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
Nya visioner för landsbygden
– Om samhällsbyggnad bortom tillväxtnoderna
Tid

Torsdag 11 april, kl 15.30–18.00 (kaffe från kl 15.00)

Plats

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

Anmälan

Senast den 5 april 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

Överläggningsämnet kan följas via länk på www.ksla.se med start kl 15:45.
Denna sammankomst finansieras med stöd av Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond.

Kommittén för land och stad har under några år vitaliserat samtalet om relationen mellan
landsbygden och städerna. Vi har lyft frågor om immigrationen, om matens vägar till staden,
samhällsbyggande på mindre orter och om nya villkor för kulturlivet och landsbygdsmedierna.
Under denna sammankomst lyfter kommittén frågan om visioner för landsbygdens framtid. Samtalet
tar sin utgångspunkt i boken Nya visioner för landsbygden där flera av kommitténs medlemmar har
gett viktiga bidrag.
I sina presentationer lyfter kommitténs medlemmar frågor som rör sökandet efter livskvalitet på
landsbygden, kulturens roll och situation i våra landsbygder, möjligheter och svårigheter i livsmedelsförsörjningen samt klimatomställningen, som ställer omedelbara frågor om sårbarhet och ansvar på
landsbygden.
Syftet med samtalet är att reflektera kring betydelsen av visioner i samhällsutvecklingen, och att
diskutera de spänningar och möjligheter som uppstår när olika visioner, politiska mål och
handlingsalternativ ställs mot varandra.
Välkomna!

Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och VD
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Program
Nya visioner för landsbygden
– Om samhällsbyggnad bortom tillväxtnoderna
Torsdag 11 april 2019
Moderator

Gunilla Kindstrand, kulturjournalist

15.00

Samling, kaffe/te

15.30

Formell sammankomst

15.45

Inledning
Erik Westholm, ordförande KSLA:s kommitté för land och stad
Visioner för framtidens landsbygd – om visioner och deras roll i
samhällsstyrningen
Josefina Syssner, biträdande professor, Linköpings universitet
Globala hållplatser/Plats för hållbarhet
Charlotta Hedberg, universitetslektor, Umeå universitet
Kulturens dilemma – om plats och politik
Gunilla Kindstrand, kulturjournalist
Landsbygden, hot och framtidstro – livsmedelsförsörjning, klimat och
hållbarhet
Cecilia Waldenström, universitetslektor, SLU
Klimatfrågan – en joker i landsbygdsdebatten
Erik Westholm, professor emeritus vid institutionen för Stad och Land, SLU

17.00

Bensträckare

17.10

Diskussion

17.55

Preses avslutar sammankomsten

18.00

Ärtsupé
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