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• EU-rättens påverkan på ägande-/brukanderätten, t ex 
 - Europakonventionen/EU-rätten i förhållande till regeringsformen.

• Gränser för EU:s juridiska rätt att begränsa brukanderätten. 
- EU:s nya skogspolitiska ambitioner.

• Äganderätt och ägaransvar i en hållbar utveckling ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv..
• Århuskonventionens tillämpning och dess konsekvenser för äganderätt och näringsfrihet. 
• Miljörätt, äganderätt och näringsfrihet, t ex 

- Legalitetsprincipens genomslag i miljörätten. 
- Rättsläget när samhällets och marknadens regleringar (certifiering) hybridiserar. 
- Långa handläggningstider och i domstolsprocesser ur ett äganderättsperspektiv.

• Miljöbalken ur ett äganderättsligt perspektiv t ex 
- Miljöbalkens förhållande till regeringsformen och samspelet med andra lagstiftningar. 
- Framväxten av styrinstrument som påverkar bestämmanderätten och brukanderätten, 
   t ex anmälan, samråd, tillstånd, förbud med dispens. 
- Kunskapskravets påverkan på möjligheten att äga och bruka mark.

• God förvaltning enligt förvaltningslagen och dess betydelse för en fungerande äganderätt, t ex  
- Är myndigheternas ärendehantering rättssäker och baserad på grundprinciperna legalitet, 
   objektivitet och proportionalitet? 
- Har rättstillämpning och rättsbildning i förhållande till lagstiftarnas/politikernas avsikt förändrats 
  över tid utan att riksdagen beslutat om ändringar? 
- Effekter av att myndigheterna i högre utsträckning än tidigare går till domstol för att utforma 
   tillämpningen av lagar.

SYFTE OCH INRIKTNING
Syftet med utlysningen är att öka kunskapen om hur äganderätt och näringsfrihet beaktas vid frågor 
av betydelse för jord- och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet och hur den kan utvecklas för 
att bidra till hållbar utveckling. Forskningen kan bedrivas ur rättsvetenskapligt, statsvetenskapligt eller 
rättsekonomiskt/ekonomiskt perspektiv. Medel kan sökas för lönekostnader, resor och forskningssam-
arbeten inom området.

Följande områden är prioriterade utan inbördes ordning: 
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Ansökan görs via KSLA:s webbplats, se under rubriken Anslag & Stipendier. När du registrerat ditt konto 
och loggat in kan du skriva in dina uppgifter samt bifoga pdf-dokument.
Ansökan måste vara akademien tillhanda senast den 15 september 2022.
För att få svar på frågor, kontakta Keiko Blesserholt, keiko.blesserholt@ksla.se.

ANSÖKAN

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) förvaltar ett flertal stiftelser, vilkas donatorer har angivit 
hur avkastningen ska användas. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning 
och utveckling inom de gröna näringarna.

KSLA:S STIFTELSER FINANSIERAR UTLYSNINGEN

För att på bästa sätt bidra till utvecklingen inom området har KSLA beslutat göra en utlysning inom 
äganderätt som omfattar tillgängliga medel från nedanstående stiftelser.

UTLYSNINGEN OMFATTAR 1 200 000 KRONOR

Stiftelsen Carl-Gustaf och Viveka Åkerhielms minnesfond – 500 000 kr

Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond – 500 000 kr

Stiftelsen Hem i Sverige-fonden – 200 000 kr

• Relevans i relation till ovan nämnda inriktningar.
• Hypotes, syfte och mål. 
• Nyhetsvärde och samhällsrelevans. 
• Material och metoder.
• Kompetens.
• Specificerad budget inkl information om eventuell annan anslagsgivare.
• Kommunikation till det omgivande samhället.

Vi ser gärna ansökningar från forskare med doktorsexamen liksom mer seniora forskare.

Resor och förbrukningsmaterial inom rimlig nivå kan godkännas. Medel till vetenskaplig publicering 
beviljas inte. Det är viktigt att den sökande anger om medel sökts även från annan anslagsgivare för 
samma ändamål som ansökts hos KSLA.

KRITERIER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR
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BAKGRUND TILL UTLYSNINGEN

De gröna näringarna har en nyckelroll
i framtidens fossilfria bioekonomi. Viktiga råvaror och värde-
full livsmiljö kommer från jord- och skogsbruk som bedrivs 
av många små som stora företagare. En trygg äganderätt är 
för dem en drivkraft till att hållbart förvalta, investera i och 
utveckla sina jord- och skogsbruksfastigheter för framtiden 
och kommande generationer. Marknadsekonomin bygger 
på att många enskilda människor i frihet får disponera sin 
egendom och fatta beslut om hur den ska nyttjas. En frihet 
som ibland måste begränsas för att uppnå samhällsövergri-
pande syften.

Äganderätten är en grundläggande
rättighet, en grund för rättsstat och demokrati, vilket i 
sin tur är grunden för välfärd. Äganderätten består av ett 
knippe rättigheter såsom brukanderätt, bestämmanderätt, 
residualrätt, avtalsfrihet, besittningsskydd, ersättningsrätt 
mm. Vi har i Sverige en grundlagsskyddad äganderätt. 
Under 1990-talet och det första årtiondet av 2000-talet 
förstärktes egendomsskyddet för fast egendom. Men detta 
har inte alltid fått genomslag i lagstiftning och kommit 
till uttryck i tolkning och tillämpning av regelverken ute 
i fält. Från 2010-talet har delar av äganderätten, särskilt 
ersättningsrätten och brukanderätten, varit utsatta för ett 
förändringstryck. 

Förändringstrycket yttrar sig på olika vis
 i de politiska processerna: som politiska idéer, opinions-
bildning, i utredningar och domstolar eller nya lagar och 
myndighetsföreskrifter. Det kan också röra sig om stats-
makternas miljöpolitiska mål och myndigheternas mark-
användningsplanering som i efterföljande led berör ägande-

rätten på fältet genom legala inskränkningar. Regelbördan 
ökar och 45 procent av företagen i de gröna näringarna 
upplevde år 2017 lagar och myndighetsregler som ett stort 
hinder för företagets utveckling och tillväxt. Motsvarande 
siffra för företag i andra sektorer var 24 procent. 

Andra delar i förändringstrycket
är en upplevd rättsosäkerhet i myndighetsutövningen. Pro-
portionalitetsprincipen innebär att beslut grundas på en av-
vägning mellan olika intressen. För en rättssäker hantering 
bör därvid olika beslutsfattare komma till samma resultat. 
Förändringar har också skett genom att politiska ställnings-
taganden i allt högre grad har överlåtits från de folkvalda 
till domstolar, s k juridifiering. Man kan också se hur den 
omfattande miljöbalken genom sin fokusering på miljökon-
sekvenser griper in i sektorspolitiken. Jord- och skogsbruk 
är så kallad pågående markanvändning som ska skyddas 
av grundlagen, men tolkningen av miljöbalken har bland 
annat kunnat innebära om vänd bevisbörda och utebliven 
ersättningsrätt. En mycket viktig del i förändringstrycket 
är också det ökade inflytandet från EU-rätten och interna-
tionella konventioner. EU-rätten stärkte tidigare ägande-
rättens ställning i Sverige, men är nu är på väg att få ett 
motsatt inflytande. 

Äganderättens ställning
utifrån olika perspektiv är värd att undersöka djupare. Det 
saknas bland annat forskning med rättsekonomisk och 
statsvetenskaplig inriktning. Därför utlyser KSLA medel 
för forskning om äganderätt ur ett rättsvetenskapligt, stats-
vetenskapligt såväl som rättsekonomiskt/ekonomiskt per-
spektiv. 


