
 

 

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. 

 

Seminarium och boklansering 
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Landskap för mångbruk 
– vad kan vi lära av England? 
 
Tid Tisdag 27 mars, kl 14.00–17.00 (registrering och kaffe från kl 13.30) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 
Anmälan Senast den 20 mars via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 23 mars, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 
Avgift Kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk 
Frågor Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06 

 Detta seminarium arrangeras med stöd av Forskningsrådet Formas. 
 
 
Planering, förvaltning och skydd av landskap, och landskap som mötesplats för många intressen – 
det är vad en ny bok från Forskningsrådet Formas handlar om. Boken heter Landskap för 
mångbruk, Erfarenheter från England. Den är skriven av Ingrid Sarlöv Herlin, som är professor i 
landskapsplanering vid SLU i Alnarp. Hon har under flera år vistats vid universitet i England och 
är specialist på den europeiska landskapskonventionen.  
 
Vad kan vi i Sverige lära av England när det gäller landskapsförvaltning? Vad motiverar en bok 
full med engelska exempel? Svaret är att England ligger före Sverige när det gäller att genomföra 
idéerna i den europeiska landskapskonventionen. Landskap med särskilda skydd i England är 
intressanta för att man har kunnat utveckla samverkan och innovativa lösningar specifika för varje 
område, och för att boende och näringsidkare deltar. I de här områdena arbetar man också aktivt 
för att föra ut kunskap till allmänheten – om landskap, brukande, natur, kultur, hållbarhet och 
miljö. Exemplen från England kan inspirera alla som kommer i kontakt med landskapsfrågor – 
myndigheter, organisationer, lärare, forskare, studenter och enskilda. 
 
Boken Landskap för mångbruk, Erfarenheter från England (ISBN 978-91-540-6065-8) går att 
beställa till specialpris i samband med seminariet.  
 
 
 
 
 
Välkomna! 
 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 

 
 
 
 
 
Rolf Annerberg 
Generaldirektör, Formas 
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Program 
 
 

Landskap för mångbruk 
– vad kan vi lära av England? 
 
Tisdagen 27 mars 2012 
 
Moderator 
Jan-Olof Helldin, Centrum för biologisk mångfald 
 
13.30 Registrering och kaffe 
14.00 Välkomna 

Åke Barklund, Akademisekreterare och VD, KSLA 

14.10 Helhetssyn på landskapet – vad säger landskapskonventionen? 
Leif Gren, Riksantikvarieämbetet 

14.20 Huvudtankar i boken Landskap för mångbruk – som författaren ser det 
Ingrid Sarlöv Herlin, Sveriges lantbruksuniversitet 

14.40 Bokens betydelse för fortsatt forskning  
Urban Emanuelsson, Sveriges lantbruksuniversitet 

14.50 Bensträckare 
15.00 Vilken nytta kan en landskapsförvaltare ha av bokens idéer?  

Johanna MacTaggart, Svenska Man and Biosphere-programmet 
Birgitta Lundh, Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Hans-Erik Eriksson, Flens kommun 
Bette Lundh Malmros, Stockholms läns landsting 

15.35 Natur och kultur – integration som ger inspiration 
Urban Emanuelsson, Sveriges lantbruksuniversitet 

15.50 Tid för ytterligare frågor 

16.00 Avslutning och mingel med tilltugg 
 

 

 

 
Ingrid Sarlöv Herlin,  
Landskap för mångbruk, 
Erfarenheter från England  
(ISBN 978-91-540-6065-8) 

 

 


