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.

Verksamhetsberättelse för Den Goda Jorden 2016
Föreningens styrelse har under året bestått av Hans Andersson (ordförande), Eva von
Wachenfelt (sekreterare), Bengt Svensson, (kassör), Daniel Andersson (vice ordförande), Daniel
Stenström, Herbert Falck, Maylis Persson, samt suppleanterna Kew Nordqvist, Arne Joelsson,
Olof Bågenholm, Ingrid Jönsson och Madeleine Granvik.
Föreningens årsmöte hölls den 13 mars på Berte Museum – Livet på landet i Slöinge med 26
medlemmar och sympatisörer närvarande. Efter förhandlingarna talade Lars Vernersson,
frilansjournalist utifrån rubriken ”Kon - den osannolika miljöboven”.
Styrelsen har under 2016 hållit sex telefonmöten (12/1, 17/2, 11/4, 22/8, 22/9 och 23/11).
Under året har föreningen haft 674 medlemmar. Motsvarande siffra för 2014 var 703 st.
Medlemsavgiften för 2016 har varit 200 kr för enskild och 300 kr för familj (boende på samma
adress), samt en reducerad medlemsavgift på 50 kronor för studenter, samt mässpris för nya
medlemmar på 150 kronor.
Anders Stenströms minnesfond uppgick vid årsskiftet till 233 363,87 kronor. Insättningar till
fonden kan göras på bankgiro 5365-3283 (Den Goda Jorden).
Hemsidan, www.dengodajorden.se, har kontinuerligt uppdaterats med ny information. Hemsidan
fungerar som en informationsbank med länkar till rapporter, debattinlägg, skrivelser mm.
Hemsidan har under året haft 4 602 besök varav 3 651 unika besökare och 33 inlägg har
publicerats. På föreningens Facebook sida var det vid årsskiftet 1 374 som ”gillar”, varav 150 nya
för året samt 287 551 visningar av inlägg.
Ett nyhetsbrev har skickats ut till medlemmar per e-post till de som anmält detta. Styrelsen, samt
enskilda medlemmar inom styrelsen och föreningen har under året aktivt verkat för att föra ut
information och kunskap om den goda jordens betydelse för framtida generationer. Många
enskilda medlemmar har på olika sätt försökt påverka kommunernas planering.
Vid olika sammankomster har informationsmaterial tillhandahållits som t ex Hopp för jorden,
visitkort, rollup med föreningens budskap, foldern ”Vi måste sluta exploatera den bästa
åkermarken” och flygbladet ”Mat måste vi ha”. På Berte Museum – Livet på landet, har fyra av
FAO:s infographics om jordåret varit uppsatta. Två av dessa har genom föreningen översatts till
svenska och finns för nedladdning på FAO:s hemsida.
Företrädare för föreningen har deltagit i ett flertal arrangemang. På MILA-mässan i februari
deltog vi med egen monter samt arrangerade två miniseminarier. På Almedalsveckan fanns vi på
plats genom Daniel Andersson, Alf Andersson, Ingrid Jönsson, Robin Kalenius och Hans
Andersson. Genom enskilda medlemmar har informationsmaterial funnits tillgängliga vid
Påskmarknaden på Ånestad Gård i Norrköping.
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Regionavdelning Skåne höll sitt årsmöte den 28 mars i Eslöv med Anders Ödman, Lunds
Universitet som föreläsare under rubriken ”Den skånska jorden från istid till enskifte”.
Regionavdelningen har genom olika personer varit representerade vid Alnarpsdagen,
Ringsjöstrands matmässa, Skördemarknad på Katrinetorps gård, Skånes landskapsdag och
Branschdag trädgård på Alnarp.
Regionavdelning Mälardalen närvarade med information vid Bergadagarna.
I Halland uppvaktades landshövdingen i februari av fyra representanter i styrelsen. Olof
Bågenholm har för föreningen deltagit i arbetet med att ta fram en halländsk livsmedelsstrategi.
Bengt Svensson föreläste om föreningen vid ett dialogmöte i Kungsbacka i november för
politiker, tjänstemän och LRF-medlemmar.
Föreningen var tillsammans med KSLA och Partnerskap Alnarp med och arrangerade seminariet
"Jordbruksmarken – en förutsättning för mat på bordet" den 4 oktober på Alnarp. Ett nittiotal
åhörare var samlade för att ta del av föreläsningarna och bidra med frågor och diskussioner. För
föreningen har Arne Joelsson varit ansvarig för seminariet. Hela seminariet webbsändes och
bevakades av journalister. Detta resulterade bl a i ett 14 minuter långt inslag i Studio Ett (SR P1)
den 17/1 -17. Där exploateringen av högklassig jordbruksmark i Lund och Kristianstad togs upp.
Det sändes även i förkortad version över Radio Malmöhus och Radio Kristianstad. Länkar till
inslagen finns från vår hemsida www.dengodajorden.se.
Regionavdelning Skåne har beviljats ett föreningsbidrag på 10 000 kronor från Region Skånes
miljöfond.
Styrelsen har under året arbetat med att på olika sätt förbättra informationen och att föra fram
skyddet av den odlade jorden i den allmänna debatten och i det politiska beslutsfattandet.
Målgrupper har varit politiker och tjänstemän som arbetar med planeringsfrågor, opinionsbildare
och allmänheten. Artiklar och insändare i pressen har skrivits. På Newsdesk har fyra
pressmeddelanden publicerats och en debattartikel har publicerats i tidskriften Syre.
Styrelsen har under året samverkat med organisationer som LRF, SNF, Svenska kyrkan. Vi
jobbar på att vidareutveckla dessa samarbeten och hitta nya allianser med organisationer som
borde förväntas verka i samma anda som föreningen. Den Goda Jorden har anslut sig som en del
av People4Soil-koalitionen vilken genom en namninsamling ber EU om specifik reglering för
skydd av marken.
Det tycks som om föreningens arbete börjar bära frukt. Offentliga diskussioner förs. Debatt och
uppmärksamhet i media förekommer, liksom lokala opinioner och reaktioner på byggnationer på
bördig åkermark. Men ännu återstår mycket arbete innan brukningsvärd åkermark kan anses
skyddad. Politiker måste i lagstiftning och formulering av miljömål visa konkret handling.
Mer information om föreningens verksamhet finns på hemsidan www.dengodajorden.se !
Styrelsen för Den Goda Jorden ideell förening
februari 2016
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