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 2013
”Vårt arbete börjar ge resultat.”
Det gångna året har varit mycket intressant för alla som är
intresserade av att värna om åkermarken. Jordbruksverket
har publicerat en ny undersökning över hur mycket åkermark som exploateras. De har även presenterat en rapport
som undersökt hur kommunerna hanterar den lagstiftning
som reglerar exploatering av åkermark. Båda dessa ger stöd
för de synpunkter som föreningen fört fram under året i
vårt arbete, vid mässor och i seminarier. Nu är det hög tid
att något görs för att stoppa exploateringen av åkermark.

I miljömålsberedningen ligger nu även ett första förslag
från arbetsgruppen med förslag på kompletteringar i plan–
och bygglagen. De föreslår att kommuner i sina översiktsplaner tydligare beskriver hur hänsyn tas till brukningsvärd
jordbruksmark. De vill ge Länsstyrelsen en tydligare uppgift
att bevaka frågan om bevarande av brukningsvärd jordbruksmark under samrådet om förslag till översiktsplan
eller detaljplan och i sitt granskningsyttrande över planförslagen, samt att Länsstyrelsen får en förstärkt roll i tillsynen.

Jordbruksverket presenterade under hösten en rapport över
exploateringen av åkermark under åren 2006-2010. De
konstaterade där att exploateringstakten under perioden har
ökat jämfört med tidigare femårsperiod. Ökningen har
dessutom varit störst på högavkastande åkermark i Halland
och Skåne. Under perioden har ytterligare ca 3 000 ha jordbruksmark tagits i anspråk för bebyggelse och infrastruktur.

Den Goda Jorden har även under hösten varit med och
arrangerat ett frukostseminarium i riksdagshuset där ett
tjugotal deltagare bland annat fick lyssna till Anders
Larsson från SLU Alnarp.

Jordbruksverket har även presenterat en delredovisning av
sitt regeringsuppdrag där de utvärderar tillämpningen av
den lagstiftning som reglerar när jordbruksmark får tas i
anspråk för bebyggelse eller anläggningar. I ”PM Väsentligt
samhällsintresse?” skriver de att generellt sett tillämpar inte
kommunerna lagstiftningen i Miljöbalken 3:4. Jordbruksmark exploateras idag i allmänhet utan de avvägningar och
beslutsunderlag som lagstiftningen kräver. Trots att lagstiftningen anger en mycket restriktiv hållning till att upplåta
jordbruksmark till bebyggelseändamål framkommer det i
enkätsvaren från kommunerna att beslut kring markanvändningen i stor utsträckning påverkas av kommunala
markinnehav och externa intressens efterfrågan på mark.
Detta överensstämmer inte med lagstiftningens långsiktiga
perspektiv på resurshushållning.
Denna delrapport ligger till grund för det arbete som för
närvarande pågår i Miljömålsberedningen. Som ett led i
detta arbete arrangerades under hösten ett seminarium på
Lantbruksakademien (KSLA) där föreningen deltog Där
kunde vi föra fram våra synpunkter och fick uppfattningen
att deltagarna tog till sig vårt budskap. Kontentan av seminariet var att det är inget fel på Miljöbalken, däremot på de
politiker, tjänstemän och myndigheter som tillämpar den.
De tar inte intentionerna i Miljöbalken på allvar. Det är upp
till allmänheten att överklaga beslut där konsekvensutredning saknas och där för lite hänsyn tas till jordbruket.

Det är med spänning vi ser fram mot vad som kommer att
hända efter årsskiftet i Miljömålsberedningen. Föreningen
kommer att lämna synpunkter på det förslag som arbetsgruppen lämnat. Det är tydligt att vår röst gör skillnad, då
vi lyfter perspektiv som inte annars kommer upp på
agendan.
De omnämnda rapporterna kan du studera närmare på
www.dengodajorden.se/rapporter

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.
Vi lägger inte alltid ut samma material på båda sidorna.
Har du tips om artiklar eller annat som du tycker vi borde
sprida så tar vi tacksamt emot tips till info@dengodajorden.se.

Årsmöte 2014
Den Goda Jordens årsmöte kommer att hållas söndag den 9
mars 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.

Föreningens pågående projekt

Anders Stenströms minnesfond

Den Goda Jordens regionavdelning Skåne har under året
drivit ett bussreseprojekt och Leaderprojektet Stad och
Land - Hand i Hand.

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

Bussreseprojektet kommer att slutrapporteras vid årsskiftet.
I det har två bussresor till Köpenhamn med omnejd
arrangerats. Ett 90-tal studenter och andra intresserade har
fått ta del av hur stadsplanering och åkermark hanteras i
Danmark, genom föreläsningar och studiebesök. Bussresorna har varit mycket uppskattade och som bieffekt
lett till att frågan om jordbruksmarken kommer att tas
upp i olika utbildningar. Projektet har finansierats av
Sparbanksstiftelsen Öresund.
Leaderprojektet Stad och Land - Hand i Hand i Leaderområdet MittSkåne sträcker sig fram till halvårsskiftet
2014. Projektets syfte är att öka medvetenheten hos
konsumenter och producenter om den goda jordens
betydelse för samhället. En del av projektet fokuserar på
unga, och hur man kan nå ut till dessa med vikten av
den goda jorden för samhället. I projektet genomfördes i
höst en Matgala i Eslöv som blev en stor succé. Runt 2 000
besökare tog del av utbudet av matutställare. I projektet
har även arrangerats träffar för skolor och jordbrukare,
möte om offentlig upphandling samt en energikväll.
Skolbesök på jordbruk har också kommit igång och
fortsätter under nästa år

Deltagande på mässor 2014
Den Goda Jorden kommer att delta med egen monter
under MILA-mässan 13-15 februari på Malmömässan i
Hyllie. www.milamassan.se. Under mässan arrangerar vi
även två miniseminarier, den 13 och 14 februari kl 9.45
Vi kommer även att finnas på plats under Borgeby Fältdagar
25-26 juni i Bjärred. www.borgebyfaltdagar.se
Vid Skånsk landskapsdag i Trelleborg den 27 mars kommer
föreningen också att deltaga.
Är du intresserad av att hjälpa till att bemanna vår utställningsmonter 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 arrangemang 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 och är nu
uppe i 637 medlemmar. Ett stort tack till er alla som hjälper
till att utöka medlemsskaran. Kontakta oss gärna om du vill
bilda en lokal/regional avdelning i ditt närområde
Medlem blir man genom att betala in 200 kr för enskild
medlem och 300 kr för familjemedlemskap på bankgiro
5365-3283, glöm ej att ange namn, adress och
e-post.

Vi tar gärna emot förslag på personer eller organisationer
som du tycker är värda belöningar ur fonden. Förslag inlämnas senast 31/12.
Ur fonden går det även att söka stipendier för deltagande
vid seminarier som berör frågor som ligger i linje med föreningens stadgar. Stipendiet utgår som ersättning för anmälningsavgift och resekostnader, dock som högst 3 000
kronor. Motprestation består av en skriftlig rapport från
seminariet. Stipendier kan sökas hos styrelsen kontinuerligt
under året.
Minnesfonden tar tacksamt emot gåvor, stora som små.
Gåvor betalas till bg 5365-3283, märk med Minnesfonden.

Hopp för jorden
Vår informationsbroschyr ”Hopp för jorden” håller på att
revideras och kommer i nytryck efter årsskiftet. Vissa
statistikuppgifter har uppdaterats och textavsnitt har
omformulerats. Samtliga medlemmar kommer att få
Hopp för jorden hemskickad.

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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