
 

 

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 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien • Drottninggatan 95 B, Box 6806 • 113 86 Stockholm • tel 08-54 54 77 00 • akademien@ksla.se • www.ksla.se 
 

Landsbygdens nya skepnad 
 

Tid Torsdag 11 mars 2021, kl 15.30–18.00 
Plats Webbmöte via Zoom. Länk till mötet skickas dagen före till alla anmälda. 

Anmälan Senast den 9 mars via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  
Anmälan via samma länk till Allmänna avdelningens 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: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@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. 

 
Pandemin är på väg att skriva om relationen mellan städer och landsbygder. För många har 
distansarbetet blivit vardag och det gamla motsatsförhållandet stad-land börjar luckras upp. Vi ser 
redan nu nya länkar och flöden, beroenden och synergier mellan städer och landsbygder.  
 
Statistiken visar att utflyttningen från Stockholm ökar, priserna på småhus och fritidshus skjuter i 
höjden och naturintresset är större än på länge. När det gäller mat, konsumtion, rekreation talas det 
ofta om en ny sorts ”lokalism”. 
 
Är det här tendenser som kommer att bestå? Hur kommer det postpandemiska uppvaknandet att 
påverka kommunikationer och planering? 
 
Allmänna avdelningen kallar nu till överläggning med fokus på ledamöternas egna 
erfarenheter och spaningar om pandemins påverkan. KSLA:s ledamöter förfogar över unika 
erfarenheter och kunskaper när den nya situationen ska beskrivas och tolkas. 
 
Inom överläggningen presenteras ny statistik kring flyttmönster, samlad av universiteten i Umeå 
och Karlstad. Inspiration och provokation levereras av Erik Westholm, professor em vid SLU och 
Håkan Forsell, professor vid Stockholms universitet. 
 
 
Välkomna! 

 
Eva Pettersson 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Landsbygdens nya skepnad 
Torsdagen 11 mars 2021 
 
 
 
Moderator Gunilla Kindstrand, kulturjournalist och ledamot i KSLA:s Allmänna avdelning 
 
 
 
 
15.30 Formell sammankomst  
15.45 Välkomna 

Mats Denninger, lantbrukare och ordförande i Allmänna avdelningen 
15.55 Vad är det vi ser hända? Hur påverkar pandemin relationerna  

städer-landsbygder? 
Korta reflexioner från Maria Gustafsson, verksamhetsledare, Landsbygds-
nätverket; Beatrice Ramnerö, lantbrukare och projektledare, Älvsbyn samt från 
Dag Rogne, kommunalråd i Säffle och andra ledamöter.  

16.15 Spaning och statistik från Umeå/Karlstad 
Charlotta Hedberg, docent vid Umeå universitet 

16.30 Nya vanor, nya mönster 
Samtal mellan Erik Westholm, kulturgeograf, professor em vid institutionen för 
Stad och Land, SLU, och Håkan Forsell, professor i historia vid Stockholms 
universitet. 

17.00 Bensträckare 
17.10 Diskussion i smågrupper och i plenum 
17.55 Preses avslutar sammankomsten 
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