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 regionavdelning Skåne 2018
Föreningens styrelse har under året bestått av, Hans Andersson, Stehag, (ordförande), Thomas
Pålsson, Kågeröd, (vice ordförande), Maylis Persson, Marieholm, (sekreterare), Torsten Winther,
Kungshult (vice sekreterare), Anne-Marie Lindèn, Ängelholm, Nils-Evert Erlandsson, Ystad,
John-Börje Thelin, Anderslöv, Eva von Wachenfelt, Östra Strö, Ingrid Jönsson, Kyrkheddinge,
Sven-Erik Svensson, Lund, Bengt Nilsson, Ängelholm och Lars Nilsson, Landskrona.
Bengt Svensson, DGJ riks(kassör).
Föreningens årsmöte hölls söndagen den 25 mars i LRF Skånes lokaler i Höör. Mötet samlade 22
medlemmar och sympatisörer. Härefter visades filmen "Den sista skörden" gjord av Tina-Marie
Qwiberg, och som ledde till intressanta kommentarer.
Styrelsen har under 2018 hållit två fysiska möten, 25/3 och 11/4 i Höör och två telefonmöte
18/1, 19/3.
Under året har regionavdelningen haft 322 medlemmar. Motsvarande siffra för 2017 var 314 st.
Medlemsavgiften för 2018 har varit 200 kr för enskild och 300 kr för familj (boende på samma
adress), samt en reducerad medlemsavgift på 50 kronor för studenter, samt mässpris för nya
medlemmar på 150 kronor.
Anders Stenströms minnesfond uppgick vid årsskiftet till 220 717,76 kronor. Insättningar till
fonden kan göras på bankgiro 5365-3283 (Den Goda Jorden). Årets belöning ur minnesfonden
tilldelades aktionsgruppen "Ändra vägförslaget Lösen - Jämjö" för att värna jordbruksmarken.
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 4 578 besök varav 3 633 unika besökare och 30 inlägg har
publicerats. På föreningens Facebook sida var det vid årsskiftet 1 637 som ”gillar”, varav 149 nya
för året samt 173 236 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 för framtida generationer. Många
enskilda medlemmar har på olika sätt försökt påverka kommunernas planering.
Vi har i år tagit fram en tredje reviderad upplaga av vår informationsskrift på engelska "Save our
Soils", dock ännu så länge endast i digital form. Du hittar den på;
www.dengodajorden.se/english/
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Vid olika sammankomster har informationsmaterial tillhandahållits som t ex
Hopp för åkermarken, visitkort, rollup med föreningens budskap, foldern ”Vi måste sluta
exploatera den bästa åkermarken” och flygbladet ”Mat måste vi ha”.
Företrädare för föreningen har deltagit i ett flertal arrangemang. På MILA-mässan i Malmö, vid
"Bo-mässan" i Helsingborg samt "Vår Trädgård" i Malmö, deltog vi med egen monter. På
Almedalsveckan fanns vi på plats genom Alf Andersson, Anders Larsson och Anne-Marie
Lindén. Föreningen har genom Anne-Marie Lindèn varit representerad vid Bertebos konferensen
"Global Food Security - Ensuring sustainable food production at local to global scales" i
Falkenberg.
Regionavdelningen har genom olika personer varit representerade vid Inspirationsdag för de
gröna näringarna i Grevie och Krisberedskapsdagen i Eslöv och näringslivsdagarna i Eslöv.
Banderoller sates upp i anslutning till Borgeby fältdagar och banderoller har plockats ner på
begäran av trafikverket och Landskrona kommun.
Regionavdelningen har 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.
Styrelsen har under året samverkat med organisationer som LRF, Naturskyddsföreningen och
Svenska kyrkan. Föreningen har löpande kontakter med såväl Jordbruksverket, Boverket som
Lantbruksakademien. Vi jobbar på att vidareutveckla dessa samarbeten och hitta nya allianser
med organisationer som borde förväntas verka i samma anda som föreningen.
Jordbruksverket har i samarbete med Den Goda Jorden tagit fram en sammanställning över
domar i Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD) som prövat gällande lagstiftning när det gäller
exploatering av jordbruksmark. Sammanställningen hittar ni på www.dengodajorden.se där nya
domar även publiceras kontinuerligt.
Det tycks som om föreningens arbete börjar bära frukt. Offentliga diskussioner förs. Debatt och
uppmärksamhet i media förekommer, liksom lokala opinioner och reaktioner på byggnationer på
bördig åkermark. Men ännu återstår mycket arbete innan brukningsvärd åkermark kan anses
skyddad. Politiker måste i lagstiftning och formulering av miljömål visa konkret handling.
Vi måste alla på olika sätt arbeta för detta i stort såväl som smått.
Mer information om föreningens verksamhet finns på hemsidan www.dengodajorden.se !
Styrelsen för regionavdelning Skåne av
Den Goda Jorden ideell förening
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