
 

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. 
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Landskap – ett vidsträckt begrepp  
Fredag den 15 november 2019  
 

Tid Fredag 15 november, kl 10.00–17.00 (registrering och kaffe från kl 09.30) 

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

Anmälan Senast den 10/11 via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(Avbokning måste ske senast den 11/11 för att avgiften ska återbetalas.) 

Avgift 500 kr inkl moms. Studenter och akademiledamöter 200 kr.  

Avgiften inkluderar ett ex av antologin ”Landskap – ett vidsträckt begrepp”.  

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06  

Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@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 Fredrik von Horns fond  

 

Med detta seminarium, och med den antologi som ligger till grund för presentationerna, vill vi visa 

komplexiteten i landskapsfrågorna. Vi vill också betona att med helhetssyn och med samverkan över 

sektorsgränser kan vi nå en bättre förvaltning av våra gemensamma landskap och behålla deras värden.  

 

Landskapet är spelplanen för mänsklig verksamhet, där geografi och geologi, djur och växtlighet, ekologi 

och klimat sätter ramarna. Inom dessa ramar har människan genom historien använt och förändrat sina 

marker. Dessa förändringar har blivit alltmer genomgripande allt eftersom teknik och samhällssystem 

utvecklats.  

 

De gröna näringarna och människors behov av mat, skogsprodukter och energi är grunden för brukande, 

skötsel och förvaltning av landskapet. Kommunernas översiktsplanering, liksom transport- och 

energisektorernas infrastruktur är andra exempel på verksamheter som kan förändra landskapet och 

ingripa i dess processer. Det en aktör gör i ett område, påverkar många andra.  

 

Landskapet är en arena som möjliggör helhetsperspektiv, delaktighet och avvägningar mellan olika 

intressen, men i realiteten fattas många beslut i organisatoriska stuprör. KSLA:s landskapskommitté har i 

samverkan med flera myndigheter försökt visa vilken skillnad ett helhetsperspektiv kan göra vid planering 

och förvaltning av ett område. Kommitténs årligen återkommande Landskapsforum har varit viktiga i 

arbetet, liksom strävan efter att initiera en process som ska kunna leda fram till en nationell 

landskapsstrategi.  

 

Med detta Landskapsforum och presentationen av antologin ”Landskap – ett vidsträckt begrepp” avslutar 

Landskapskommittén sin arbetsperiod. 

 

Varmt välkommen! 

 

 

 

 

 

Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD  
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Moderator: Margareta Ihse 

 

09.30 Registrering och kaffe 

10.00 Välkomna 

Lisa Sennerby Forsse, preses, KSLA och Margareta Ihse, ordf i Landskapskommittén 

10.20 Sveriges landskap – en kortfattad karakteristik 

Anders Wästfelt, docent, Stockholms universitet 

10.40 Förändrade landskap och försvinnande biotoper 

Margareta Ihse, professor em, Stockholms universitet 

11.00 Något om värden och landskap 

Knut Per Hasund, miljöekonom, Jordbruksverket  

11.20 

 

Mitt landskap i tid och rum – ett litet helhetsperspektiv 

Karl Erik Olsson, hemmansägare, tidigare jordbruksminister 

11.40 Varför behövs ett landskapsperspektiv? Reflektioner från teori och exempel från 

ekologisk utgångspunkt i det svenska jordbrukslandskapet 

Yann Clough, professor, Lunds universitet; Henrik Smith, professor, Lunds universitet  

12.00 Lunch 

13.00 Skogen och landskapet samt kort posterpresentation 

Cecilia Akselsson, docent, Lunds universitet 

13.20 Det nödvändiga helhetsperspektivet. Planering och genomförande med exempel från 

Storfjorden, Norge  

Ann Norderhaug, f d forskningsledare för kulturlandskap, Bioforsk/NIBIO, Norge,  

Sigrid Stokke, landskapsarkitekt MNLA, seniorrådgivare i plan- och miljöfrågor, Norge 

13.40 

 

Landskap och fysisk planering 

Mattias Sandberg, universitetslektor, Göteborgs universitet 

Marie Stenseke, professor, Göteborgs universitet 

14.00 Landskapskarakterisering och infrastruktur 

Emily Wade, landskapsarkitekt LAR/MSA, Arkitektbyrån Landskapslaget 

14.20 

 

Bara uppförsbackar för landskap 

Birgitta Johansen, landsantikvarie, länsmuseichef, Länsmuseet Örebro 

14.40 Kaffe och poster**  

15.10 

 

 

Landskapsfrågor på KSLA – vad vi gjort hittills? Landskapsforum och 

Landskapsnoden 
Anders Esselin, forskningskommunikatör, biolog, Man & Nature, Sigtuna 

15.30 Fortsättningen för landskapsfrågor i Sverige, reflexioner 

Sten Nilsson, professor, Forest Sector Insights, Senior Guest Scholar, IIASA  

15.50 Diskussion 

16.15-17 Mingel och informella samtal  
 
**Poster, finns i foajén hela dagen: Landskapsansatser för att nå de globala hållbarhetsmålen – möjligheter och 

hinder? Karin Öhman, professor SLU, Umeå, och Carina Keskitalo, professor, Umeå universitet.  

 

http://www.ksla.se/

