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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.  

 
 

 
Studiereserapport 
2013-12-28 
 
Föreningen Den Goda Jordens regionavdelning Skåne har under 2013 genomfört två endags 
studieresor till Köpenhamn med omnejd, för att där studera hur man i Danmark ser på 
bevarandet av åkermark och hur man i gengäld kan bygga på sätt som sparar densamma. 
Resorna har varit lyckade, med mycket intresserade och engagerade deltagare. 
 
Upplägget har varit sådant, att studenter och anställda vid Sveriges Lantbruksuniversitet samt 
studenter vid samarbetsprogrammet Hållbar Stadsutveckling vid SLU/Malmö Högskola har 
inbjudits att följa med. Information om resorna har spridits via postrar, mailutskick och 
Facebook. Anmälan har sedan skett via mailsvar. Båda resorna fulltecknades i 
anmälningsskedet, vilket visar på ett stort intresseunderlag för resornas teman. (Som parentes 
kan nämnas att en kursledare inför den andra resan kommenterade att vi skulle vara nöjda om 
endast ett 20-tal följde med.)  
 
Resorna har haft Köpenhamns fingerplan som röd tråd. På båda resorna har vi fått föreläsning 
på Köpenhamns universitet, sedan har vi åkt längs en av stadsplanens ”fingrar” till Ballerup 
och en gård där, Grantoftegaard, som odlar och säljer enligt ett från-jord-till-bord-koncept. 
Eftermiddagarna har haft ett lite friare schema, där vi åkt runt och tittat på goda exempel på 
stadsplanering, bl.a. utbyggnader i hamnmiljö, som spar åkermark. 
 
Vi har genom resorna fått god kontakt med Lone Söderkvist Kristensen vid Köpenhamns 
Universitet, skov og landskab, som föreläst om fingerplanen och universitetets arbete för att 
motverka ”spridd bebyggelse”. Lone har uttryckligen och i positiva ordalag förvånats över att 
vi haft med oss så många intresserade. Senast svenska studenter hade varit på besök, var 
enligt uppgift, för över tio år sedan! 
 
Synergieffekter: 
Utöver att frågan om åkermark och dess betydelse har lyfts bland medföljande deltagare, har 
resorna även haft direkta följdeffekter. Erik Skärbäck, som följde med på resan i maj, har 
berättat att han tänker ha åkerbevarande som tema på en projektkurs i stadsplanering hösten 
2014. Projektkursen är tänkt att studera förhållandena i det bördiga Helsingborg-
Helsingörområdet. 
 
På resan i november deltog professor i landskapsarkitektur, Pär Gustafsson. Pär hörde för 
första gången talas om Den Goda Jorden via vår studiereseinbjudan. Efter resan meddelade 
Pär att han önskar samarbete med Den Goda Jorden kommande vår, då han kommer att hålla 
en kurs inom landskapsplanering på LTH. Även denna kurs kommer att studera förhållandet 
runt Helsingborg. 



 

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

 
Kort om våra resor: 
 
Vår första resa var den 8maj och hade temat: 
Studieresa: Staden och landsbygden 
- Konflikter & möjligheter vid stadsutveckling 
45 personer deltog på resan. De flesta medföljande var trädgårds- och 
landskapsingenjörsstudenter. Även några landskapsarkitektstudenter och anställda vid SLU 
deltog. Vid sidan av tre styrelseledamöter från Den Goda Jorden, medverkade även Erik 
Skärbäck, professor i landskapsplanering vid SLU och Ole Hjort Kaspersen vid KU, som 
guider på bussen. 
 
Vår andra resa hölls den 13november. Inför denna ändrade vi temarubrik något: 
Studieresa till Köpenhamn 
om hållbar stadsutveckling och ”god” byggnadskonst. 
40 personer deltog på denna resa, främst landskapsarkitektstudenter och studenter vid 
masterprogrammet Hållbar Stadsutveckling deltog. Torsten Winther från Den Goda Jorden 
och restaureringsarkitekt Per Arne Ivarsson medverkade som hjälpreda och guider på bussen. 
 
Ekonomisk redovisning: 
Se bifogad ekonomirapport. 
 
Ideellt nedlagd tid: 
Ideell tid, projektledning: ca 100h 
Ideell tid, utbildningsmoment resedeltagare: ca. 750h 
 
Sammanfattningsvis: 
Det har varit roligt, om än mycket tidkrävande att anordna dessa resor till Danmark. När vi 
sökte och fick medlen hos Sparbanksstiftelsen Öresund, trodde vi att det fanns en god 
kunskap om lämpliga platser att besöka hos våra befintliga kontakter. När sedan projektet 
skulle genomföras, visade det sig inte vara lika lätt. Jag som projektledare har hela tiden haft 
för ögonen att genomföra två lyckade och intresseväckande resor, och det är först efter att jag 
känt mig trygg med upplägget, som jag låtit resorna bli av. Projektet har därför dragit iväg, 
både vad gäller egna nedlagda timmar, såväl vad gäller tidplaneringen i stort. Så här i 
efterhand, när man kan se tillbaka på dels deltagarnas respons, dels de kontakter och oväntade 
effekter som resorna gett, så har projektet givetvis varit mödan värt. Sett till helheten är det 
roligt att se att Den Goda Jordens arbete i Skåne, vari studieresorna är en del, ger effekt. 
Effekterna visar på att där finns ett gott underlag för en eventuell fortsättning på Den Goda 
Jordens studiereseprojekt! 
 
Jag vill å Den Goda Jordens vägnar, slutligen tacka Sparbanksstiftelsen Öresund för de 
tilldelade medlen och hoppas att resultatet av projektets aktiviteter har motsvarat 
förväntningarna. 
 

Vid pennan 
Daniel Andersson, projektledare 

 
 


