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.

Julbrev 2010
Projektet ”Bevara den goda åkerjorden”

Projektet ”Ny informationsbroschyr”

Genom ett bidrag från LRF Kraftsamling Växtodling
på 75 000 kronor och i samarbete med LRF Skåne har
Lisa Germundsson under en tid varit projektanställd för
projektet ”Bevara den goda åkerjorden”.
Den del av bidraget ca 20 000 kr som föreningen
erhållit har använts för att arrangera två seminarier.
Samhällsbyggnad och den goda åkerjorden den 11 mars
i Landskrona och Samhällsbyggnad och dagvattenhantering den 14 juni i Ängelholm. Vid seminarierna
deltog 80 respektive 25 åhörare.
I projektet har Lisa tillsammans med företrädare för
Den Goda Jordens kommungrupper och lokala LRF
representanter träffat företrädare för kommunledningarna och kommunernas planerare. Tio kommuner: Båstad,
Helsingborg, Lund, Ängelholm, Norrköping, Halmstad,
Kalmar, Eslöv, Falkenberg och Jönköping besöktes.
Lisa träffade dessutom tillsammans med Harry Linnér
den 4 mars riksdagens miljö- och jordbruksutskott.
Skrivelser/remissvar har sänts till följande kommuner:
Vellinge, Laholm, Eslöv och Ängelholm. Alla har gällt
fördjupade översiktsplaner för delområden.

Genom ett bidrag från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond på
50 000 kronor har vi fått möjlighet att ta fram en ny, mer
ofattande och professionellt producerad informations
broschyr. Föreningen kommer även att behöva skjuta till en
del eget kapital, då arbetet blev mer ofattande än vad vi
trodde från start.
Olof Bågenholm har med hjälp av Bengt Svensson, båda
i föreningens styrelse, tagit fram ett faktamaterial som
sedana kompletterats och bearbetats av Jens Blomqvist.
Bildmaterial och den grafiska utformningen har Hans
Johnsson stått för. Jens och Hans arbetar bland annat
tillsammans med att producera Svensk Frötidning.

Projektet har lett till följande slutsatser för framtiden:
• Det är angeläget att hålla dialogen levande långsiktigt
med ansvariga politiker och tjänstemän.
• Fler goda exempel och konkreta verktyg behövs när
det gäller förtätning och omvandling av redan bebyggda
områden.
• Regional samverkan behöver utvecklas inom fysiskt
planering.
• Argumenten om vikten av att bevara åkermarken ur
sysselsättningsperspektiv och företagsutvecklingsperspektiv, behöver utvecklas.
• Kan en svensk variant av jordbruksanalys bidra till att
åkermarken ges större tyngd i den fysiska planeringen?
• Mer kunskaper behövs om kopplingen mellan hårdgjorda ytor och påverkan på vattensituationen, både
kring problembilden och lösningsmöjligheter.
Hela projektet har redovisats i en rapport som är tillgänglig
via föreningens hemsida under Kategorier / Rapporter.

Broschyren kommer att omfatta sexton sidor och är
indelad i fem större kapitel (preliminära rubriker)
• Åkermark - tillverkningen har upphört
• Slagsmål om jorden
• Världen är oljedopad
• Import - en riskabel lösning
• Åkermarken är rättslös
Vid årskiftet ska ett tryckfärdigt orginal vara klart. Om
sedan allt går som det skall kommer vi att ha en färdigtryckt broschyr klar till föreningens årsmöte. Den kommer
så småningom att distribueras till samtliga medlemmar i
Den Goda Jorden.

Medlemsantal
Den Goda Jordens har när detta skrivs 447 medlemmar
som betalat medlemsavgift för 2010. Av dessa är det 53
som är nya för i år, en lite mindre ökning än tidigare.
Vi hoppas att ni fortfarande är villiga att stödja vårt
arbete. Det är ett välkommet tillskott både ekonomiskt
och opinionsmässigt. Med många medlemmar i ryggen får
vår röst en ökad tyngd.
Efter nyår tar vi gärna emot inbetalningar på 2011-års
medlemsavgift som är oförändrad 200 kronor som
betalas till bankgiro 5365-3283. Där kan du även betala in
bidrag till Anders Stenströms minnesfond.

Uppvaktning av ärkebiskopen

Årsmöte 2011

Den Goda Jorden träffade den 11 oktober ärkebiskop
Anders Wejryd i Uppsala. Föreningen representerades av
ordförande Hans Andersson, vice ordförande Irene
Oskarsson och kanslist Bengt Svensson samt tidigare
styrelseledamoten Harry Linnér. Vid mötet deltog även
ärkebiskopens miljöhandläggare Henrik Grape och Anders
Öhlund från Svenska kyrkans internationella avdelning.
Vi fick möjlighet att presentera föreningen, vår syn på
åkermarkens betydelse och diskutera kyrkans engagemang
i frågan. Ärkebiskopen visade ett genuint intresse i frågan
om åkermarkens bevarande och var väl påläst i ämnet.

Den Goda Jordens årsmöte kommer att hållas söndag den
6 mars kl 13.30 på Berte Museum - Livet på landet i
Slöinge. Kallelse med program och dagordning kommer
att skickas ut till alla medlemmar i mitten av februari. I samband med årsmötet kommer förening att för första gången
dela ut en belöning ur Anders Stenströms minnesfond.
Som medlem har du möjlighet att lämna förslag eller
motioner till styrelsen. Dessa skall inges till styrelsen före
årsmötet, dock senast den sista januari.

Vi fick en del positiva signaler från ärkebiskopen
- han skulle försöka väcka liv i ett tidigare samarbete mellan
Svenska kyrkan, Svenska Naturskyddsföreningen och
LRF, nu kring åkermarken.
- han skulle lyfta frågan i egendomsnämndernas
samverkansgrupp. Den Goda Jordens förhoppning är
att kyrkan föregår med gott exempel och inte säljer
åkermark för exploatering.
- han skulle arbeta för att ta fram gudstjänstmaterial med
inriktning på att belysa den goda jorden.

Den Goda Jorden på MILA-mässan

Vi framförde även en förhoppning om att de skulle
göra en uppdatering av det material som togs fram i Den
Goda Jordens dialoggrupp i mitten av 90-talet..

MILA-mässan 2011 arrangeras 24-26 mars i en mobil
mässhall på 16 000 m 2 på den stora parkeringen vid
hästsportarenan Jägersro.i Malmö. Mila är den naturliga
mötesplatsen och fackmässan för leverantörer och lant
brukare inom växtodling, djurhållning, energi, hästnäring
och skog.
Den Goda Jorden kommer att delta med en egen
monter under alla mässdagarna. Eventuellt kommer vi
även att arrangera ett seminarium under mässan.
Är du intresserad av att hjälpa till att bemanna vår mässmonter under någon del av mässdagarna är du välkommen att kontakta Hans Andersson på telefon 0413-34361
eller 070-440 15 37.

Motioner om åkermarken

Den Goda Jorden på Borgeby Fältdagar

I riksdagen har tre motioner lämnats in under hösten med
yrkande på bättre skydd av åkermarken. Föreningens vice
ordförande Irene Oskarsson(KD) har lämnat in motion
2010/11:C234 Skydd av åkermarken, Betty Malmberg (M)
motion 2010/11:C229 Ökande skydd av värdefull
jordbruksmark samt Tina Ehn m.fl. (MP) motion 2010/
11:C362 Åkermarkens skydd och externa köpcentra.
Gunnel Bengtsson (C) tidigare kommunalråd i Halmstad har lämnat in en motion till regionfullmäktige i Halland. Där hon föreslår att Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning av lantbrukets
och tätorternas ömsesidiga påverkan som underlag för samhällsplaneringen.
Börje Tönsgård (M) i Falkenberg och Hans Andersson
(C) i Eslöv har lämnat in motioner i respektive kommun
där de föreslår att det skall ingå en jordbruksanalys i kommunens översiktsplan.
Samtliga motioner går att läsa via vår hemsida.

Hemsida med ny design
Vår hemsida www.dengodajorden.se har fått ett nytt
utseende under hösten. Vi tar tacksamt emot synpunkter
på den och tips på material att lägga upp där. Meningen
är att det ska gå att hitta all relevant information genom
hemsidan. Vi finns sedan ett tag tillbaka även på Facebook
där vi har 246 medlemmar i vår grupp.

Borgeby Fältdagar 2011 arrangeras 29 och 30 juni på
Borgeby Gård, Bjärred, strax norr om Malmö. Årets tema
kommer att vara Mark och ett underteman är ”Exploatering av åkermark”. Detta borde innebära att vår fråga
kommer att lyftas fram på ett bra sätt och att åkermarken
hamnar i fokus.
Den Goda Jorden kommer att delta med ett eget tält
under båda dagarna. Är du intresserad av att hjälpa till
att bemanna vårt tält under någon del av fältdagarna är du
välkommen att kontakta Hans Andersson på telefon 041334361 eller 070-440 15 37.
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