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Förord

D

en Goda Jorden är en ideell förening som verkar för bevarande av god odlingsvärd,
främst jordbruksmark. Föreningen har sitt ursprung från mjölnaren och grundaren
Anders Stenström, vid Berte Kvarn och Museum i Halland och är verksam i hela landet,
men främst i södra och västra delarna. Föreningen har också en Regionavdelning Skåne,
där Sveriges högst klassade åkermarker finns och där exploateringstrycket är störst. Den
Goda Jorden regionavdelning Skåne ser som sin uppgift att belysa stadens beroende av
landet och motsatsen, landets beroende av staden.
Så fick Stad och Land - Hand i Hand sitt embryo. Här behandlas landets möjligheter att
försörja, inte bara ”landet”, utan även ”staden” med råvaror till framförallt mat och energi,
men även med kunskap om och hur produkter och varor kommer till och hur det är
möjligt att hushålla med resursen åkermark, som skall ge avkastning i många generationer
framöver.
Här deltager SLU Alnarp med kunskap och examensarbete. Här behandlas
energiproduktion och biogas. Biogasen produceras av gödsel, mat- och slaktavfall
och genererar både elektricitet och värme. Kring Maglasäte Gård finns både
elektricitetsgivande vindkraftverk och solcellsanläggningar. Och genom Farmarenergi i
Eslöv AB blir traktens skogsråvara till fjärrvärme, till förmån även för staden.
Vidare behandlas upphandling av när- & härproducerade varor, som går från landet till
staden. På vår Matgala i Eslöv hösten 2013 visade gårdsbutiker och småskaliga tillverkare
upp sina produkter. Skolan har också stora möjligheter att ge skolungdomar ett allsidigt
lärande, genom besök och undervisning ute bland djur och natur, likt Hörbys skolor ut till
gårdarna Ekes Lamm och Hjärås Simmental.
Vi vill här också rikta ett stort tack till alla som varit berörda och medverkat så att vi har
kunnat fullfölja projektet ”Stad och Land - Hand i Hand”

ordförande Den Goda Jorden

Torsten Winther
Projektledare Stad och Land
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Från EU till Eslöv
Den skånska myllan

Skåne är i ett internationellt perspektiv en av de mest högavkastande
regionerna i världen. Men trots det har redan mer än tio procent
av Skånes allra bästa åkermark byggts bort. Tendensen är likartad
på många håll i världen. År 1960 fanns 0,46 hektar odlad åker per
person i världen. Det är en yta som motsvarar 2/3 fotbollsplan per
människa. Femtio år senare (2010) fanns mindre än 50 % kvar.
Endast 0,22 hektar per person att leva av.

Den bästa
marken byggs bort!
Det rödorangea partiet
visar en av Europas
bästa åkerjordar.
Lejonparten av Skånes
stadsutveckling sker på
denna mark.

“Kunskapen kring
jordbruk håller helt
på att gå förlorad i
den urbaniserade
världen. I skånska
lågstadieskolor är det
redan svårt att hitta
barn som vet var deras
potatis kommer ifrån.”
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I sydvästra Skåne kan marken motsvarande en E6-motorvägsavfart
producera över 500 000 brödlimpor. God jord ger både livsmedel,
energi och öppna landskap.

Omvärlden och framtiden

I ett internationellt perspektiv är den svenska och Europeiska
åkermarken mycket högavkastande. För varje hektar som tas ur
produktion i Skåne, skulle tio hektar behöva tillskapas på annat
håll i världen. Detta sker tyvärr inte, utan åkermark försvinner
i ännu snabbare takt på en global nivå, främst på grund av
ökenutbredning, vilket bland annat leder till att allt mer marginella
och ömtåliga regnskogar och andra marker bryts upp för nyodling.

Staden och landet

Samtidigt bor nu mer än 50 % av världens befolkning i städer.
År 2030 beräknas den andelen utgöra närmare 70 %. Antalet
sysselsatta inom jordbruket är, i Sverige som exempel, endast ca 1 %
av befolkningen. Detta ställer stora krav på framtida systemflöden
mellan stad och land för att en hållbar utveckling ska kunna uppnås.
Inte minst i nuvarande ekonomiska orostider. Bland annat kunde
vi under Greklandskrisen se, hur Greklands stadsbefolkning i
stor grad flyttade ut på landsbygden för att kunna försörja sig på
egenodlade grödor. Det nuvarande systemet har helt enkelt blivit
väldigt sårbart. Staden kräver en väl fungerande landsbygd och
samspel mellan stadens och landsbygdens invånare, men kunskapen
kring jordbruk håller helt på att gå förlorad i den urbaniserade

världen. I skånska lågstadieskolor är det redan svårt att hitta barn
som vet var deras potatis kommer ifrån.

Om projektägaren Den Goda Jorden regionavd. Skåne

Föreningen Den Goda Jorden ideell förening bildades 2005. Detta
för att belysa och problematisera kring att allt mer av den bästa
odlingsbara marken har bebyggts på senare tid. Sedan 2012 finns
också en regionavdelning inom föreningen - Regionavdelning
Skåne för Den Goda Jorden ideell förening. Regionavdelningen
driver arbetet i Skåne och har sedan 2012 varit huvudman för flera
projekt: Stad och Land - Hand i Hand samt två heldags studieresor
till Danmark för universitetsstudenter.
Den Goda Jorden menar att åkermarken är den grund som
civilisationen vilar på. Mellan åkern och ett välfyllt kylskåp är
kopplingen kristallklar. Föreningens viktigaste arbete är att samla in
och förmedla kunskap om den goda jordens betydelse, utan åker –
ingen mat.

Åkermarken är den
grund som civilisationen vilar på. Mellan
åkern och ett välfyllt
kylskåp är kopplingen
kristallklar. Utan åker
- ingen mat.

Om projektinitiativet

Hans Andersson och Torsten Winther, båda lantbrukare utanför
Eslöv, tog tillsammans initiativ till projektet Stad och land - Hand i
Hand. De ansökte våren 2012 medel för detta hos Leader MittSkåne.

Om finansiären Leader MittSkåne

Leader MittSkåne är en ideell förening, vars syfte är att besluta om
och administrera landsbygdsutvecklingsprojekt inom ramen för
EUs landsbygdsprogram. Det finns åtta Leaderområden i Skåne
och Leader MittSkåne täcker kommunerna Eslöv, Hörby och Höör.
2015 startar ett nytt landsbygdsprogram och det är i skrivande
stund oklart hur de nya projektområdena kommer att se ut. Mellan
2009 och 2014 har Leader MittSkåne beviljat totalt 56 projekt. Stad
och land - Hand i Hand har varit ett av dessa. Projektet har pågått
mellan hösten 2012 och hösten 2014.
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Stad och Land - Hand i Hand
Projektets syfte

Projektet syftar till att skapa samarbete mellan landsbygdens
aktörer och städerna i MittSkåne. Genom ökat intresse för de agrara
näringarna ökar konkurrenskraften för dessa. En ökad samverkan
mellan stad och land samt ökad förståelse för landsbygdens olika
utmaningar, leder till både ökad sysselsättning och möjlighet till
närmare affärer i projektområdet.
Genom dialoger och möten mellan offentlig sektor, näringsliv,
ideella föreningar, skola och allmänhet identifieras det lokala
samhällets behov av bygdens agrara näringar.

Projektets mål är att
skapa samarbete,
“bygga broar”, mellan
landsbygdens aktörer
och städerna i
MittSkåne.

Projektets mål

Projektets mål är att skapa samarbete, “bygga broar”, mellan
landsbygdens aktörer och städerna i MittSkåne. Brobyggandet
gör vi genom att föra samman människor från staden och landet
i exempelvis dialogmöten och kunskapsseminarier. Även träffar
för företagare på landsbygden planeras. Såväl som skol- och
konsumentaktiviteter. Eftersom barnen är framtidens konsumenter
vill vi ge skolbarn möjlighet att följa vad som händer på en gård
under ett år, som en pedagogisk resurs.

Lokal matproduktion

Det viktigaste arbetet med projektet Stad och Land – Hand i Hand
är att underlätta för landsbygdens bönder och matföretag - och
skapa uppmärksamhet kring begreppet matkvalitet - så att de
lokalproducerade livsmedlen därigenom kan nå ut till en bred
skara konsumenter i MittSkåne. Detta kan göras i samarbete med
handlare, restauranger, mejerier med mera. Samarbete etableras
gärna även med befintliga projekt med liknande inriktning, såsom
Bondens Marknad.
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Skola

Vi vill arbeta långsiktigt genom att fokusera på morgondagens
landsbygdsbor, konsumenter och beslutsfattare – nämligen dagens
skolungdomar. Detta gör vi genom att kommunicera med barn
och ungdomar om den goda jorden och hur jordbruket fungerar
och vilken vikt jorden har för människan. Vi vill också ta med
ungdomarna ut på studiebesök på ett lantbruk.

Turism

Rekreation är en viktig faktor för människor både i staden och på
landet. Många lantbrukare har kapacitet för att ta emot besökare i
den dagliga verksamheten och många som bor i städer längtar efter
landsbygdens lugn. Vi vill hjälpa lantbrukarna att få ytterligare ett
ben att försörja sig på genom att organisera utbildningar med fokus
på besökare, exempelvis bo på lantgård.

Energi

Vi vill även visa på goda exempel på hur man kan samverka inom
området energi, hur man kan samarbeta ett antal olika aktörer
och skona miljön genom miljösmarta och samtidigt ekonomiskt
fördelaktiga lösningar för boende och arbetande på landsbygden. På
detta vis kan man bidra till en minskad användning av olja.

Utveckling i världen
och samhället kräver
säkrad tillgång på
livsmedel, energi
och öppna landskap.
Samverkan mellan
stad och land gynnar
alla. Tänk globalt och
agera lokalt!

Vår vision

Utveckling i världen, Sverige och Skåne kräver säkrad tillgång på
livsmedel, energi och öppna landskap. Detta kan vi nå genom ökad
kunskap och förståelse för betydelsen av tillgången på god åkermark
som en naturresurs för kommande generationer. Samverkan mellan
stad och land gynnar alla. Tänk globalt och agera lokalt!
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Mellan skola och bondgård
En mulen morgon i oktober åker jag från Hörby till Östraby för att
besöka en riktig bondgård. Och det är en underlig insikt som slår mig
när jag inser hur få gånger jag, trots att jag är uppvuxen i MittSkåne
och i djupet av mig själv känner mig som en äkta mittskåning, faktiskt
varit på en bondgård.
Varit på riktigt, menar jag då. Jag har aldrig sett en tjur i vitögat och
inte heller vet jag exakt hur mycket land ett hektar är. Jag vet inte
heller med säkerhet vad som skiljer en ekologisk köttproduktion
från en traditionell produktion, och det där med maskar och
näringskedja - ärligt talat har jag inte råkoll på det heller.

En sann landsbygdsvän.
Lina Wolff är samordnare
på Leader MittSkåne.

Jag svänger upp på den lilla grusvägen mot Hjärås gård. Runt
omkring gården ligger öppet slättlandskap och djur betar i stora
hagar. På parkeringen står gårdsägaren Gunilla tillsammans med
lantbrukspedagogen Ingrid, Sara från Ekes gård och projektledaren
för skoldelen i Stad och Land - Hand i Hand, Anne Laxmar. Jag
går ur bilen och tillsammans med dem väntar jag på att bussen
med elever ska anlända. Medan vi väntar får jag lite information
om projektet av Anne. Hon berättar att syftet med denna del
av projektet är att barnen ska få en förståelse för hur mat ”blir
till”, vilket innebär att de får lära känna hela kedjan och förstå
sambandet mellan natur, produktion och mat. Men de får också lära
sig om näringens kretslopp. Om maskar, svampar och bakterier. På
vilket sätt lantbruket har betydelse för den biologiska mångfalden
- som till exempel binas enorma betydelse för pollineringen. Sen
pratar vi också om slakt, och styckning. För jodå, eleverna får också
stifta bekantskap med ett styckningsschema.
- Sen avslutar vi med att laga mat tillsammans här på gården, säger
Anne. Då får eleverna lära sig göra kalops, duka och vika servetter.
De får också lära sig hur man håller välkomst- och tacktal. På så sätt
sluts cirkeln och vi har följt köttet hela resan från jord till bord.
Bussen anländer till gården. Ett tiotal barn strömmar ut och fångar
in de första intrycken av gården.
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- Det luktar djur men det känns ändå bra i min näsa! ropar ett av
barnen.
- Kolla där borta ligger tänderna i en jättes mun! ropar en annan
elev och pekar bort mot ensilagebalar som är täckta i vit plast.
Gruppen samlas och Gunilla börjar berätta om sig själv och gården.
Om hur hon flyttade hit 1987 och fick en ko av sina föräldrar i
bröllopspresent eftersom ”en gård utan djur inte var någon riktig
gård”. Gunilla skrattar, och berättar vidare att tack vare den där
första kon så väcktes hennes intresse för ekologisk djurhållning.
Idag har hon 150 djur, och köttproduktionen hon bedriver är
ekologisk.
- Jag vill inte bidra till att mina eller andras barn ska växa upp bland
gifter och sprutmedel, säger hon. Dessutom handlar det om djuren.
Djur som föds upp ekologiskt får till exempel inte stå bundna.
När jag åker hem känner jag mig genuint glad över att ha besökt
Gunillas gård tillsammans med eleverna från Älvdalsskolan i
Hörby. Att berätta om var vår mat kommer ifrån, att levandegöra
kretsloppet och visa på hela kedjan från jord till bord är ett sätt
att medvetandegöra morgondagens konsumenter så de kan göra
kloka och förankrade val när de står och ska välja i köttdisken.
Och inte bara det - för detta handlar till syvende och sist om något
mycket större. Om något slags respekt för jorden och djuren, och i
förlängningen också oss själva. Anne, Ingrid och Gunilla levandegör
på ett mycket inspirerande sätt, och elevernas upptäckarglädje
och nyfikenhet tas tillvara. Förhoppningsvis kan kommande
programperiod ge många möjligheter att förstärka kopplingen
mellan jord och bord, och mellan skola och livsmedelsproduktion.
Och förhoppningsvis bäddar det för att morgondagens
mittskåningar har ytterligare en anledning att sträcka på sig och
vara stolta.

Att berätta om var
vår mat kommer
ifrån, att levandegöra
kretsloppet (...)
handlar till syvende
och sist om något
mycket större. Om
något slags respekt för
jorden och djuren, och
i förlängningen också
oss själva.

Lina Wolff
Samordnare Leader MittSkåne
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Våra aktiviteter
Inom ramen för projektet Stad och Land Hand i Hand har vi
genomfört följande aktiviteter:

Uppstartsträff

2 oktober 2012: Uppstartsmöte på Hurva Gästis

Lokal matproduktion

14 mars 2013: Utbildning i upphandling
Vår - sommar 2013: Marknadsföring av projektet och
Matgala genom medverkan på flera träffar.
28 september 2013: Matgala

Skola

Energi
Projektet har
skapat många möten
och dialoger. Här ett
möte mellan producent
och konsument på en av
våra aktiviteter.

14 november 2012: Urban Kannibalism, workshop för
5e-klassare
Läsåret 2013-2014 samt Ht 2014: Gårdsbesök för 4e klassare
5 dec 2012 t.o.m. 25 feb 2013: Studiecirkel Energiföretagaren
11 juli 2013 (tidig kväll): Energiträff Maglasäte gård
11 juli 2013 (sen kväll): Ekonomiska möjligheter att
producera bränsle på åkermark & Solen som elproducent
5 mars 2014: Studiebesök Farmaenergi i Eslöv AB
27 mars 2014: Byt ut den svarta energin mot den gröna

Marken Maten Miljön

22 november 2012: Urban Kannibalism, workshop för
lantbrukare
19 augusti 2014: Paneldebatt 3M

Stad och Land facebooksida
Projektet har kontinuerligt marknadsförts på vår
facebooksida, se facebook.com/stadochland
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Jag deltog på en träff tillsammans med kostchefskollegor
från Höör och Hörby. Inbjudna var också en
kycklingproducent och vår köttleverantör samt odlare/
lantbrukare/producenter. Vi kostchefer berättade hur
vi gör upphandlingar. Framförallt hur vi har gjort den
senaste köttupphandlingen. Det var mycket positivt att
träffa producenter på detta sätt.
På matgalan deltog vi med en monter där vi presenterade
framtidens lokalproducerade skolmat. (Som vi för
övrigt serverat i skolan också). Det var kumminbakad
bröstsida med picklade äpplen och morotspuré. Det var
Ekenässkolans kök som ansvarade för montern och lagade
all maten.
Vid ett utlåtande under matgalan vann vi folkets pris –
och det gör oss mycket stolta!
Birgitta Asterland
Kostchef, Eslövs kommun

Över 2000 personer
kom till vår Matgala i
Eslöv, med massor av
god provsmakning och
företagen sålde mer än
de brukar göra!

Stadoch
ochJeanette
Land - Hand
Hand
| 13
Kostcheferna Birgitta Asterland, Eva Bramsvik-Håkansson
Tageiser
möjligheter
för traktens livsmedelsproducenter. Utbildning i upphandling 14 februari 2013.

Lokal matproduktion
Upphandlingsträff

Kvällen den 14 februari 2013 anordnade projektet i samarbete med
LRFs kommungrupp i Eslöv en informationsträff med sakkunniga
inköpare och leverantörer.
Träffen riktade sig till traktens kvalitets- och miljömedvetna
livsmedelsproducenter och syftade till att skapa uppmärksamhet
kring bönders och livsmedelsföretagares möjlighet att vara med i
kommunala upphandlingar.
Från kommunernas sida deltog kostcheferna Eva BramsvikHåkansson, Hörby, Jeanette Tage, Höör och Birgitta Asterland,
Eslöv. På träffen framkom att det finns intresse hos kommunerna att
köpa lokala råvaror och att det finns en reell möjlighet för mindre
aktörer att vara med i offentliga upphandlingar.

“Jasså finns det en
såhär tydlig kvalitétsinriktad ambition
hos kommunerna
och att man vill skapa
möjligheter även för
mindre producenter?
Det hade vi ingen
aning om” var en av
många kommentarer
från deltagarna på
upphandlingsträffen.

På träffen inledde Maria Bohr Frank med bakgrund och syfte.
Sedan fick alla 45 personer presentera sig och berätta om sina bästa
skolmatsminnen!

Bondens Skafferi och Fridshill Kyckling

Bondens Skafferi och Fridshill Kyckling berättade båda om
hur det är att leverera till kommunerna och de bjöd även på
lokalproducerad provsmakning.
Andreas och Anders på Bondens Skafferi berättade om hur man för
4 år sedan var ett initiativ av kockar, som ville samla in bra råvaror
till krogar. Sedan har man utvecklats till att sälja och distribuera
till bland annat kommuner och till och med en av världens främsta
restauranger, Noma i Köpenhamn.
Krister som driver Fridshills Kyckling, har också ett ungt och
mycket serviceinriktat företag. De bjöd på kycklingköttbullar.
Fantastiskt goda!
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Kommunernas kostinköp

Hörbys Kostchef Eva visade på kommunens kalkyler för
upphandlingen av kött. Den kvalitetsinriktaden ambitionen
genererade många förvånade kommentarer i lokalen.
Bland siffrorna stack särskilt Eslöv ut från mängden. Men så är
också Eslöv en av de mest kvalitetsinriktade kommunerna i Sverige,
vad gäller produktion och förädling av livsmedel.
Sparbanken bjöd på fikat och Torsten Winther avslutade med
att tacka alla deltagare med lokalproducerad choklad från Maya
Choklad.

Kommuner har en viktig roll för att skapa en utveckling som
gynnar miljön, en bättre hälsa och en god samhällsekonomi.
Landsbygdskommunerna i Skåne har de bästa förutsättningarna
att stärka matens betydelse för en hållbar utveckling genom att
strategiskt arbeta med livsmedelupphandlingar.
Genom att öppna upp och göra livsmedelsupphandlingarna
mer tillgängliga får små och medelstora leverantörer kan
landsbygdsnäringen växa och därmed skapa fler arbetstillfällen.
Eva Bramsvik-Håkansson
Kostchef Hörby Kommun

LRF har tryckt ett
mycket bra nytt
infomaterial som heter
Den offentliga måltiden.
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Matgala
2000 besökare

Mer än 2000 personer besökte Matgalans stora tält och de 30
utställande matföretagarna sålde mycket bra, när vi den 28
september 2013 anordnade en “matgala” på Stora Torg i Eslöv.
Vädret var underbart och det var mycket besök redan vid
öppnandet. Matgalan anordnades samtidigt som Mikaeli Marknad,
vilket drog extra mycket besökare till aktiviteten. Aktiviteten
uppmärksammades i artiklar i Skånska Dagbladet den 27 och 29
september.

Maria Masoomi

Matentreprenören, kokboksförfattaren och debattören Maria
Masoomi höll föredrag om matföretagande och entreprenörskap
på matgalan à 40 min för de 30 matföretagarna samt besökare i
tältet. Maria var även domare och prisutdelare i tävlingen Matgalans
skönaste matföretag. Vinnare var Gunnaröds gård för sin Kalvdans.
Genom Maria, som är en känd matprofil, fick vi god spridning i
tidningar och sociala medier. Det var däremot inte optimalt att ha
föredraget mitt i tältet, eftersom det var mycket sorl och handel som
samtidigt pågick i lokalen.

Grisfilm

Gården kom också till staden genom en ny film från grisproducent
Anders Borgquists gård Nya Wärslätt. Filmen premiärvisades på
matgalan och fick ett eget reportage i Skånskan den 27 september.
Filmen gjordes av den lokale filmaren Albin Ponnert och
bekostades av KLS Ugglarp. Se under kapitlet Resultat för länk till
filmen, som dessutom är fri att använda i undervisningsändamål!

Provsmakning m.m.
Maria Bohr Frank.
Matgalans initiativtagare
och arrangör!
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Utställarna var lokala matföretagare, gårdar och mikroföretag. För
tre var det dessutom första gången som man ställde ut. De flesta
hade också provsmakning av sina delikatesser, såsom honung,
choklad, kalvdans, kött o korv, skolmat med mera.

Resultat

Både utställare och besökare var mycket nöjda med matgalan och
många önskemål om en fortsättning har framförts. Den enkät som
vi genomförde bland utställarna och som genererade 15 svar, visade
att både försäljningen och helhetsomdömet kring arrangemanget
var mycket bra. Åtta av dessa, brukade sällan eller aldrig delta på
marknader och 14 av 15 ville gärna ställa ut igen.
Bland kommentarerna kan nämnas: “Jättebra”, “Succé”, ”Mycket
närproducerat”, “Superdag”, “Bra med renodlad matmarknad”,
“Människor får upp ögonen för matens ursprung”.
Men som huvudman för projektet känner ändå vi i Den Goda
Jorden att man ständigt kan göra mer. För utifrån frågan: “Vad vet
du/ni om Den Goda Jorden?”, så svarade 8 av 15 utställare att de
kände endast till “Väldigt lite” om DGJ. Matgalan var ett stort steg i
rätt riktning för att öka kännedomen om maten och dess ursprung
samt det arbete som föreningen gör för att värna den agrara
näringen. Ett arbete som ständigt behövs.

Utställarna

Det var vi som ställde ut på Matgalan!
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Anitas Dekorationer
Anna-Carna Nilsson, Östra Strö
Bergaskolans kakor
Bo på Lantgård
Bränneriets Gård AB
Centerpartiet, Eslöv
Den Goda Jorden
Eriksgården, Sjöbo
Fribergs potatis, Hammarlunda
Ge bort en bok
Gunnaröds gård, Billinge
Gustavsborgs Gård,Gunnarstorp
Heningegården
Högalunds kulturvandringar

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

ICA Kvantum, Eslöv
KLS Ugglarps AB
LRF Skåne, Bonde på köpet
Maya Choklad, Eslöv
Mossagårdens cykelsmoothie
Nära Mat I Konga AB
Konga honung, Kågeröd
O. KAVLI AB, Eslöv
Olssons svamp
Röstånga Mölla
Skolmatsprovsmakning,
Eslövs kommun
Sunnantorps gård, Stehag
Svenskt Kött

Maria Masoomi
höll två engagerade
föreläsningar på temat
matföretagande och
entreprenörskap, nya
marknader och smaker.
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Skolan på gården
Mellanstadieelever i Hörby

Under läsåret 2013-2014 har vi arbetat tillsammans med
fjärdeklasser i Hörby kommun.

Citat...

Syftet med skolprojektet har varit att ge barnen förståelse för
hur mat "blir till" det vill säga känna till hela kedjan och förstå
sambandet mellan produktion och natur. Syftet har också varit att
visa på nyttan av samarbete mellan skola-jordbruk i flera avseenden.

Gårdsbesök

Varje klass har gjort tre besök à tre timmar under året och har
också fått ett klassrumsbesök som introduktion. Det tre besöken
har genomförts för att befästa kunskapen hos eleverna med
sammanhängande aktiviteter. Under besöken har de delats in i
mindre grupper.
Besök har gjorts på Hjärås Simmenthal och Ekes Lamm.
Detta har vi gjort och diskuterat under de tre besöken:

Aktiviteter
o

o
o

o

o

o

o
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Rundvandring och genomgång om gårdarna, dess skötsel
och produktion.
Visat vad djuren äter och hur maten ser ut.
Vägt på balansvåg och djurvåg samt uppskattat vikt och
storlek.
Genomgång av näringens kretslopp. Nerbrytning av maskar,
svampar och bakterier.
Studerat matjord respektive alv med avseende på färg,
rotgenomväxning och struktur.
Mätt upp 1 ha och även, hur stor åkerareal var och en har till sitt
förfogande om vi delar lika?
Varför har vi djur? Kött, skinn, ull, naturvård mm.

Genomgång av vad vi odlar i Sverige och vad vi använder det till.
Diskuterat koldioxidutsläpp vid olika produktionsformer.

o

Genomgång av lantbrukets betydelse för den biologiska
mångfalden och pollinerarnas betydelse för produktionen.

o

Tillverkat bi-bo.

o

Tittat på styckningsscheman över gris/ko/lamm och diskuterat
frågor kring slakt.

o

Diskuterat aktuella frågor som t.ex. MRSA, multiresistenta
bakterier.

o

Lagat kalops och ätit tillsammans. Dukat och gjort placeringskort
och servettvikning samt välkomst- och tacktal.

o

Resultat

Besöken har anknutits till samtliga skolämnen vilket också lärarna
haft stor nytta av i sin fortsatta undervisning.
I utvärderingen har både elever och lärare varit mycket positiva till
projektet och önskemål om en fortsättning har framförts.

SKOLA SAMMANFATTNING
o
o
o
o

Två gårdar med i projektet.
Totalt 22 besökstillfällen på gårdarna fördelat på 3 terminer.
10 skolklasser och 200 elever med i projektet.
Stort intresse för fortsatta studiebesök

Gårdsägarna Sara
Rosenius och Gunilla
Ivarsson guidade
tillsammans med
lantbrukspedagogen
Ingrid Persson och Anne
Laxmar runt barnen på
gårdarna.
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Eslöv - en studie
SLU Alnarp

Landskapsarkitektstudenterna Lisa Björk och Jonna Milton fick
kontakt med Den Goda Jorden genom en föreläsning som Hans
Andersson och Torsten Winther höll på SLU Alnarp våren 2011.
Föreläsningen som handlade om framtidens livsmedelsförsörjning
i Sverige och Världen, skapade en medvetenhet och ett intresse hos
studenterna. När de hösten 2012 planerade för sitt examensarbete
inom ämnet landskapsplanering, tog de kontakt med föreningen.
Det ledde till samarbete med Stad och Land - Hand i Hand och
workshops. I sitt arbete genomförde de även en omfattande studie
om Eslöv, dess historia och stadsplanering. Studenterna genomförde
även en intervjstudie med Eslövsbor samt två workshops. En
workshop med en skolklass samt annan med en grupp lantbrukare.

Urban kannibalism

I de två workshoparna undersökte studenterna “relationen mellan
människa och produktionslandskap”. De tog också del av kreativa
idéer för hur denna relation kan stärkas. Den första workshopen
hölls för en mellanstadieklass på Östra Skolan i Eslöv och den andra
hölls i Stadshuset och riktade sig mot framförallt lantbrukare.

Kreativ verktygslåda

Workshops för
bönder och barn. Artikel
i Skånska Dagbladet den
19 november 2012.

På workshoparna presenterades deltagarnas syn på värdet av en
stärkt förståelse och relation mellan stad och land. Deltagarna
fick kartlägga vilka delar som de anser viktiga i kommunen,
samt diskutera frågan om vad åkermarken har för värde för oss
människor. Under workshoparna användes en kreativ metod som
studenterna kallade för “kreativ verktygslåda”. Deltagarna fick med
andra ord klippa kollage, göra modeller, rita, med mera. Idéerna för
en stärkt relation stad och land var många!
Resultaten finns att läsa i Lisa och Jonnas examensarbete Urban
Kannibalism: relationen mellan människa och produktionslandskap.
Se länk via QR-koden på höger sida.
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AKTUELLT

LOKALTIDNINGEN.SE/MELLANSKANE

26 procent
ekologiskt
ESLÖV. Eslöv är en av 33
kommuner och landsting
som klarar regeringens
mål på 25 procent ekologiska livsmedel. Eslövs
kommun finns på 25:e
plats bland de 33 kommunerna, med 26,1 procent ekologiskt. Kommunens prognos för i år är
att nå 30 procent ekologiska livsmedel. All mjölk
och ägg i kommunen är
ekologiska.

På urbankannibalism.
blogg.se kan man
läsa mer om Lisa och
Jonnas arbete. Där finns
också en länk till deras
examensarbete “Urban
Kannibalism”.

Skrämde
barn – vräks
ESLÖV. En snart 80-årig
man bosatt utanför Eslöv
sägs upp och måste flytta.
Anledningen är att han
skrämmer dagisbarn,
skriver Hem och hyra.
Förskolepersonal vittnade
i hyresnämnden om att
mannen för ett tag sedan
förändrades och att han
började att hota barn och
personal. Vid ett tillfälle
skrämde mannen ett barn
med att han skulle slänga
det en tvättmaskin, en
annan gång fick en i personalen en örfil och en
tredje gång stod mannen
naken i ett fönster.

Dubbelt för
bussarna
HÖRBY. För att få skåningarna att ställa bilen
planerar Region Skåne
att införa dubbeldäckare
på landsbygden. Sträckan Malmö-Hörby-Kristianstad är en av de sträckor där Skåne Express-bussarna ska bytas ut mot
dubbeldäckare.
2015 hoppas Region
Skåne kunna införa de
nya bussarna.

Företagare
kan få råd
HÖRBY. Nu finns Nyföretagarcentrum även i
Hörby.
Genom Nyföretagarcentrum kan den som funderar på att starta eget företag – eller nyligen har startat – få kostnadsfri rådgivning. Rådgivningen
för blivande Hörbyföretagare av Marita Ohlsson,
som drivit Modepunkten
i Hörby i 40 år. Nyföretagarcentrum finns i cirka
200 kommuner.

Först med
Grön flagg
HÖRBY. Nu vajar även
en grön flagga utanför
Älvdalsskolan i Hörby.
Älvdalsskolan är först ut
i år som skola årskurs F-6
att bli certifierade med
Grön Flagg från stiftelsen
Håll Sverige Rent. Grön
Flagg är ett nätverk av
skolor och förskolor som
vill arbeta med hållbar
utveckling.

SOFI JOHANSSON, Isabella Gonzales, Dimi Långström och Terrese Persson ville visa alt roligt man kan göra på en bondgård.

FOTO: ÅSE-MARIE NILSSON

Jordbruk i fokus för elever
Femteklassare lär sig om förhållandet till den brukade marken
ESLÖV. En stor lyftkran

som slår bort all villabebyggelse, kaninhotell
och bo på lantgård. Förslagen på hur relationen
mellan människa och jordbruksmark kan stärkas var
många bland eleverna i
årskurs 5 på Östra skolan
i Eslöv.

Under en temadag fick femmorna på Östra Skolan i
Eslöv fundera på hur vi kan
värna om den åkermark
som faktiskt ger oss mat
men tävlar med en växande
bebyggelse.
– I Skåne har vi fantastiska
jordar, som är i världsklass.
Men de konkurrerar med
städerna som breder ut sig,
säger Lisa Björk.
Hon och Jonna Milton stod
bakom temadagen. De läser
till landskapsarkitekter på
Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Deras examensarbete handlar om relationen mellan människa och
vårt produktiva landskap,

det vill säga det landskap
som förser oss med mat. I ett
samarbete med Leader-projektet ”Stad och land - hand
i hand” som genomförs av
Den goda jorden, anordnar
de två kreativa workshops.
Ett med femmorna på Östra skolan och ett med lantbrukare. Infallsvinklarna är
olika: barnen är morgondagens konsumenter medan
bönder redan vet att jorden
är viktig.

Kopplas inte till maten
Deras val av examensarbete
har väckt en del förvåning.
– Jordbrukslandskapet är
som en vit fläck. Det är inget prioriterat område, utan
något vi tar för givet. Man
är ganska slarvig med jordbruket för att man inte längre kopplar det till maten vi
äter, säger Jonna Milton.
Detta märks även i deras
utbildning som fokuserar
på parker, rekreation och
att må bra.
– Att det inte inkluderar

Med Eslöv som
inspiration presenteras
längst bak i arbetet 10
kreativa idéer för hur
relationen mellan stad
och land kan stärkas.
Läs och inspireras!

ken är förstörd, säger Sofia
Johansson, en av gruppens
medlemmar.

Vill öka förståelsen

FANNY BERGSTRÖM, Julia Melo, Nassa Mohammed, Nicole
Forslund och Filippa Bengtsson tycker att det varit en intressant dag.

det landskap som föder oss
är jättekonstigt, tycker vi.
Jordbruksmarkerna är ju en
del av landskapet
Mat i dag transporteras
ibland över halva jordklotet
och att ta reda på var ingredienserna i dagens skollunch, Hedvigsoppa, kom
från visade sig vara en omöjlig uppgift.
– Det enda vi kunde spåra tillbaka var medvursten,
som var från Västergötland,
säger Jonna Milton.

Sist på dagen fick femmorna på Östra skolan använda
bland annat lera för att visa
hur man kan stärka relationen människa och åkermark. En grupp elever satsade på att visa vad som är
roligt på gårdar. Att bo på
den, kunna hysa in sin kanin,
rida och att köra traktor var
några exempel.
– När man bygger hus tar
man bort åkermark. Sedan
går det inte att riva husen för
att få tillbaka marken. Mar-

För att öka förståelsen för
vad som händer på åkrarna
utanför städerna och tätorterna skulle man till exempel kunna ha en plätt i staden som avspeglar de aktiviteter som sker på åkrarna
just då, så som sådd, menar
Lisa Björk och Jonna Milton.
Att det blev just i Eslöv
som de genomför sina två
work-shop beror bland
annat på att det är en liten
kommun med en stor andel
jordbruksmark.
– Dessutom är kommunen
öppna för hur lantbruksmarken behandlas. De ligger inte i framkant som till
exempel Staffanstorp, men
Eslöv har en öppenhet i sin
planering.
ÅSE-MARIE
NILSSON
ase-marie.nilsson@lokaltidningen.se

Ur Lokaltidningen Mellanskåne, 19 november 2012.

Robin vill ha en cykelmotorväg

Hallå där...

...Robin Nord, Snogeröd,

som för ett tag sedan cyklade med sex andra personer från CUF Skåne mellan
Malmö och Eslöv.
Varför cyklade ni mellan
Malmö och Eslöv?

– För att vi vill att det byggs
en cykel-”high-way”. Vi vill
göra det lättare att avstå från
bilen.
Skulle denna cykel-motorväg ligga längs E22?
– Det skulle kunna vara ett
alternativ. Vi har valt att inte
vara så konkreta. Men eftersom cykelvägen skulle binda
ihop Eslöv- Lund- Malmö är
det ett bra alternativ.

Hur lång tid tog det att cykla sträckan?
– Cirka fyra timmar.
Men är det realistiskt att
tillbringa fyra timmar på
cykel för att komma till
jobbet?
– Nej, det är det inte. Man
måste hitta ett sätt som inte
tar så lång tid. Med en ”highway” slipper man att cykla
genom småorterna, som till

exempel Stångby, och uppskattningsvis skulle restiden halveras. Då är det realistiskt. Vi vill ha förutsättningar att man ska cykeln
istället för bilen.
Tanken med manifestationen?
– Vi ska lämna ett förslag
om cykel-motorvägen till
Region Skåne.

ROBIN NORD vill ha en
cykel-motorväg mellan Eslöv
och Malmö via Lund, för att få
fler att ställa bilen.
FOTO: PRIVAT
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Energi
Bakgrund

För ett fungerande samhälle, krävs inte bara tillgång till livsmedel
utan även till energi.
Landsbygden är den plats där råvaran till livsmedel framställs och
det är också där som alltmer av vår energi kommer att behöva ha
sin grund.
Den förnybara energin framställs med solens och växternas hjälp
och även om förutsättningar som klimat och jordmån skiljer sig åt,
så har alla kommuner sin goda jord.

Landsbygden som energikälla

“Utan åker - ingen mat” nämns i projektidén. Med blicken mot
framtiden gäller det nog även energin. Solen kan vi dock fånga
ner även genom att samla strålarna i solfångare (uppvärmning av
vatten) eller med hjälp av solceller tillverka elektricitet. Även vinden
kan användas för elproduktion. För dessa energialternativ krävs
det dock stora ytor. Obebyggda landskap för vindkraft och stora
tak för solenergin. En annan outnyttjad energikälla är avfall, som
genom rötning ger biogas. Biogasen kan i sin tur förbränns till el
och värme.

Maglasäte gård
Solpaneler, elbil
och biogasanläggning
visades på energiträff.
Farmarenergi och
Maglasäte gård är båda
företag i framkant,
med sina satsningar på
förnybar energi i Eslöv.
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På Maglasäte gård hade vi en mycket välbesökt och givande
utbildningsdag om energiförvaltning. Bröderna Strid gav en god
bild och beskrivning över hur de har byggt upp en gårdsbaserad
biogasproduktion, till gagn för både den egna verksamheten och
samhällets miljöintressen. Biogasen erhålls genom rötning av en
mix av gödsel, hushållsavfall (matavfallsdelen) och slakteriavfall,
som tillsammans tar hand om ett samhällsproblem. Rötslammet
blir fullvärdig gödsel till åkern och samtidigt produceras elektricitet
med hjälp av en gasmotor. För att utnyttja så mycket av energin
som möjligt, så går motorns kylvatten in i gårdens kulvertsystem
till uppvärmning av husen. På träffen medverkade Biogas Syd

med expertkommentarer. På Maglasäte har man också stora
vindkraftverk.

Seminarier om salix och solenergi

I anslutning till besöket på Maglasäte hölls även ett seminarium
under medverkan av Salix Energi, på temat ”Ekonomiska möjligheter
att producera bränsle på åkermark”. Salix är en effektiv energiråvara
som både kan eldas för att generera fjärrvärme för uppvärmning
och varmvatten men det kan också generera både biogas och
elektricitet.
Ytterligare ett seminarium om ”Solen som elproducent” hölls samma
kväll. Genom att utnyttja lantbruksbyggnadernas stora tak kan man
ta tillvara solenergin för “grön” elproduktion till samhället.

Energiföretagaren

En studiegrupp har ägnat ett antal träffar och timmar åt möjligheten
att i samverkan starta företag för produktion och leverans av ”färdig
värme” (fjärrvärme) med hjälp av skogsråvara till lämplig tätort. Ett
sådant bra exempel finner vi i Farmarenergis värmeverk i Löberöd,
som studerats och analyserats utifrån möjlig utbyggnad. För
närvarande levereras härifrån värme till allmänlokaler som skola,
dagis, äldreboende med mera.

Byt ut den svarta energin mot den gröna!

En kväll med temat, byt ut den svarta (fossila) energin mot den gröna
(förnybara). Under ledning av Minna Gillberg, expert på förnybar
energi vid LRF. Många var det som under inspirerande ledning
engagerade sig och fick en inblick i hur samhällets energiförsörjning
kan komma att se ut i framtiden, från land till stad. Den fossila
energin, olja och kol, är ändliga resurser som måste räknas som
en parentes i samhällets energiförsörjning och som på sikt måste
ersättas av förnybara tillgångar, vatten, sol, vind och biologiskt
material som produceras på landet.

Minna Gillberg i Eslöv
talade om "landets"
stora möjligheter att
producera råvaror och
energi till hela samhället
på seminariet “Byt ut
den svarta energin mot
den gröna”.
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Marken Maten Miljön
Bakgrund

Marken Maten Miljön - din mat och dess ursprung, var en
samtalskväll i Eslöv den 19 augusti 2014, på temat framtidens
matproduktion och begreppet matkvalitet. En panel med lokala
politiker svarade på frågor och intresset bland deltagarna var stort.
Seminariet anordnades gemensamt av Stad och Land - Hand i Hand
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och lockade totalt
75 deltagare. Moderator var Eva von Wachenfeldt, SLU.
Experter och lokala politiker fick ge sin syn på förutsättningarna
i Eslövs kommun för produktion av mat och hur man tänker ta
tillvara åkerjorden. De gav också sin syn på matkvalitet som ett
begrepp vid framtida upphandlingar.
Bygga genom förtätning och spara god åkermark? Politikerpanelen
fick avge sina åsikter.

Hand i hand
Marken - maten - miljön
din mat och dess ursprung
Samtalskväll i Eslöv om framtidens
litet!
matproduktion och begreppet matkva
Tisdag 19 augusti 2014 kl. 18-21
i B-salen, Medborgarhuset, Eslöv

Konstaterades att oljan är en ändlig resurs och för att
kunna bruka åkermarken krävs det olja eller något
som kan ersätta den fossila oljan. Landsbygden
och tätbebyggelsen hör ihop. Samstämmigt om att
landsbygden med dess åkermarker har stor betydelse
för staden, och att dessa måste gå hand i hand.

eller
det närodlat, billigt, säkert, svenskt
ad betyder matkvalitet för dig? Är
ordet matkvalitet? Eller tänker du kanske
ekologiskt du tänker på när du hör
värld?
på tillgången på mat, nu och i vår framtida

V

Seminariet är kostnadsfritt men
antalet platser är begränsat. Vi
bjuder på förtäring. Ange eventuell
specialkost vid anmälan.
För mer info, kontakta:
Hans Andersson, ordf. DGJ
tel. 070-440 15 37
Torsten Winther, projektledare
tel. 070-834 36 20
Anmäl ditt deltagande till:
vastraskane@sv.se / tel: 0413-171 22.
Sista anmälningsdag 15 augusti.

Välkommen!
ordförande Den Goda Jorden

SLU
Moderator: Eva von Wachenfeldt,
.
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Arr: Föreningen Den Goda Jorden i
sv.se / tel: 0413-171 22.
Anmäl ditt deltagande till: vastraskane@
Sista anmälningsdag 15 augusti.
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Stort intresse för matsamtal

Medborgarhusets B-sal fylldes till bristningsgränsen på tisdagskvällen
när politiker och intresserad allmänhet inbjöds att delta i ett samtal
om marken, maten och miljön. Samtalet fokuserade på möjlighet till
självförsörjning vid kriser, upphandling och kvalitet på mat, samt
bevarande av god jordbruksmark.
De sju närvarande politikerna Håkan Larsson (MP), Johan
Sandkvist (SD), Bertil Jönsson (NKP), Annette Linander (C), Tony
Hansson (S), Lesley Holmberg (FP) och Henrik Wöhlecke (M), fick
ge sin syn på de olika frågeställningarna och därefter fick publiken
ställa frågor.
Det fanns en viss samsyn på delar av frågorna, där det konstaterades
att det bör ställas höga krav på upphandling av livsmedel, men
där meningarna gick isär om vad som är god kvalitet och vilka
odlingsmetoder som krävs. Ekologisk kontra konventionell odling
diskuterades ur olika aspekter. Alla ville bevara åkermarken,
men det fanns olika synpunkter på hur långt det var möjligt att
sträcka sig. Arrangörerna, Föreningen Den Goda Jorden och
Studieförbundet Vuxenskolan, är mycket nöjda med att så många
fått chansen att samtala om ett viktigt ämne..
Rose-Mari Linde
Avdelningschef, Studieförbundet Vuxenskolan Västra Skåne

och Land
- Hand Linander
i Hand | 25(C),
Håkan Larsson (MP), Johan Sandkvist (SD), Bertil JönssonStad
(NKP),
Annette
Tony Hansson (S), Lesley Holmberg (FP) och Henrik Wöhlecke (M)

Resultat
Erfarenheter från projektet

Projektet och dess budskap har fått ett väldigt positivt mottagande
i alla sammanhang. Men under 2012-2013 fick också mycket arbete
ägnas åt att marknadsföra aktiviteterna.

En oväntad
spinoffeffekt är Albin
Ponnerts film om
grisproduktion, vars
idé utkristalliserades
under Maria Bohr
Franks föreläsning på
företagsfrukosten i
Billinge. Se filmen på
www.dengodajorden.se/
stadochland

Bland annat genom aktivt deltagande på/i möten med:
o
Ett 40-tal upphandlare o kommunföreträdare på möte om
upphandling i Eslöv den 12 oktober 2012
o
20-tal lantbrukare på möte om upphandling i Ängelholm den 26
november 2012
o
Kurs i upphandling, Eslövs stadshus 29 januari 2013
o
Hotspot Kölleröds info om Bo på Lantgård, 20 februari 2013
o
Vässa argumenten LRF-kurs i Höör, 28 februari 2013
o
Ett 30-tal konsumentambassadörer inom LRF, vår 2013
o
30-tal skolanställda på träff om pedagogiska måltider, 13 mars
o
50-tal mataktörer på Tankesmedja Livs 23 april 2013
o
50-tal lantbrukare på Trollenäs lokalförenings stämma 2013
o
40-tal bybor och kommunfolk på Företagarfrukost i Billinge, 11
juni 2013
Ett antal afficher och visitkort har tryckts. Projektet har också
deltagit med monter på tre mässor: Ringsjömässan, Borgeby
Fältdagar, samt MILA. Vi har vidare även haft löpande kontakt
med en mängd lokala företrädare från såväl kommunal, privat
och ideell sektor. Här kan särskilt nämnas Eslövs näringslivschef
samt kostcheferna i Eslöv, Hörby och Höör, vilka var till stor hjälp
inför anordnandet av vår Matgala, upphandlingsträff och andra
aktiviteter. Sponsring har även erhållits i form av föreläsare, fika, fri
lokal etc.
Stort tack till våra sponsorer:
o
Färs & Frosta Sparbank
o
Studieförbundet Vuxenskolan SV Skåne
o
LRF Skåne och LRF riks
o
Eslöv, Hörby och Höörs kommuner
o
Den Goda Jorden riks
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Bra medarbetare

Den viktiga relationen “Stad och Land” ser man i väldigt många
sammanhang. Med rätt medarbetare så är det lätt att få saker att
fungera. Ganska mycket byråkrati, men för att kunna ha koll på vart
pengar går så kanske det är nödvändigt.

Förslag till vidare arbete

Från både kommun, skola, företag och enskilda har det uttryckts
intresse att arbetet skall fortsätta. Till exempel skoldelen behöver
ytterligare stöd för att om möjligt bli på något sätt självgående.
Här måste starkt poängteras att skolelevers insikt i hur samhället
fungerar är inte vad det borde, åtminstone vad gäller “hur mat
kommer till och varifrån”.
Många önskar också en fortsättning på Matgalan, men det saknas i
dagsläget finansiering för en såpass administrativt stor aktivitet.

Tänkbara partners och intressenter

Som här i projektet, kommuner, skolor, företag, banker med flera.

STAD OCH LAND - RESULTAT
o
o
o
o
o

o

Anordnat fler än 30 möten/seminarier, gårdsbeök m.m.
229 unika deltagare på våra möten/seminarier.
Omkring 200 barn på våra gårdsbesök.
Mer än 2000 besökare på vår matmässa.
Flera nya energiproducenter, främst solel. Dessutom är nya
biogasanläggningar och vindkraftverk under projektering.
Mer än 2500 arbetade och ideella timmar i projektet.
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Projektledningen och engagerade familjemedlemmar samlade vid vår Matgala i Eslöv.
Från vänster: Hans Andersson, Anne Laxmar, Nils Frank, Daniel Andersson, Torsten Winther.
Främre raden: Maria Bohr Frank, Lovisa Frank, Cornelia Frank.

Projektledningen
Projektets styrelse har utgjorts av:
Hans Andersson, projektägare. “3M”.
Torsten Winther, projektledare. Energi.
Anne Laxmar. Skola.
Maria Bohr Frank. Mat och upphandling.
Daniel Andersson. Produktion o layout.

28 | Stad och Land - Hand i Hand

Våra elever fick under fjolåret möjlighet att vid ett par olika
tillfällen besöka jordbruk, som hade olika inriktning på sin
produktion. Eleverna fick insikt i hur kött produceras, hur den
svenska djurhållningen skiljer sig från många andra länders. De fick
utbildning i hur och vad man odlar i Sverige, att våra naturresurser
är ändliga och att vi måste bli bättre på att hushålla. Informationen
berättades på ett enkelt och konkret sätt, som gjorde att eleverna
lätt förstod och fick insikt i vår näringskedja. Det sista besöket
avslutades med att eleverna fick laga kalops, som lagades av köttet
från gården.
Vi lärare upplevde studiebesöken som mycket välplanerade. Allt
ifrån informationen till transporten ut till bondgårdarna. Många
av våra elever har aldrig varit på en bondgård, därför var det extra
lärorikt för dessa. Eleverna tyckte det var roligt och intressant att
åka iväg på studiebesöken och de hade mycket att berätta när vi
pratade om vad de lärt sig.
Hälsningar
Camilla Bladh & Kjell-Åke Åsfält
Lärare årskurs 4
Älvdalsskolan, Hörby
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Den Goda Jorden är en ideell förening som bildades 2005 på initiativ av
Anders Stenström, tidigare mjölnare på Berte Qvarn.
Den Goda Jorden förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för
kommande generationers mat- och energiproduktion. Vi arbetar för att skydda
åkermark från att bli förstörd för all framtid. År 2015 fyller föreningen 10 år.
Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!
Stad och Land - Hand i Hand är ett lokalt landsbygdsutvecklingsprojekt
som har drivits i samverkan med kommunerna Eslöv, Höör och Hörby,
i hjärtat av Skåne. Projektets syfte har varit att visa på vad man konkret
kan göra för att öka kunskapen och kännedomen om de agrara näringarna
och lokalproducerad mat bland konsumenter.

Stad och land - Hand i Hand - projektrapport
Den Goda Jorden, regionavdelning Skåne
Adress: c/o Berte Museum - Livet på landet
311 67 Slöinge
Tel. 0346-40513. E-post: info@dengodajorden.se
Stöd gärna föreningens arbete genom gåva eller
medlemskap. Bg. 5365-3283.
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