
 
 

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.  

 

 

Medlemsbrev november 2017 
 
I Sverige bygger vi fortfarande hus, vägar, köpcentra och industrier på den bästa åkermarken till 
synes utan en tanke på framtiden. Detta vill vår förening ändra på, och vi arbetar för att 
lagrummet nedan i miljöbalken (MB 3 kap:4§) ska tillämpas fullt ut:  
 
Jordbruk är av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  
 
Det är kommunen som har det övergripande ansvaret för planering av markanvändningen. Men 
många kommuner har inte någon större kunskap om åkermarkens värde. Vi är mitt uppe i en 
högkonjunktur samtidigt som bostadsbristen är bekymmersam i de flesta kommuner. Det gör att 
exploateringstrycket är särskilt stort för närvarande. Dock har många kommuner anammat 
förtätning av stadsmiljöerna som bl a vi propagerat för. Jordbruksverket har tagit fram ett 
material riktat till kommunerna om ”Jordbruksmarkens värde”, där det även finns ett stödverktyg 
för kommunens arbete med jordbruksmarken. Du hittar materialet via; 
www.dengodajorden.se/2015/10/06/jordbruksmarkens-varde/ 
 
Det är viktigt att vi agerar i samband med översiktsplaner, detaljplaner och infrastruktursatsningar 
och ställer krav på utredning av alternativa lösningar (miljökonsekvensbeskrivning), så att inte 
värdefull åkermark tas i anspråk. Men det gäller att komma igång tidigt i planprocessen. Som 
enskild sakägare måste man ha yttrat sig under samrådsskedet för att kunna överklaga besluten. 
Annars avslås överklagan i domstolar med motivering att man skulle yttrat sig tidigare. Samma 
gäller vår förening, som har talerätt i planärenden. Vill du ha tips för att kunna lämna synpunkter 
i planärenden så titta på; www.dengodajorden.se/synpunkter-pa-planarenden  
 
Glädjande nog har Mark- och miljööverdomstolen upphävt ett par bygglov för enskilda bostads- 
fastigheter med hänvisning till att det skulle ta brukningsvärd åkermark eller kultiverad betesmark 
i anspråk och att bostaden inte utgjorde ett väsentligt samhällsintresse. Samma skäl åberopar 
Mark- och miljööverdomstolen i ett ärende som gällde en avfallsanläggning på åkermark. 
Domstolens beslut är prejudicerande. Vi börjar således få fason på rättspraxis även i Sverige. Än 
en gång måste påpekas att när det gäller exploateringar inom en kommun som fordrar detaljplan, 
måste man anföra klagan tidigt i samrådsskedet. Annars har man ingen chans i en senare juridisk 
prövning. I riksdagen pågår ett arbete rörande förändringar i Miljöbalken. Vi försöker bevaka vad 
som händer i frågan och presenterar eventuella nyheter på facebook och hemsidan. 
 
Fortsättning följer på baksidan. 
 



I styrelsen har vi i år varit lite underbemannade (reducerade) på grund av sjukdom (ordförande 
och kassör/kanslist). Men känner samtidigt att vi är inne i ett skede då våra ansträngningar börjar 
ge resultat och insatserna skulle behöva öka. Många samhälleliga instanser känner till föreningen 
och vad vi vill. Men det gäller att hålla trycket uppe för att skydda åkermark från att bli förstörd 
för all framtid. Åkermark är en förutsättning för mat på bordet. 
 
Har du möjlighet att medverka genom att: 
- ge oss information om läget i din kommun 
- dela ut vår nya informationsskrift ”Hopp för Åkermarken” vid lämpliga tillfällen 
- kolla upp lämpliga platser för banderollen Den Goda Jorden eller 
- delta i en arbetsgrupp tillsammans med några ur styrelsen 
hör av dej till föreningen - info@dengodajorden.se 
 
Vi har i år tagit fram en tredje reviderad upplaga av vår informationsskrift, nu under titeln 
"Hopp för åkermarken". Den är tryckt i 10 000 ex. Sammanlagt har skriften tryckts i 24 000 
exemplar sedan 2011. Kontakta oss på info@dengodajorden.se om du vill ha exemplar att dela 
ut. Skriften finns nu även på engelska, dock endast i digital form. Du hittar den på; 
www.dengodajorden.se/english/ 
 
Styrelseledamöter och medlemmar har representerat föreningen vid en rad olika arrangemang 
som: 
Mila mässan i Malmö, Villa och Trädgårdsmässan i Malmö, Almedalsveckan i Visby, seminariet 
”Från jord till bord” i Kristianstad. Bergadagarna i Södermanland, näringslivsdagarna i Eslöv, 
Matmässa i Hörby Ringsjöstrand, dialogmötet ”Mat när krisen kommer” i Varberg, Skördefesten 
på Tjolöholms slott i Kungsbacka, interpellationsdebatt i Riksdagen angående vägprojektet E22 i 
Jämjö Blekinge, seminariet "Mat och miljö – vårt gemensamma ansvar" på Lantbruksakademien 
(KSLA) i Stockholm.  
 
Föreningen följer utvecklingen av vägprojektet utbyggnad av E 22 i Jämjö, Blekinge. 
Trafikverket vill förlägga vägsträckningen i den bördiga Ramdalaslätten, vilket skulle fullständigt 
förstöra den åkermarken. En aktionsgrupp har föreslagit en sträckning genom huvudsakligen 
skogsmark, vilket Trafikverket ännu inte anammat.  
 
Föreningen har löpande kontakter med såväl Jordbruksverket, Boverket som Lantbruksakademien. 
 
Har du personer i din omgivning som du tror är intresserade av att bli medlem och därigenom 
stödja vår verksamhet kan de betala in medlemsavgiften (200 kr för enskild medlem, 300 kr för 
familjemedlemskap) via Swish 123 238 99 97, inbetalning före årsskiftet gäller även för 
kommande år. 
 
 
Bästa hälsningar 
 
Styrelsen för Den Goda Jorden ideell förening 
 
Hemsida: www.dengodajorden.se 
Facebook: www.facebook.com/dengodajorden 
E-post: info@dengodajorden.se 


