
 

 

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. 

 

Akademisammankomst – överläggningsämne 
 
Ledande landsbygd? 
Om stadens och landsbygdens ömsesidiga beroende 
 
Tid Torsdag 12 februari, kl. 15.30–18.00 (kaffe från kl. 15.00) 

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

Anmälan Senast den 5 feb via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  
Anmälan via samma länk till Allmänna avdelningens lunch kl 12.00 och sammanträde  
kl 13.00–15.00 (endast Allmänna avdelningens ledamöter). 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06  
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 
 

Webb Sammankomsten kan följas via länk på www.ksla.se 

 Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond. 
 
 
Frågor om relationerna mellan land och stad kommer allt mer i fokus i forskning, politik och 
samhällsdebatt. Behovet av en skarpare landsbygdspolitik lyftes inför valet och ökande klyftor 
mellan stad och land togs upp i debatten om valresultaten. Att sluta kretslopp och att förstå 
resursflöden mellan land och stad är andra frågor som återkommer. Landsbygders roll för 
städernas befolkning, och städernas för landsbygdernas återkommer också på mångskiftande sätt: 
rekreation, turism, (dubbelt) boende, tillgång till marknader, lokal mat, kulturliv och 
naturupplevelser är exempel.  
 
Vissa landsbygder blomstrar under det att andra har mycket svårt, med prognoser som pekar mot 
en nästintill omöjlig demografisk situation på sikt. Urbana synsätts genomslag i politik och media 
påverkar synen på landsbygdernas möjligheter. Samtidigt söker sig kapital och resurser till 
dynamiska regioner. Hur kan landsbygdernas näringsliv ta del av det?  
 
Inför ett ökat engagemang från KSLA:s sida i frågor om relationerna land och stad arrangerar 
allmänna avdelningen en sammankomst som tar fasta på olika dimensioner i relationerna mellan 
stad och land. Demografiska flöden och utvecklingstendenser, gapet i politik och utveckling 
mellan land och stad och mellan olika landsbygder, medias bilder av landsbygd och 
landsbygdsbor, kulturens betydelse för landsbygders utveckling och jordbrukets potential är tema 
vi tar upp för att främja en gemensam diskussion om stad och land. 
 
 
Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
 
Ledande Landsbygd? 
Om stadens och landsbygdens ömsesidiga beroende 
Torsdag 12 februari 2015 
 
 
Moderator Peter Sylwan, agronom och vetenskapsjournalist 
 
15.00 Samling, kaffe/te 
15.30 Formell sammankomst 
15.45 Inledning 

Peter Sylwan 
15.50 Ledande landsbygd – var är vi, vart vill vi och vad gör vi inom KSLA? 

Åke Clason, ordförande Allmänna avdelningen 
15.55 En landsbygd som håller i längden 

Statssekreterare Elisabeth Backteman 
16.10 Stad och land – hand i hand? 

Om det ömse- och mångsidiga beroendet mellan det urbana och rurala 
Cecilia Waldenström, universitetslektor, institutionen för stad och land, SLU 

16.35 Landsbygdens föränderliga befolkning  
Konsekvenser, konflikter och möjligheter 
Susanne Stenbacka, universitetslektor, Uppsala universitet 

16.45 De unga entreprenörerna 
Om företagarandan och nyföretagandet som kraft i en dynamisk 
landsbygdsutveckling 
Kenneth Alness, VD, Lantmännen BioAgri AB 

16.55 Att föreställa sig världen 
Om konstens och kulturens roll i samspelet mellan stad och land 
Gunilla Kindstrand, chefredaktör Hälsingetidningar 

17.05 Bensträckare 
17.10 Diskussion  
17.55 Preses avslutar sammankomsten 
18.00 Ärtsupé 
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