
 

 

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. 

 

Vårexkursion och akademisammankomst 
 

Endast för akademiens ledamöter och personal samt särskilt inbjudna 

 

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

Roslagen – landskap och lantbruk i ständig 
förändring 
 

Tid Torsdag 11 maj 2017, kl. 07.30 – ca. 18.15 

Plats Samling KSLA 07.15 för avfärd 07.30 eller så ansluter du i Norrtälje enligt senare 

instruktion. 

Anmälan Senast den 5 maj via denna länk.  

Resan är kostnadsfri, förutom bussresan som kostar 200 kr. Resan betalas med kort eller 

Swish, 123 618 58 70, i samband med anmälan. Antalet bussplatser är begränsat.  

 

Har du inte tillgång till mejl, vänligen kontakta Gun Askerö för anmälan. 

Information Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se , tel 08- 54 54 77 24 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

  

 

 

Norrtälje kommun utgör en tredjedel av landytan i Stockholms län. Jord och skog har alltid varit 

viktiga resurser för befolkningens överlevnad och bygdens utveckling, men nu är lantbruket klämt 

mellan den expanderande storstaden, fritidsboende och den urbana synen på det traditionella 

småskaliga familjejordbruket. 

 

Mjölkkor ersätts av hästar, betesmarker växer igen, heltidslantbruk ersätts av kombinationsföretag, 

som hittar nya intäkter. Många av frågorna tas upp i den regionala livsmedelsstrategin som tagits 

fram. Vilka möjligheter finns det och vilka är hoten?  

 

Vi bjuder in till en mångfacetterad rundtur strax norr om huvudstaden med besök i nyckelbiotoper 

i skogen, i Sveriges tionde största livsmedelsbutik och med diskussioner om lokal produktion och 

förädling av livsmedel med länsstyrelse och lantbrukare.   

 
 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 

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

Roslagen – landskap och lantbruk i ständig 
förändring 
 
Torsdag 11 maj 2017 
 
 

07.15 Samling KSLA 

 

07.30 Abonnerad buss avgår 

 

08.30 ICA Kvantum Flygfyren – Sveriges tionde största livsmedelsbutik 

Maria Folkesson, kommunikationsansvarig, Claes Göran Sylvén, ägare 

 

 Kaffe / te 

 

10.00 Kommunen med flest nyckelbiotoper i landet – vad betyder det för 

skogsbruket i Norrtälje? 

Kjell Andersson, skogskonsulent, Skogsstyrelsen,  

Alexander Karlsson, skogsförvaltare, Skogssällskapet,  

Ola Elonsson, virkesinköpare, Holmen (ej bekräftad) 

 

11.30 Lunch 

 

13.00 Roslagen – landskap och lantbruk i ständig förändring, Norr Malma gård 

Ulf Sporrong, professor emeritus i kulturgeografi  

Carina och Ulf Matsson, lantbrukare, Norr Malma gård 

Tobias Nilsson, verksamhetsansvarig naturvård, Norrtälje Naturvårdstiftelse 

 

14.30 Regional livsmedelsstrategi för Stockholms län, Norrtelje Brenneri 

Kristina Nigell Richter, projektledare, Länsstyrelsen 

Karin Broström, lantbrukare, Karins Kvighotell 

 

15.45 Kaffe, bulle och punsch 

 

16.15 KSLA-sammankomst 

 

17.00 Hemfärd till KSLA 

 

Ca 18.15  Ankomst till KSLA  

 

http://www.ksla.se/

