
 

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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Äganderätten och de gröna näringarna 
 
Onsdag 4 november 2020 
 

Tid Onsdag 4 november 2020, kl 10.00 – 12.00 (uppkoppling via Zoom från kl 9.45) 
Plats Webbinarium 
Anmälan Senast 1 november via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se.  

Avgift Kostnadsfritt 
Frågor Innehåll: Marianne Eriksson, marianneeriksson063@gmail.com , tel 0730-97 76 01  

Anmälan: Agneta Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se , tel 08-54 54 77 12 
Webb Länk till webbinariet skickas ut några dagar i förväg till dem som anmält sig  
 Projektet finansieras med stöd av Stiftelsen Carl-Gustaf och Viveka Åkerhielms minnesfond  

och Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins minnesfond.  

 
De gröna näringarna har en viktig roll i Sveriges övergång till en bioekonomi. Jord- och skogsbruk 
bedrivs av många, många företagare med olika inriktning och storlek på sin verksamhet. En trygg 
och långsiktig äganderätt är en drivkraft för att hållbart förvalta, investera i och utveckla sin 
fastighet för framtiden och kommande generationer.  
 
Under tre år har KSLA arbetat med ett projekt med syftet ”Ökad kunskap om den 
privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta”. I 
projektet har kunskap samlats in och sammanställts om äganderättens innebörd och dess 
utveckling genom tiderna. Regelutveckling och förvaltning har beskrivits liksom förändringstryck, 
aktuellt läge och äganderättens betydelse för de enskilda jord- och skogsbruksföretagarna samt de 
gröna näringarnas framtida utveckling. 
 
KSLA vill nu sprida erfarenheterna från projektet och fördjupa dialogen kring äganderätten 
genom att bjuda in dig till ett webbinarium kl 10-12 onsdag 4 november. Projektgruppen 
kommer där att presentera sitt arbete och resultat. Gunnar Wetterberg, historiker, 
diplomat, författare och samhällsdebattör, känd även från ”Fråga Lund” och ”På Spåret”, 
kommer att medverka med sina reflektioner över ämnet.    
 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Äganderätten och de gröna näringarna  
Onsdag den 4 november 2020 
 
Moderator: Marianne Eriksson, ledamot i KSLA 
 
09.45 Uppkoppling till Zoom 

 
10.00 Välkomna  

Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA 
 

 KSLA:s Äganderättsprojekt 
Marianne Eriksson, projektledare, ledamot i KSLA 
  

 Introduktion till äganderätten 
Karin Åhman, universitetslektor i statsrätt, Stockholms universitet 
  

 Äganderättens historiska utveckling 
Ronny Pettersson, fil dr ekonomisk historia, ledamot i KSLA 
 

 Förändringar 1980–2010 samt vad händer med äganderätten?                        
Jan Sandström, jägmästare, ledamot i KSLA  
 

 Lagstiftningsprocessen och myndigheternas roll              
Harald Svensson, f.d. chefsekonom, ledamot i KSLA 
 

 Äganderättens betydelse                                     
Jonas Jacobsson, skog.dr., ledamot i KSLA  
 

 Slutsatser 
Marianne Eriksson, projektledare, ledamot i KSLA 
 

 En reflektion över KSLA:s äganderättsprojekt 
Gunnar Palme, jur.kand., ledamot i KSLA 

11.05 Det enskilda ägandet - samhällets väl  
Gunnar Wetterberg, historiker, diplomat, författare och samhällsdebattör 

11.25 Frågor, inlägg och diskussion 
 

11.55–
12.00 

Slutord 
Jan Fryk, preses, KSLA 
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