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”Behöver vi mål och visioner för vår jordbruksmark?” 

Den Goda Jorden, Länsstyrelsen i Halland och Laholms 
kommun arrangerade den 5 oktober för fjärde året i följd 
ett seminarium om åkermarken i Halland. Årets semi-
narium hölls under rubriken ”Behöver vi mål och visioner 
för vår jordbruksmark?”. Ett drygt 50-tal personer samlades 
på Lögnäs Gård utanför Laholm för att lyssna på föreläs-
ningar och diskutera ämnet. 

Thomas Jönsson, kommunstyrelsens ordförande i Laholm, 
hälsade välkomna och redogjorde för Laholms hantering av 
åkermarken. Han framhöll två orsaker till att det är problem- 
atiskt att inte bygga på åkermark. För det första så är de 
områden som gränsar till jordbruksmark rika på fornfynd, 
som har ett starkt lagligt skydd. För det andra så begränsas 
möjligheten att bygga på höjden i befintlig stadsmiljö av 
vikten av att hävda kulturmiljön. Thomas Jönssons slutsats 
blev att om Laholm vill växa, och det vill de, då måste de 
bygga på åkermarken. 

Arne Joelsson på Länsstyrelsen i Halland och moderator 
för seminariet gjorde en inledande översikt över hur stati-
stiken över exploateringen av åkermark ser ut. En presenta-
tion som visade att Halland är sämst i klassen med en  
exploateringsandel av åkermarken på 2,2 promille mellan 
2006 och 2010. Arne såg en av anledningarna till detta i att 
kommunerna i sin planering i allt för liten del prövar alter-
nativ till exploatering av åkermark. 

Anders Larsson, landskapsarkitekt och prefekt vid SLU 
Alnarp har studerat hur stadsplaneringen i Sverige ser ut 
jämfört med övriga Europa. Det visar sig att vi har störst 
andel hårdgjord yta i förhållande till folkmängden, jämför-
bart med hur det ser ut i Östeuropa. Skillnaden är att vi har 
en förhållande vis hög miljöprofil, vilket de saknar. Hans 
slutsats är att vi inte behöver ta mer mark i anspråk. Vi 
skulle kunna fördubbla vår befolkning inom befintlig stads-
miljö. En förtätning som både är kostnadseffektiv och  
skapar attraktivare städer. Han tycker även att det är hög tid 
att åkermarken får ett starkt lagreglerat skydd. 

Johanna Hellsten från Region Skånes projekt Strukturbild 
för Skåne redogjorde för deras arbete för att få till stånd ett 
utökat samarbete och samsyn mellan kommunerna när det 
gäller fysisk planering. De vill att Skåne ska växa effektivt 
med en balanserad och hållbar markanvändning, och att 
man ska hushålla med åkermarken. 

Elisabeth Falkhaven på Hushållningssällskapet Halland 
redogjorde för den förstudie de gjort tillsammans med 
Halmstad och Varbergs kommun ”Samverkan för strate-
gisk och långsiktigt hållbar markanvändning stad/land”. Ett 
arbete som ska resultera i en projektansökan 

Marie-Helene Bergstrand och Kjell Pihl från länsstyrelsen i 
Halland presenterade ett arbete som skulle inledas efter 
seminariet för att ta fram konkreta förslag i miljömålsarbetet 
för att få ett bättre skydd av åkermarken. I den grupp Den 
Goda Jorden var representerad föreslogs att i översikts-
planeringen skulle ingå en studie över möjligheterna till 
förtätning efter en gemensam mall. Det föreslogs även att i 
Halland införa den danska modellen med en gränsdragning 
mellan stadsbebyggelseområden och jordbruksområden.. 

Samtliga föreläsares presentationer finns tillgängliga på 
www.dengodajorden.se, publicerat den 9 oktober. 

Förhoppningen är att Kungsbacka kommun nu tar över 
stafettpinnen och kan bjuda in till ett nytt intressant semi-
narium hösten 2013. 

Hemsida och Facebook 

Vill du hålla dig underrättade om vad som händer i föreningen 
och om vad som skrivs och tycks om åkermarken så gå in på 
www.dengodajorden.se och www.facebook.se/dengodajorden. 

Allt material vi lägger ut på vår hemsida publiceras även auto-
matiskt på vår Facebooksida. Det händer dock att visst material 
endast läggs ut på Facebook. Har du tips om artiklar eller annat 
som du tycker vi borde sprida så tar vi tacksamt emot tips till 
info@dengodajorden.se. 

Årsmöte 2013 

Den Goda Jordens årsmöte kommer att hållas söndag den 10 
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 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. 



Projekt ”Stad och Land - Hand i Hand” 

Den Goda Jordens regionavdelning Skåne har av Leader 
MittSkåne beviljats 471 000 kronor för att genomföra pro-
jektet Stad och Land – Hand i Hand. I projektgruppen  
representeras föreningen av Hans Andersson och Torsten 
Winther. Som projektkonsulter kommer Maria Bohr Frank, 
Remarlöv och Anne Laxmar, Bjärred att fungera. Arbetet 
har påbörjats under hösten och kommer att fortgå fram till 
och med juni 2014. 

 

 

 
 

Projektet Stad och Land – Hand i Hand ska arbeta för att 
skapa samarbete mellan landsbygdens aktörer och städerna 
i MittSkåne. Vi vill bygga broar för att underlätta exempel-
vis för odlarna på landsbygden att nå konsumenterna i  
städerna med sina grödor. Brobyggandet gör vi genom att 
föra samman människorna i exempelvis dialogmöten och 
kunskapsseminarium. Även träffar för företagare på lands-
bygden planeras. 

Vi vill arbeta långsiktigt genom att fokusera på morgon-
dagens landsbygdsbor, konsumenter och beslutsfattare – 
nämligen dagens skolungdomar. Detta gör vi genom att 
kommunicera med ungdomarna (främst niondeklassare) 
om den goda jorden och hur jordbruket fungerar och  
vilken vikt jorden har för människan. Vi vill också ta med 
ungdomarna ut på studiebesök på ett lantbruk. 

Anne Laxmar –jobbar med kontakten med skolor och ung-
domar mm. anne(at)laxmar.se tel 0733-147808 
Maria Bohr Frank –jobbar med kontakten med företagare 
mm. maria.bohr.frank(at)remmarlov.se tel 070-2985290 

Projekt ”Studieresor till Danmark” 

Den Goda Jorden har av Sparbanksstiftelsen Öresund  
erhållit 50 000 kronor för att genomföra två studieresor till 
Danmark för studenter och kursledare vid SLU Alnarp och 
Malmö högskola. Projektledare är Daniel Andersson. 

Deltagande på mässor 

Den Goda Jorden kommer att delta med egen monter  
under MILA-mässan 7-9 februari 2013 på Malmömässan i 
Hyllie. www.milamassan.se  

Vi kommer även att finnas på plats under Borgeby Fältdagar 
26-27 juni 2013 i Bjärred. www.borgebyfaltdagar.se 

Är du intresserad av att hjälpa till att bemanna vår utställ-
ningsmonter vid dessa mässor kontakta Hans Andersson 
070-4401537 eller Torsten Winther 0708 – 34 36 20 . 

Tycker du att vi borde finnas på plats vid andra arrange-
mang ute i landet. Kontakta gärna oss på 0346-40513 så 
kan vi kanske ordna banderoller och informationsmaterial. 

Vi blir fler medlemmar för varje år 

Även i år har vi lyckats ökat antalet medlemmar något och 
är nu uppe i 546 medlemmar. Ett stort tack till er alla som 
hjälper till att utöka medlemsskaran. 

Medlem blir man genom att betala in 200 kronor på bank-
giro 5365-3283, glöm ej att meddela namn, adress och  
e-post. 

Anders Stenströms minnesfond 

Personer, gärna yngre, eller organisationer kan nu söka  
anslag ur fonden för t.ex. forskning, faktasamman- 
ställningar, publicering av resultat, informationsmaterial/
informationsåtgärder, aktivt arbete i samband med  
kommunala eller regionala plandokument. Ansöknings-
blankett finns på vår hemsida och inlämnas senast 31/12 

Vi tar gärna emot förslag på personer eller organisationer 
som du tycker är värda belöningar ur fonden. Förslag in-
lämnas senast 31/12. 

Ur fonden går det även att söka stipendier för deltagande 
vid seminarier som berör frågor som ligger i linje med före-
ningens stadgar. Stipendiet utgår som ersättning för anmäl-
ningsavgift och resekostnader, dock som högst 3 000  
kronor. Motprestation består av en skriftlig rapport från 
seminariet. Stipendier kan sökas hos styrelsen kontinuerligt 
under året. 

Beställ hem infomaterial 

Du vet väl att det går att beställa informationsbroschyren 
Hopp för jorden, visitkort, våra två vykort, mugg med  
logga och infobladet ”Mat måste vi ha”. Kontakta Bengt på 
Berte Museum 0346-405 13. 
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Kontaktuppgifter 
Den Goda Jorden    www.dengodajorden.se 
Berte Museum, 311 67 Slöinge    info@dengodajorden.se 
Telefon: 0346 - 405 13   Bankgiro: 5365-3283 


