
 

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. 

 

Seminarium  
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Rätten att äga och bruka sin mark 

– en förutsättning för landsbygdens företagande 
 
Torsdag 31 maj 2018 

 
Tid Torsdag 31 maj 2018, kl 09.30–15.30 (registrering och kaffe från kl 09.00) 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast 17 maj via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast 25 maj) 

Avgift 250 kr (150 kr för KSLA-ledamot, 0 kr för student) 

Frågor Innehåll: Marianne Eriksson, marianneeriksson063@gmail.com , tel 0730-97 76 01  

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

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl-Gustaf och Viveka Åkerhielms minnesfond. 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens vision är att stärka de gröna näringarna för en hållbar framtid. 

De gröna näringarna drivs av många företagare av olika storlek och verksamhet. Att äga och bruka sin 

mark är för de flesta av dem en drivkraft för att investera och utveckla sitt företag för framtiden och 

kommande generationer.  

 

De senaste åren har många jord- och skogsbruksföretagare drabbats av att andra intressen gör allt större 

anspråk på deras mark. Pågående regeltillämpningar och utredningar leder allt oftare till inskränkningar i 

ägande- och brukanderätten till jord och skog. 

 

Därför startades i november 2017 ett avdelningsövergripande äganderättsprojekt på KSLA. Syftet med 

projektet är ökad kunskap om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella 

näringarna till samhällets nytta. 

 

KSLA bjuder nu in till ett seminarium för att öka kunskapen om äganderätten och dess position inom de 

gröna näringarna. Seminariet inleds med att några markägare berättar om hur de upplever sitt läge. 

Därefter får vi hjälp av två äganderättsexperter att reda ut äganderättens innebörd, vilket grundläggande 

skydd den har samt dess effekter på samhällsekonomin. Vi får också lära oss mer om förvaltningspolitik 

och förvaltningskultur. Seminariet avslutas med samtal och diskussioner om det aktuella läget och vad 

som kan behöva åtgärdas.  

 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Moderatorer: Marianne Eriksson och Karin Åhman 

 

09.00 Kaffe och registrering 

 

09.30 Välkomna  

Björn Sundell, vice preses, KSLA 

 

09.35 

 

KSLA:s äganderättsprojekt 

Marianne Eriksson, ledamot KSLA  

 

09.45 Prolog – ur markägarens, juristens och politikerns perspektiv 

Lena Ek, ordförande Södra, jurist, f d EU-parlamentariker och miljöminister  

 

09.55 Att vara markägare och landsbygdsföretagare idag 

Några exempel från verkligheten  

 

11.00 Äganderätt – vad är det och vad betyder den för företagandet i de gröna 

näringarna? 

Nils Karlson, professor, VD Ratio – Näringslivets forskningsinstitut 

 

11.30 Skyddet för äganderätten som en grundläggande rättighet 

Karin Åhman, förutvarande professor i offentlig rätt, ansluten till Stockholms 

universitet 

 

12.00 Lunch 

 

13.00 Förvaltningspolitik och förvaltningskultur 

Lena Marcusson, professor em, Uppsala universitet  

13.30 Reflektioner, samtal och diskussioner utifrån det vi hört under dagen 

 

15.00 Sammanfattning 

Björn Sundell, vice preses KSLA 

 

15.15 Avslut med kaffemingel i Donatorsfoajén 

 

http://www.ksla.se/

