
Kallelse till Den Goda Jordens årsmöte

Söndagen den 28 februari kl. 13.00
på Hotell Stensson i Eslöv

(vid Stora Torg i centrum, 150 m från stationen).

Program:

13.00 Årsmötesförhandlingar
dagordning enligt stadgarna

13.45 Kaffe med tilltugg serveras

14.15 Hur kan vi påverka kommunerna att vara
rädda om åkermarken?
Föredrag av Lisa Germundsson
mark- och samhällsplanerare vid LRF i Skåne,

Frågor och diskussion om vår verksamhet

Anmälan om deltagande till
Berte Museum, Slöinge 0346 � 405 13
Hans Andersson, Stehag 0413 � 343 61
eller info@dengodajorden.se

Föreningens projekt
Det projekt som föreningen genomförde under 2009 är
slutredovisat och godkänt av Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien. En sammanfattning av projekt-
rapporten finns tillgänglig på vår hemsida.
  Som en fortsättning på detta projekt har vi beviljats
67 500 kronor från LRF Kraftsamling Växtodling för att
fortsätta att uppvakta kommuner samt arrangera två
seminarier med inriktning på hur samhället kan växa utan
att exploatera alltför mycket åkermark; det vill säga förtät-
ningar, yteffektivt byggande, rätt infrastruktursatsningar
etc. Ett av seminarierna ska också ta upp hur vattnet i
landskapet, särskilt avvattningen, påverkas av bebyggelse.
    Vi har också fått ett anslag på 50 000 kronor ur Stiftelsen
Carl-Fredrik von Horns fond (KSLA) för att ta fram ett
informationsmaterial som belyser vikten av att god
åkermark bevaras för produktionsändamål. Det ska
slutredovisas vid årsskiftet och projektledare är Carin
Stenström.

Nyhetsbrev nr 1-2010
Lisa Germundsson föredragshållare vid
Den Goda Jordens årsmöte

Lisa Germundsson, mark- och samhällsplanerare vid
LRF i Skåne, kommer till Den Goda Jordens årsmöte 28
februari. Hon har under 2009 varit projektanställd i det
projekt vi genomfört med medel från Kungliga Skogs-
och Lantbruksakademien. Tillsammans med representan-
ter för föreningen har hon besökt kommuner i Skåne och
Halland för att försöka påverka dem att ta större hänsyn
till åkermarkens bevarande i deras översiktsplanering.
    Missa inte chansen att ta del av Lisas erfarenheter från
sitt arbete med att besöka de styrande i Skåne och Hallands.
kommuner. Lisa kommer även att informera om det nya
projekt som vi startat upp tillsammans med LRF.

Anders Stenströms Minnesfond
I samband med Den Goda Jordens grundare Anders
Stenströms bortgång 2008 instiftades en minnesfond till
hans minne. Vid årskiftet uppgick minnesfonden till 44 000
kronor.
    Belöningar ur fonden ska tilldelas personer eller organi-
sationer som i föreningens anda förmedlar kunskap om
åkermarkens stora betydelse för kommande generationers
mat- och energiproduktion och som arbetar för att skydda
åkermark från att bli förstörd för all framtid.
    Det är ännu inte bestämt när det ska delas ut för första
gången. Men vi tar tacksamt emot förslag på personer eller
organisationer som ni anser vara lämpliga kandidater till
belöningar ur minnesfonden.

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.



Välkommen till vårt seminarium

Samhällsbyggnad och den goda åkerjorden
Sydvästra Sverige växer så det knakar. Det är i grunden positivt, men vi vill också värna den goda åker-
jorden och det vackra landskapet. Landskrona är ett intressant exempel, eftersom kommunen planerar
mycket omfattande utbyggnad på den allra bästa åkermarken, samtidigt som de har goda skäl att vilja ha
nya arbetstillfällen och ett mer varierat bostadsutbud. Här ställs frågan verkligen på sin spets. Välkomna
till en seminariekväll om hur vi kan kombinera god tillväxt och samtidigt spara den goda åkerjorden.

Tid och plats:  Torsdag 11 mars kl 19.00-21.30, Hotel Öresund i Landskrona

Anmälan senast 8 mars till skanes.pf@lrf.se eller tel. 0413-55 90 05.
Deltagandet är kostnadsfritt.

Medverkande:
Torkild Strandberg, kommunalråd, Landskrona kommun
Pia Kinhult, regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Anders Larsson, områdeschef, Landskapsarkitektur, SLU Alnarp
Åsa Odell, LRF Skåne.
Hans Andersson, Den Goda Jorden

Kontaktuppgifter
Den Goda Jorden    www.dengodajorden.se
Berte Museum, 310 50 Slöinge   info@dengodajorden.se
Telefon: 0346 - 405 13    Bankgiro: 5365-3283

Budget 2010

Verksamhetsbudget       Intäkter Kostnader
Medlemsavgifter 80 000
Försäljning, banderoller mm   2 000
Övriga bidrag         0
Ränteintäkter      500
Mässor   2 500
Möten   6 000
Reseersättning 15 000
Trycksaker, banderoller 15 000
Hemsida 10 000
Representation      500
Medlemsavgifter   1 000
Kontorsmaterial   3 000
Porto   8 000
Bank   3 000
Litteratur   1 000
Kansli 10 000
Totalt 82 500 75 000
Överskott   7 500

Projektbudget                           Intäkter   Kostnader
Bidrag från KSLA 2009-10 50 000
Framtagning av informationsmaterial 50 000
Bidrag från LRF 2010 37 500

Aktuellt
På www.dengodajorden.se kan ni alltid hitta information
om vad som är på gång och länkar till intressanta artiklar
och inslag i media. Just nu hittar ni en sammanfattning
av det avslutade KSLA-projketet. Där finns även länkar till
ett mycket bra radioinslag från Studio Ett om åkermarken
i Skåne och ett TV-inslag från Korrespondenterna om
jakten på åkermark globalt sett. Gå in, läs, lyssna och titta
så får du kanske nya argument för att bevara åkermarken.
    Vi har precis fått besked om att Den Goda Jorden
har fått en inbjudan att komma till Miljö- och Jordbruks-
utskottet den 4 mars och framföra våra synpunkter på
hanteringen av åkermark.

Medlemsavgift 2010
Vi var vid årskiftet 423 medlemmar i föreningen. Vi
hoppas att ni vill fortsätta att stödja vårt arbete för att
skydda åkermarken. Medlemsavgiften för 2010 är 200
kronor och kan betalas in med bifogat inbetalningskort
eller till bankgrio 5365-3283.
    OBS! Glöm ej att ange namn, adress, telefonnummer
och ev e-post. Så vi kan hålla medlemsregistret uppdaterat.


