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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.  
 

 

Nyhetsbrev april 2019 
 
Årsmöte 
Årets årsmöte gick av stapeln i Stehags församlingshem den 10 mars med ca 35 deltagare. Efter 
fika följde sedvanliga årsmötesförhandlingar där Henrik Wöhlecke (tillika en av revisorerna) var 
mötesordförande. Styrelsen omvaldes förutom ett skifte där Daniel Stenström gick upp som 
ordinarie och Hans Andersson blev ersättare. Det förekom också en frågestund och diskussion 
om föreningens verksamhet. 
 
Belöning ur Anders Stenströms minnesfond 
Belöningen ur Anders Stenströms minnesfond 2019 tilldelades Kerstin Davidson, Land Lantbruk 
och Tord Karlsson, ATL med följande motivering: ”Kerstin och Tord har på ledarplats – i sina 
respektive tidningar Land Lantbruk och ATL – påtalat att åkermarken behöver ett bättre, starkare 
och framförallt verksamt skydd mot exploatering. För den framtida livsmedelsförsörjningen är 
det av största vikt att den ändliga resursen åkermark bevaras.” Tord kunde inte delta p g a 
sjukdom men Kerstin höll ett mycket uppskattat anförande kring olika sätt att påverka opinionen, 
såväl politiker, olika myndigheter och privatpersoner. Anförandet inleddes med högläsning ur ett 
provexemplar av det första Land tidningen från 1970 där en artikel handlade om att åkermarken 
försvann där hus och vägar bredde ut sig. Således ingen ny ”nyhet”. 

Vägledning för agerande i planärenden 
Styrelsen förbereder en vägledning för agerande i planärenden till skydd för brukningsvärd 
jordbruksmark som kommer att läggas ut på hemsidan. Den beskriver planprocessens olika delar, 
när man ska och kan yttra sig och det aktuella rättsläget. Vi kan inte yttra oss i alla planärenden 
över hela landet men ni medlemmar har stor betydelse att bevaka och följa upp dessa. Just nu har 
vi yttrat oss som förening över detaljplaner i Laholms kommun, vilket även har uppmärksammats 
i en artikel i Hallandsposten. Yttranden och artikel finns tillgängliga på hemsidan.  
http://www.dengodajorden.se/2019/03/05/yttranden-detaljplaner-laholm/ 

Deltagande i mässor 
Föreningen har under årets tre första månader hunnit delta i två mässor: Mila i Malmö och Stora 
Villamässa och Vår Trädgård också i Malmö. Vi har även arrangerat ett seminarium i Ängelholm 
tillsammans med Leader, LRF Skåne och Naturskyddsföreningen. Evenemanget drog fullt hus, ca 
200 personer. Vi kommer även att närvara vid Landskapsarkitekturdagen på Alnarp 26/4 och 
under Almedalsveckan. På hemsidan under fliken ”Om föreningen” finns ett kalendarium som vi 
försöker hålla uppdaterat med aktuella aktiviteter i föreningen. 
http://www.dengodajorden.se/om-foreningen/kalendarium/ 



2(2) 

Den Goda Jorden www.dengodajorden.se                bankgiro: 5365-3283 
Berte Museum, 311 67 Slöinge  info@dengodajorden.se telefon: 0760 879959 

Samverkan kring hållbar markanvändning 
Centrum för miljö- och klimatforskning vid Lunds universitet har bjudit in oss till samverkan 
kring hållbar markanvändning. Genom en samverkansplattform vid Lunds universitet, LU Land, 
vill CEC (Centre for Environmental and Climate Research) utveckla ett nätverk inom området 
hållbar markanvändning med aktörer från offentlig sektor, näringslivet, civilsamhället och 
akademin för att i ett brett perspektiv skapa en helhetssyn gällande friktioner, målkonflikter, 
synergier och möjliga lösningar när det gäller markanvändning i Skåne och Sverige, och 
därigenom gemensamt kunna identifiera behov samt söka medel för projekt. LU Land samlar ett 
nätverk av mer än 50 forskare från 13 institutioner vid 5 fakulteter, och hittills 21 externa parter, 
för att skapa en dialog som bidrar till att identifiera de lösningar som minskar målkonflikter 
mellan sektorer och intressen när det gäller markanvändning. Till detta har vi tackat ja och det ska 
bli spännande att få vara med och bidra till en större helhetssyn på en hållbar markanvändning.  

Planeringsunderlag brukningsvärd jordbruksmark 
På uppdrag av Länsstyrelsen Norrbotten har Hushållningssällskapet tagit fram ett material kallat 
”Planeringsunderlag brukningsvärd jordbruksmark”. Resultatet är en vägledning, eller kokbok om 
man så vill, över hur värdering av jordbruksmark kan göras i ett planeringsskede. Syftet är att få 
en mer enhetlig syn på vad som är brukningsvärd jordbruksmark och vilka faktorer man bör ta 
hänsyn till om jordbruksmark ändå måste exploateras. 
 
Länsstyrelsen hoppas att rapporten ska vara ett användbart verktyg för den kommunala 
planeringen och ett steg på vägen mot att sluta exploatera jordbruksmark på felaktiga grunder. 
Ett lovvärt initiativ som vi hoppas att fler länsstyrelser tar efter. 
http://www.dengodajorden.se/2019/03/15/planeringsunderlag-brukningsvard-jordbruksmark/ 

Het debatt i Norrköping om att bygga logistikcenter på jordbruksmark 
I Norrköping har debatten gått het kring kommunens förslag att exploatera 240 hektar 
jordbruksmark för att bygga ett logistikcentrum. Markägaren, LRF och Naturskyddsföreningen i 
Östergötland står f.n. för motståndet. Nyligen har moderaterna i Norrköping svängt i frågan och 
vill inte tvångsinlösa privat egendom. Vidare vill inte (M) motverka den livsmedelsstrategi som 
riksdagen antagit. Ej heller förstöra ”Sveriges bästa jordbruksmark” med hänsyn till 
självförsörjningsgrad och framtida behov. Sveriges Radio Östergötland uppmärksammade det 
hela med tre inslag där politiker och företrädare för LRF ger sin syn på saken. 
http://www.dengodajorden.se/2019/03/15/var-finns-allmanintresset-att-bygga-logistikcentrum-
pa-sveriges-finaste-akermark/ 

Medlemsavgift 
Till sist vill jag påminna om medlemsavgiften. Ju fler vi blir desto större blir våra möjligheter att 
påverka. Tänk på möjligheten att teckna familjemedlemskap. Opinionsbildning och aktiviteter 
kostar pengar! 

För att bli medlem i föreningen för 2019, sätt in 200 kr för enskild, 300 för familj (samma 
postadress) och för studenter 50 kronor på bankgiro 5365-3283 eller swisha till 123 238 99 97. 
Glöm inte att fylla i namn, telefonnummer och framförallt din e-postadress. Ett snabbt, enkelt 
och billigt sätt att hålla kontakt med er medlemmar. Ändrade uppgifter skickas till 
info@dengodajorden.se. 

Anne-Marie Lindén, ordförande  


