
Offensiv i Skåne
Nu kommer Den Goda Jordens arbete för att rädda
Sveriges bördiga jordar att intensifieras. Vi har fått ett
anslag från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien för
kontaktverksamhet med kommuner där det är viktigt att
värna åkermarken vid upprättande av översiktsplaner.
Lisa Germundsson, mark- och samhällsplanerare vid
LRF i Skåne, har projektsanställts för uppgiften. Arbetet
kommer att omfatta framför allt Skåne och Halland.

Lisa, vad kommer du att syssla med?
Jag kommer att stödja föreningens medlemmar med
skrivelser, vid uppvaktningar och mediakontakter i syfte
att informera ansvariga politiker och tjänstemän om vikten
av att värna odlingsmarken för framtida generationer.
Hur ser läget för åkermarken ut i Skåne?
Det är ganska alarmerande. Snart är upp emot 10 procent
av den allra bästa åkermarken bebyggd. Mellan 1960-2000
bebyggdes 7 procent av åkermarken av klass 8-10 i Skåne,
ca 13 000 ha. Och takten ökar. År 2002-2004 bebyggdes
831 ha i Skåne och Halland, vägar och järnvägar oräknat.
De kommande 20-30 åren planeras bebyggelse på ytter-
ligare 8 900 ha åkermark i Skåne och Halland, hälften av
denna areal utgörs av de allra bästa jordarna.
Hur ser du på Den Goda Jordens uppgifter framöver?
Samhällets största utmaning framöver är att förse befolk-
ningen med livsmedel, energi och material. Samtidigt finns
risken att stora områden i världen inte kommer att kunna
odlas som idag på grund av klimatförändringarna och brist
på vatten. Därför kommer föreningens hjärtefråga att vara
fortsatt mycket aktuell framöver.

Nyhetsbrev nr 1-2009
Tina Ehn till årsmötet på Berte museum

Tina Ehn, riksdagsledamot (MP) från Orust, djurskötare
till yrket, kommer till Den Goda Jordens årsmöte 1 mars.
Hon talar över det för oss centrala ämnet �Hur kan skyddet
för åkermarken förbättras?� Tina Ehn, som är ledamot i
riksdagens miljö- och jordbruksutskott, har motionerat om
ett nationellt skydd för åkermarken. Missa inte chansen att
ta del av fakta och argument och delta i en spännande
diskussion. På plats finns två ledamöter från riksdagens  jord-
bruksutskott, förutom Tina Ehn vår egen vice ordförande
Irene Oskarsson.

Kallelse till Den Goda Jordens årsmöte

Söndagen den 1 mars kl. 13.30
på Berte Museum � Livet på landet i Slöinge
(motorvägsavfart 48, vägen mot Berte Qvarn).

Program:

13.30 Årsmötesförhandlingar

14.15 Kaffe och smörgås serveras

14.45 Hur kan skyddet för åkermarken förbättras?
Föredrag av riksdagsledamoten Tina Ehn.

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

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.



Anders Stenströms minnesfond

Föreningens styrelse har beslutat att hedra minnet av vår
grundare och eldsjäl Anders Stenström genom att instifta
en minnesfond. Det pris på 5000 kronor som föreningen
fått av Hallands Naturskyddsförening ska utgöra en grund-
plåt i fonden tillsammans med de minnesgåvor som vi fått
i samband med Anders bortgång.
Du är välkommen att bidra till en slagkraftig fond och sam-
tidigt hylla Anders. Bankgiro 5365-3283, ange Minnesfond.

Ännu fler banderoller längs vägarna
Många har sett och reagerat positivt på våra grön/gula
banderoller längs de stora vägarna. För närvarande finns
cirka 25 banderoller uppsatta men vi vill ha upp fler, därför
har styrelsen beslutat att ta fram ytterligare ett antal. Hör av
dig till oss med tips om plats, som du själv eller någon
annan har längs stora vägstråk. Du har också möjlighet att
sponsra en banderoll, helt eller delvis, kostnad cirka 1000
kronor per styck. Hjälp oss att synas över hela syd- och
mellansverige.
Vi har under de senaste månaderna försökt att få grepp
om var alla våra banderoller finns uppsatta. Kontakta
info@dengodajorden.se om du vill tipsa om var det finns
banderoller uppsatta.

Seminarium om den goda jorden
LRFs kommungrupp i Eslöv arrangerar den 12 februari
kl 19 ett seminarium på Eslövs Stadshus under rubriken
�Vi äger inte jorden, vi har lånat den av våra barnbarn� �
Charlotte Lindström från Region Skåne pratar om den goda
jorden från regionperspektiv. Sparbanken Finn bjuder
på kaffe.
Arrangörer: LRFs kommungrupp i Eslöv i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.
Anmälan snarast till Hans Andersson 0413-343 61 eller
Torsten Winther 0413-343 62

Välbesökt möte i Malmö
I slutet av januari gjorde ca fyrtio engagerade medlemmar
i Den Goda Jorden ett besök på Länsstyrelsen i Malmö
för att informera sig om åkermarkens framtida skydd.
Man uppskattade mycket att länsarkitekten Kerstin
Nilermark och hennes medarbetare tog emot en så stor
skara besökare.
Även om länsstyrelsen tycktes lyssna på de argument som
framfördes upplevde många dock viss besvikelse. Man
saknade ett engagemang och en vilja att tillämpa de lagar
som trots allt finns. Herbert Falck, ledamot i Den Goda
Jordens styrelse, sammanfattar:
- Även mitt intryck var att vi inte kan påräkna så mycket
stöd från länsstyrelserna i planfrågorna. De tycktes inte
uppfatta att skyddet av jordbruksmarken ingår i deras
uppdrag.
- Så vi måste jobba vidare ännu hårdare i föreningen, är
Herberts slutsats.

Uttalande från Den Goda Jorden
Skydda unik åkermark i Östergötland
Den Goda Jorden protesterar mot Norrköpings kommuns
beslut att använda åkermark i världsklass för industri-
ändamål. Att offra den unika jordbruksmarken på Malmö-
landet utanför Norrköpingför industrietablering eller
logistikändamål är en orimligt kortsiktig värdering och
en brist på ansvar som fullständigt urholkar kommunens
inriktning mot hållbar utveckling, heter det i ett uttalande.
- Vi uppmanar Norrköpings kommunfullmäktige att i
sammanträdet på måndag kräva en ny behandling av
ärendet, där åkermarkens oersättlighet och framtida
betydelse beaktas. Vi förväntar oss en redovisning från
kommunens sida av vilka alternativ som övervägts, säger
Hans Andersson, ordförande för Den Goda Jorden.

Många nya medlemmar
Den Goda Jordens medlemsantalet ökade med mer än
trettio procent under 2008! Det är ett välkommet tillskott
både ekonomiskt och opinionsmässigt. Med många
medlemmar i ryggen får vår röst en ökad tyngd. Kan vi
bli 3000 betalande medlemmar får vi också möjlighet att
överklaga kommunala beslut. Då blir vi en kraft som
kommunerna måste ta hänsyn till. Det är en bit dit � hjälp
oss att värva nya medlemmar! Och glöm inte att betala din
egen medlemsavgift! 200 kronor på bankgiro 5365-3283.

Besök vår hemsida
På www.dengodajorden.se finner du ständigt uppdaterad
information om föreningens verksamhet. Här hittar du
också intressanta artiklar och faktauppgifter att använda i
debatt och opinionsbildning. Vi tar tacksamt emot tips om
material som ni tycker skulle passa in på vår hemsida.

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


