
Medlemsbrev oktober 2011 
 

Inbjudan till seminarium 
 

Åkermarken minskar - ska vi göra något åt det?  
 

Fredag 28 oktober 2011 kl 09.00-12.30  
Campus Varberg, Lilla hörsalen 

 

             För tredje året i rad anordnas i Halland ett seminarium där åkermarkens betydelse står i fokus.  
             En stor del av den bördiga åkermarken försvinner varje år och den kan inte ersättas. Vi tror det  
             är viktigt att diskutera hur en hållbar utveckling kan säkras för denna ändliga resurs.  
 

             I Halland har en ansats gjorts för att lyfta frågan om att arbeta för att bevara ”den goda jorden”.  
             Flera aktörer är berörda och alla goda krafter behövs för att få ett medvetet och långsiktigt  
             förhållningssätt till den jord som föder oss. Många vill se ett starkare skydd för åkermarken.  
 

Välkommen att lyssna till hur man arbetar långsiktigt med frågan  
på nationell och kommunal nivå samt i Danmark.  

 

PROGRAM 
Moderator är Arne Joelsson, Länsstyrelsen. 
08.30-09.00 Kaffe/te står framdukat 
09.00 Välkomstord av landshövding Lars-Erik Lövdén 
Kommunalrådet Jörgen Warborn hälsar välkomna till Varberg 
09.30-10.00 Varbergs samhällsplaneringschef, Jan Malmgren.  
Hållbar markanvändning integrerad i samhällsplaneringen. 
10.00-10.30 Jörgen Korning, Videncentret for Landbrug i Danmark.  
Hur arbetar man i Danmark med planering av jordbruksmark. 
11.00-11.30 Generaldirektör Mats Persson, Jordbruksverket.  
Hur värnar vi svensk jordbruksmark för livsmedels- och energiproduktion? 
11.45-12.15 Diskussion och avrundning. 
12.30 Gemensam lunch 

Kursavgift:: 240 kronor exkl moms.  
 

Anmälan: www.regionhalland.se/kursochkonferens senast den 14 oktober 2011.  
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum, med hela kursavgiften.  

 

Frågor om anmälan och annat av praktisk art  
Helena Nilsson, tfn 035-17 98 32, e-post helena.nilsson@regionhalland.se  

Frågor om innehållet   
Gert Erlandsson, tfn 035-17 98 22, e-post gert.erlandsson@regionhalland.se  

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.  



Medlemsantal 
Den Goda Jorden har idag 535 medlemmar som betalat 
medlemsavgiften för 2011. Av dessa är det 118 som är nya 
medlemmar för i år. Dessutom finns det 63 tidigare med-
lemmar som inte ännu betalat årets medlemsavgift. 
 

Hjälp gärna till att värva nya medlemmar. För de nya med-
lemmar som betalar medlemsavgift under oktober till och 
med december, så gäller den även för 2012. 
 

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

Informationsbroschyren Hopp för jorden 
Vi gjorde i slutet av föregående år en storsatsning både  
arbetsmässigt och ekonomiskt för att ta fram en                
ny professionell informationsbroschyr. Vi tycker att bro-
schyren har fått ett ganska stort genomslag och fungerar 
bra för att föra ut vårt budskap. 
 

Samtliga medlemmar ska ha fått varsitt exemplar av bro-
schyren. Det kan hända att vi missat att skicka ut den till   
en del av de nya medlemmarna. Har du inte fått någon 
broschyr så hör av dig via e-post eller telefon så skickar vi 
 

Behöver ni broschyrer för att dela ut till politiker för att 
kunna påverka i din egen kommun så skickar vi gärna     
broschyrer. Det går även att köpa broschyrer för 20 kr/st 
plus porto. 
 

Den Goda Jorden har synts på mässor  
Vi deltog med en egen monter på såväl MILA-mässan som 
på Borgeby fältdagar. På MILA arrangerade vi även ett   
miniseminarium ”Asfalt är sista skörden. Bevara och ut-
veckla åkermarken på rätt sätt.” med Irene Oskarsson. 
 

Genom Irene Oskarsson deltog vi vid Stenhammardagen 
som arrangerades av SLU under rubriken "En ansvarsfull 
markanvändning". Hon fick tillfälle att informera deltagar-
na, däribland kungen, om vår verksamhet.  
 

Nya rollups 
Till Borgeby fältdagar tog vi fram två nya rollups som kom-
plement till de två vi har sedan tidigare. De nya är dels en 
med första sidan på broschyren, dels en med lite fakta kring 
hur mycket åkermark det är som har försvunnit i Skåne och 
Halland. 
 

Tanken är att rollup ska synas så mycket som möjligt. När 
de inte används på mässor och utställningar är de uppställ-
da på Berte Museum - Livet på landet. Skulle ni vilja låna 
dem till något lokalt arrangemang så är det möjligt.  
 

 

Banderoller 
På Berte Museum—Livet på landet i Slöinge finns ett litet 
lager med banderoller om det är någon som har möjlighet 
att sätta upp en sådan på något lämplig, välexponerad plats. 
 
I Halland har vi fått en del påpekande från Trafikverket att 
banderoller sitter för nära motorvägen. Reglerna säger att 
avståndet från vägområdet ska vara minst 50 meter. Väg-
området slutar vid viltstängslet. 
 

Det är viktigt att banderollerna ser bra ut och är synliga  
året runt. Ser ni någon banderoll som skulle behöva få en 
översyn så kontakta en styrelseledamot eller Bengt på    
telefon 0346 - 405 13. 
 

Hemsida, Facebooksida och Youtube 
På www.dengodajorden.se kan ni alltid hitta information 
om vad som är på gång och länkar till intressanta artiklar 
och inslag i media. Gå in, läs, lyssna och titta så får du   
kanske nya argument för att bevara åkermarken. 
 

De nyheter som läggs ut med hemsidan hamnar även på 
vår Facebooksida. Men på facebooksidan läggs även ut  
information som bara hamnar där. 
 

Dylan Hansson har gjort en film för föreningen som ni 
hittar på: www.youtube.com/dengodajorden 
 

Anders Stenströms Minnesfond 
I samband med Den Goda Jordens grundare Anders Sten-
ströms bortgång 2008 instiftades en minnesfond till hans 
minne. Under året har vi fått en anonym gåva till minnes-
fonden på 200 000 kronor. Idag uppgår minnesfondens 
kapital till 244 000 kronor.  
 

Vi tar tacksamt emot förslag på personer eller organisatio-
ner som ni anser vara lämpliga kandidater till belöningar ur 
minnesfonden. Det kommer även att bli möjlighet att söka 
pengar ur minnesfonden till forskning, publicering mm för 
de ändamål som minnesfondens stadgar omfattar. 
 
Föreningen har under året erhållit minnesgåvor i samband 
med begravningarna av Nils-Erik Stenström, Norrköping 
och Stellan Johansson, Falkenberg. 
 

Till minne av Claes Sandahl 
För några veckor sedan nåddes vi av budet att Claes San-
dahl i Fägelanda avlidit. Claes var med och bildade Den 
Goda Jorden 2005 och satt med i styrelsen under några år. I 
våras tog hans engagemang i föreningen ny fart då vi på 
hans initiativ bland annat skrev ett brev till statsministern 
med en dikt som Claes själv skrivit. Han kontaktade även 
ett antal företag för att höra efter hur de hanterade etable-
ring på åkermark och om de hade några skrivningar i sina 
miljöpolicys. Ett engagemang resulterade i en rad artiklar i 
media. 
 

Claes Sandahl var en ständig inspirationskälla som med gott 
humör gav sig i kast med det han föresatt sig. Vi kommer 
att sakna Claes och hans drivkraft i föreningen. 

Kontaktuppgifter 
Den Goda Jorden    www.dengodajorden.se 
Berte Museum, 311 67 Slöinge    info@dengodajorden.se 
Telefon: 0346 - 405 13   Bankgiro: 5365-3283 


