Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationer.
Föreningen arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Verksamhetsberättelse för Den Goda Jorden 2014
Föreningens styrelse har under året bestått av Hans Andersson (ordförande), Bengt Svensson,
(sekreterare), Daniel Stenström (kassör), Irene Oskarsson (vice ordförande), Daniel Andersson
(2:e vice ordförande) Herbert Falck, Hans Augustinsson och Olof Bågenholm samt
suppleanterna Torsten Winther, Maylis Persson, Kew Nordqvist, Eva von Wachenfelt och Arne
Joelsson.
Föreningens årsmöte hölls den 9 mars på Berte Museum – Livet på landet i Slöinge med 45
medlemmar och sympatisörer närvarande. Inbjuden talare till årsmötet var Carl-Anders Helander,
VD och sekreterare för Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som talade utifrån rubriken
”Den Goda Jorden” ur Lantbruksakademiens perspektiv.
Styrelsen har under 2014 hållit åtta styrelsemöten (Berte Museum i Slöinge 2/5 och Eslöv 27/9
samt sex telefonmöten (29/1, 10/6, 8/7, 10/8, 4/11 och 11/12).
Under året har 710 medlemmar betalat medlemsavgiften. Motsvarande siffra för 2013 var 637 st.
Medlemsavgiften för 2014 har varit 200 kr för enskild och 300 kr för familj (boende på samma
adress).
Anders Stenströms minnesfond uppgick vid årsskiftet till 234 071,77 kronor. Insättningar till
fonden kan göras på bankgiro 5365-3283 (Den Goda Jorden). I samband med årsmötet delades
ett pris ur minnesfond ut till politikerna Kew Nordqvist (MP) och Mattias Andersson (C) för att
de kämpar för att bevara åkermarken. Lantmäteristudenterna Annika Andersson och Anna
Joelsson vid Lunds Universitet, fick samtidigt belöningar ur minnesfonden för att de i sitt
examensarbete ” Hur exploatering av åkermark kan begränsas – En växande fråga” på ett
föredömligt sätt lyft fram hur exploatering av åkermark kan begränsas.
Hemsidan, www.dengodajorden.se, har kontinuerligt uppdaterats med ny information. Hemsidan
fungerar som en informationsbank med länkar till rapporter, debattinlägg, skrivelser mm.
Hemsidan har under året haft 5 695 besök varav 4 318 unika besökare och 68 inlägg har
publicerats. På föreningens Facebook sida var det vid årsskiftet 1 070 som ”gillar”, varav 200 nya
för året och 9 som slutat att gilla samt 206 741 visningar av inlägg.
Ett nyhetsbrev har skickats ut till medlemmar per e-post till de som anmält detta. Styrelsen, samt
enskilda medlemmar inom styrelsen och föreningen har under året aktivt verkat för att föra ut
information och kunskap om den goda jordens betydelse. Många enskilda medlemmar har på
olika sätt försökt påverka kommunernas planering.
Vid olika sammankomster har informationsmaterial tillhandahållits som t ex Hopp för jorden,
visitkort, rollup med föreningens budskap, foldern ”Vi måste sluta exploatera den bästa
åkermarken” och flygbladet ”Mat måste vi ha”. Under året har en reviderad och uppdaterad
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version av informationsskriften "Hopp för jorden" tryckts i 8 000 exemplar utöver de tidigare
6 000 exemplaren.
Företrädare för föreningen har deltagit i ett flertal arrangemang. På MILA-mässan deltog vi med
egen monter samt arrangerade två miniseminarier. På Borgeby Fältdagar deltog vi med egen
monter. Genom enskilda medlemmar har informationsmaterial funnits tillgängliga vid
Påskmarknaden på Ånestad Gård i Norrköping, Almedalsveckan och Bergadagarna.
För föreningen har Hans Andersson och Torsten Winther deltagit vid Alnarpsdagen och en
hearing som Riksintressseutredningen arrangerade i Stockholm. Daniel Andersson deltog för
föreningen vid Betebos Conference i Falkenberg. På en rad mindre mässor framförallt i Skåne
och Halland har föreningens informationsmaterial varit synligt genom deltagande av enskilda
styrelseledamöter.
Genom Maylis Persson och Harald Ahlberg har föreningen bevakat Mark- och Miljödomstolens
hearing om ESS och även lämnat skriftliga synpunkter på referensvärden för ESS-anläggningen i
Lund.
Miljömålsberedningens viktiga arbete har fortsatt under året. Förmodligen är detta den största
möjligheten hittills att få till stånd ett bättre verksamt lagligt skydd för åkermarken. I januari
lämnade föreningen ett yttrande över "Rapport från expertgruppen för hållbar användning av
jordbruksmark". I Miljömålsberedningens delbetänkande ligger i dagsläget ett förslag om skärpta
skrivningar i Plan- och Bygglagen för att skärpa kraven på kommunerna och öka Länsstyrelsernas
tillsynsmöjligheter. Under hösten har föreningen lämnat ett remissyttrande över
Miljömålsberedningens delbetänkande ”Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark
och vatten. SOU:2014:50″. På fem punkter föreslår vi där konkreta skärpningar i de föreslagna
skrivningarna. Remissyttrandet och yttrandet över rapporten finns tillgängliga på vår hemsida.
Regionavdelning Skåne har under året slutfört Leaderprojektet ”Stad och land - Hand i hand”
finansierat med 471 000 kronor från Leader Mitt Skåne. Projektansvarig i föreningen har Torsten
Winther varit. Projektets syfte är att öka medvetenheten hos konsumenter och producenter om
den goda jordens betydelse för samhället. Regionavdelning Skåne har också beviljats ett
föreningsbidrag på 10 000 kronor från Region Skånes miljöfond.
Styrelsen har under året arbetat med att på olika sätt förbättra informationen och att föra fram
skyddet av den odlade jorden i den allmänna debatten och i det politiska beslutsfattandet.
Målgrupper har varit politiker och tjänstemän som arbetar med planeringsfrågor, opinionsbildare
och allmänheten. Artiklar och insändare i pressen har skrivits. På Newsdesk har två
pressmeddelanden publicerats. Föreningen har noterat att vi i media fått stöd för att föra ut vårt
budskap, framför allt i ATL och Land Lantbruk.
Styrelsen har under året samverkat med organisationer som LRF, SNF, Svenska kyrkan. Vi
jobbar på att vidareutveckla dessa samarbeten och hitta nya allianser med organisationer som
borde förväntas verka i samma anda som föreningen.
Det tycks som om föreningens arbete börjar bära frukt. Men ännu återstår mycket arbete innan
brukningsvärd åkermark kan anses skyddad. Politiker måste i lagstiftning och formulering av
miljömål visa konkret handling.
Mer information om föreningens verksamhet finns på hemsidan www.dengodajorden.se !
Styrelsen för Den Goda Jorden ideell förening
februari 2015
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