
 

 

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. 

 

Symposium 
 

 
Historiska agrara landskap för samtid och framtid 
 

 

Tid Tisdag 10 november, kl 10.00–12.30 i plenisalen (insläpp från kl 9.30) 

Kl 13.45–16.00 i kollegierummet. Endast för särskilt inbjudna, separat inbjudan har skickats ut. 

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

Anmälan Senast den 9 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Avgift Ingen avgift 

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen För stundande skördar 

 

 

Samma stycke mark rymmer många gånger flera landskap. Att tala om landskap är att framhålla 

vissa aspekter eller karakteristiska drag som särskilt betydelsefulla. Det vi uppfattar som 

betydelsefullt vittnar också om det vi gör och vad vi värdesätter som exempelvis jord- och 

skogsbrukare, forskare eller om vi bara vistas i markerna för nöjes skull. Landskapet är 

multifunktionellt, med produktionslandskap, kulturlandskap och rekreationslandskap. Inte sällan 

sammanfaller olika verksamheter på samma område. Det skapar spänningar och konflikter. Dessa 

kan vara av lokal natur men trycket på landskapen är och har varit globalt. 

 

Sedan 2011 gäller i Sverige den Europeiska landskapskonventionen. Enligt denna definieras ett 

landskap som ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet 

av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. Antalet landskap är 

med andra ord i det närmaste oändligt. Landskapet ligger i betraktarens öga och 

landskapskonventionen ger heller ingen riktig vägledning till vilken tolkning som är den ”rätta”. 

 

Hur har våra göranden och verksamheter format landskapen? Vilka förändringar över tid kan 

skönjas när det gäller organisationen av våra aktiviteter, de hjälpmedel vi använt och de lagar och 

institutioner vi skapat? Intressant är när olika landskap sammanfaller på samma markområde. 

Vilka landskapstyper har varit mer eller mindre förenliga med varandra? Vad händer när vi inte 

kommer överens och hur har vi löst uppkomna konflikter till följd av landskapens 

multifunktionalitet? 

 

 
 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademiens sekreterare och VD 

 

 

 

 

 

 
  

https://dinkurs.se/33305
http://www.ksla.se/
http://www.ksla.se/


 

 

 

Program 
 
 

Historiska agrara landskap för samtid och framtid  
 

Tisdag 10 november 2015 
 

Moderator Ulrich Lange, ledamot KSLA 
 

09.30 Samling och registrering 

10.00 Välkomna 
Carl-Anders Helander, akademiens sekreterare och VD, KSLA 

10.15 En faktabaserad världssyn 
Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet och en av 

grundarna till stiftelsen Gapminder 

11.30 55 plus: Det levande landskap vi ärvde och den ’Future Earth’ vi talar om 

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH och medgrundare av KTH 

Environmental Humanities Laboratory 

  

För särskilt inbjudna: 

12.30 Lunch i Oscars källare 

13.15 Vem tillhör slätten? – förflutenhet, konflikter och överlappande anspråk i ett 

modernt agrarlandskap  
Tomas Germundsson, professor i kulturgeografi, Lunds universitet 

13.35 Upplevelselandskap i förändring – friluftsliv och naturturism i spänningsfältet 

mellan normer och samhällsutveckling 

Klas Sandell, professor i kulturgeografi, Karlstads universitet 

13.55 Människan, historien och biologin. Om vikten av historisk kunskap för att rätt 

värdera och sköta agrara landskap 

Clas Tollin, docent i kulturgeografi, avdelningen för agrarhistoria, SLU 

14.15 Hur påverkar landskapsförändringar biologisk mångfald 

Sara Cousins, professor i naturgeografi, Stockholms universitet 

14.35 Kaffe 

15.00 ”Blifver ondt att förena sigh” – Konfliktlandskapets spår 

Per Eliasson, professor i historia, Malmö högskola 

15.20 När landskapet hamnade i centrum - Agrarlandskapet som mötesplats för lokala 

och globala intressen vad gäller produktion och miljö 

Ulf Jansson, universitetslektor i kulturgeografi, Stockholms universitet 

15.40 Avslutande diskussion 

16.00 Avslutning 

 
 


