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 Den Goda Jorden maj 2012
Kampen för att skapa ett bättre skydd för åkermarken går vidare och allt fler börjar inse att
något måste göras för att få till stånd ett bättre skydd för denna ändliga resurs. Det finns hopp
för jorden.
Vid vårt årsmöte i Eslöv överlämnade vi en belöning ur Anders Stenströms minnesfond till
Anders Larsson, SLU Alnarp. Glädjande nog har det inneburit att Anders Larsson fått
åtskilliga möjligheter att framföra sina synpunkter för en större skara både i tidningar och TV.
Anders Larsson och Lisa Germundsson har nyligen publicerat ett faktablad "Mål och metoder
för hushållning med god jordbruksmark inom kommunal planering" med en granskning av
hur den kommunala planeringen fungerar och även exempel från andra länder hur det
fungerar där. Faktabladet hittar du här.
Länsstyrelsen i Skåne pekar ut 14 särskilt angelägna åtgärder i förslaget till nytt
åtgärdsprogram för att nå Skånes miljömål. Ett av förslagen är en nollvision för ytterligare
exploatering av skånsk åkermark.
– Länsstyrelsen vill också att kommunerna ska använda planeringen som ett verktyg för att
spara på den skånska åkermarken. Vi vill se en nollvision för exploatering av värdefull
åkermark, säger länsöverdirektör Göran Enander. Läs pressmeddelandet här.
Vid Naturskyddsföreningens riksstämma i Falkenberg 15-17 juni kommer de att arrangera ett
seminarium "Åkermarken minskar - vad ska vi göra åt det? den 15 juni. Där kommer bland
annat Kristofer Stenström att göra en kort presentation av föreningen. Anders Larsson, SLU
Alnarp och Mari-Louise Wernersson, kommunråd i Falkenberg är huvudtalare. Anmälan kan
göras senast 21 maj här
Falkenbergs naturskyddsförening har genom styrelseledamoten Kristofer Stenström lämnat in
en motion "Skydda god jordbruksmark från exploatering" till Naturskyddsföreningens
riksstämma i Falkenberg". Läs motionen här.
Till LRF:s Riksförbundsstämma har inkommit tre motioner angående bevarande av åkermark.
I motionen från LRF Jämtland yrkas att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att utforma en policy med syfte att skydda jordbruksmark och att LRF
arbetar för inrättandet av en fond för nyodling. Motionen från LRF Östergötland innehåller
dels frågan om åkermarkens bevarande och dels frågan om det generella biotopskyddet. I det
här yttrandet behandlas frågan om åkermarkens bevarande medan frågan om det generella
biotopskyddet behandlas i yttrande nr 46. I motionen från LRF Östergötland yrkas att skyddet
för brukningsvärd åkermark stärks så att det minst ligger i nivå med kultur- och biologisk
Den Goda Jorden
Berte Museum, 311 67 Slöinge

www.dengodajorden.se
info@dengodajorden.se

bankgiro: 5365-3283
telefon: 0346 - 405 13

mångfaldsmark samt att LRF analyserar hur våra grannländer respektive andra EU-länder
hanterar bevarandet och skyddet av åkermark i syfte att hitta en metod för stärkt skydd.
I motionen från LRF Västra Götaland yrkas att LRF gör en bred och öppen genomlysning av
vilka lagändringar som bedöms lämpliga och politiskt möjliga. Läs styrelsens yttrande och
förslag till beslut här.
I senaste numret av KSLA Nytt & Noterat skriver Peter Sylwan en artikel utifrån en
kommande rapport ”Jorden vi ärvde”. Rapporten svarar inte på frågorna men ger ett rikt
underlag för de som vill vara med och samtala om hur svaren ska formuleras och vad de ska
säga om hur vi ser – eller inte ser – på en av Sveriges bokstavligt talat livsviktigaste
framtidsfrågor; hur vi ska skydda, bevara och utveckla vår förmåga att producera maten vi
lever av. Rapporten Jorden vi ärvde kommer inom kort ut i serien Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT). Läs artikeln här.
Europeiska kommisionen håller på att ta fram riktlinjer för att begränsa hårdgörning av mark.
Riktlinjerna kommer att presenteras och diskuteras vid den konferens om marksanering och
hårdgörning av mark som kommissionen arrangerar den 10–11 maj 2012 i Bryssel. De
kommer också att bli tillgängliga på flera språk under året. Riktlinjerna är avsedda för
behöriga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå och för branschfolk som arbetar
med fysisk planering och markförvaltning. De är också tänkta att öka allmänhetens
medvetenheten om den pågående markförstörelsen. Läs pressmeddelande här.
Föreningen Den Goda Jorden var den 21 april med och arrangerade Åkermarkens dag på
Svalövs gymnasium. Nästa gången vi syns är på Borgeby fältdagar 27-28 juni där vi deltar
med egen monter. Kom gärna och diskutera med oss och lämna förslag på hur vi ska gå vidare
i kampen för att bevara åkermaken för framtida generationer.
Under våren nåddes vi av beskedet att Roman von Buxhoeveden avlidit. Roman var en av de
som var med och bildade föreningen Den Goda Jorden 2005.
Mer information hittar du kontinuerligt på hemsidan: www.dengodajorden.se och på vår
facebooksida: http://www.facebook.com/dengodajorden det är nu 284 som gillar oss, men vi
blir gärna fler.
Föreningen har 469 medlemmar som betalat medlemsavgift för 2012. Har du inte betalat
medlemsavgiften ännu så gör gärna det. Hjälp oss också att värva nya medlemmar i din
bekantskapskrets. Medlemsavgiften är 200 kronor och betalas till bankgiro: 5365-3283. Glöm
inte att fylla i namn, telefonnummer och framförallt din e-postadress!
Hälsningar
Den Goda Jorden
Bengt Svensson
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