 

• Akademiens S. O. Berg och Fajer Fajerssons 

pris – 50 000 kr. 

• Akademiens Ulla och Birger Håstadiuspris – 

100 000 kr. 

• Akademiens kulturpris till Ulf och Greta 

Renborgs minne – 100 000 kr. 

• Akademiens Nilsson-Ehle-medalj. 

• Akademiens guldmedalj. 

• Akademiens silvermedalj. 

 

Akademiens belöningar – 
20 000 kr per belöning 
 

• Akademiens belöning för framstående doktors-

arbete. 

• 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 landsbygds-

utvecklare.  

  Även Akademiens Bertebos Prize kommer att utlysas 2023, men i särskild ordning. 

 

För mer information kontakta gärna 
 

Peter Normark, peter.normark@ksla.se eller Keiko Blesserholt, keiko.blesserholt.@ksla.se. 

 

Akademien belönar vetenskap och praktisk erfarenhet inom de gröna näringarna 
 

För att inspirera till ökad kunskap delar akademien vid högtidssammankomsten varje år ut priser, 

belöningar och stipendier inom akademiens verksamhetsområden.  

Priserna och belöningarna är inrättade efter de finansierande donatorernas önskemål och det är därför 

viktigt att donationsvillkoren följs. Pris- och belöningsnämnden ansvarar för beredningen av inkomna 

nomineringar. För vissa priser och belöningar tillsätts särskilda beredningsgrupper för att underlätta 

nämndens arbete. Beredningsarbetet bedömer nomineringarnas kvalitet samt att de nominerade har lämplig 

profil för priset. 

 

Akademiens priser tilldelas såväl ledamöter som andra personer och vi vill att både kvinnor och män 

nomineras och nominerar. Beslut om mottagare av priser och belöningar fattas av ledamöterna (akademien 

in pleno) eller av akademikollegiet 
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