Nyhetsbrev november 2014
Medlemsinformation från Den Goda Jorden
För att förbättra vår information till er medlemmar kommer vi att skicka ut några nyhetsbrev
som detta under året till de medlemmar som har meddelat sin e-postadress. Har ni synpunkter på
vad ni skulle vilja ha mer information om får ni gärna höra av er till Bengt Svensson på Berte
Museum – Livet på landet, tel 0346-40513 eller e-post info@dengodajorden.se. Det samma gäller
om ni ej vill ha dessa nyhetsbrev skickade till er e-postadress.
Information läggs kontinuerligt ut på www.dengodajorden.se och
www.facebook.com/dengodajorden

Miljömålsberedningens delbetänkande
Miljömålsberedningen lämnade den 24 juni sitt delbetänkande ”Med miljömålen i fokus - hållbar
användning av mark och vatten”. Den Goda Jorden ideell förening har fått möjlighet att lämna
ett remissyttrande som ska vara inlämnat senast den 28 november. Detta är förmodligen en av
våra större möjligheter att få vara med och påverka hur ett framtida förstärkt skydd av
åkermarken kommer att utformas. Vårt remissyttrande kommer att publiceras på vår hemsida;
www.dengodajorden.se.

Motioner till riksdagen
Till höstens riksdag ha inlämnats fyra motioner som yrkar på ett bättre skydd för åkermarken.
Betty Malmberg (M) motionerar om att ”Värdefull åkermark bör skyddas bättre”.
Kristina Yngwe (C) motionerar om ”Hållbar användning av jordbruksmark”.
Jens Holm m fl (V) föreslår i sin riksdagsmotion ”Naturen – grunden för vår välfärd” bland
annat att för att minska exploatering av åkermark bör regeringen återkomma med ett förslag till
nationell målsättning för bevarande av bördig åkermark.
Anders Forsberg m.fl. (SD) har skrivit motionen ”Åkermarken som riksintresse”.

Doktorsavhandling ”Jordbruksmark i förändring”
Vid Handelshögskolan på Göteborgs universitet, Institutionen för Ekonomi och samhälle,
Avdelningen för kulturgeografi har Elin Slätmo skrivit avhandlingen ”Jordbruksmark i
förändring. Drivkrafter bakom och förutsättningar för offentlig styrning i Sverige och Norge”. I
avhandlingen problematiseras de sätt vi tänker kring jordbruksmarkens betydelse, användning
och förändring samt samhällets reglering av mark- och vattenresurser. Den undersöker varför
jordbruksmark förändras och den offentliga förvaltningens förutsättningar för att påverka
förändringen i Sverige och i Norge

Fler medlemmar än någonsin
Föreningen Den Goda Jorden har idag 677 medlemmar varav 92 är nya för året. Förra året var vi
637 medlemmar. Ett stort tack till er alla för ert stöd som ger oss möjligheter att driva kampen
för åkermarkens bevarande och ger vår röst en större tyngd.
Hjälp gärna till att värva nya medlemmar i din bekantskapskrets. För att kunna göra vår röst hörd
krävs det många stämmor. Medlem blir du genom att betala in 200 kronor på bankgiro 53653283, glöm ej att meddela namn, adress och e-post.
Vi ser gärna att det bildas lokalavdelningar runt om i landet. Är du intresserad av att vara med
och dra igång en lokalavdelning i dina hemtrakter kontakta oss så hjälper vi till med kontakter till
andra medlemmar i din närhet.

Årsmöte 2015
Föreningens årsmöte kommer att äga rum lördagen den 7 mars 2015. Handlingar inför årsmötet
kommer att publiceras på hemsidan: www.dengodajorden.se/arsmote

