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 2017
Föreningens styrelse har under året bestått av Hans Andersson (ordförande), Eva von
Wachenfelt (sekreterare), Bengt Svensson, (kassör), Daniel Andersson (vice ordförande), Herbert
Falck, Maylis Persson, Anders Larsson samt suppleanterna Daniel Stenström, Arne Joelsson,
Olof Bågenholm, Ingrid Jönsson och Anne-Marie Lindén.
Föreningens årsmöte hölls den 5 mars på Vuxenskolan i Eslöv med 45 medlemmar och
sympatisörer närvarande. Efter förhandlingarna talade Kew Nordqvist, som deltagit i
Landsbygdskommittén, under rubriken ”Den Parlamentariska Landsbygdskommitténs
slutbetänkande. För Sveriges landsbygder.”
Styrelsen har under 2017 hållit fyra fysiska styrelsemöten (14/1 Slöinge, 8/4 Tvååker, 16/9
Vallåkra och 26/11 Ängelholm) samt fem telefonmöten (13/2, 4/5, 22/5, 31/7 och 16/10 ).
Under året har föreningen haft 672 medlemmar. Motsvarande siffra för 2016 var 674 st.
Medlemsavgiften för 2017 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 228 717,76 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 4 920 besök varav 3 695 unika besökare och 31 inlägg har
publicerats. På föreningens Facebook sida var det vid årsskiftet 1 539 som ”gillar”, varav 165 nya
för året samt 243 041 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.
Vi har i år tagit fram en tredje reviderad upplaga av vår informationsskrift, nu under titeln
"Hopp för åkermarken". Den är tryckt i 10 000 ex. Sammanlagt har skriften tryckts i 24 000
exemplar sedan 2011. Kontakta oss på info@dengodajorden.se om du vill ha exemplar att dela
ut. Skriften finns nu även på engelska, dock endast i digital form. Du hittar den på;
www.dengodajorden.se/english/
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”.
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Företrädare för föreningen har deltagit i ett flertal arrangemang. På MILA-mässan i februari
deltog vi med egen monter. På Almedalsveckan fanns vi på plats genom Alf Andersson, Ingrid
Jönsson och Anne-Marie Lindén. Föreningen har varit representerad vid interpellationsdebatten i
Riksdagen angående vägprojektet E22 i Jämjö Blekinge samt vid seminariet "Mat och miljö – vårt
gemensamma ansvar" på Lantbruksakademien (KSLA) i Stockholm.
Regionavdelning Skåne höll sitt årsmöte den 12 mars på Virketorps landsbygdshotell med
Kristina Yngwe som föreläsare under rubriken ”Ett efterlängtat strategidokument”.
Regionavdelningen har genom olika personer varit representerade vid Villa och Trädgårdsmässan
i Malmö, seminariet ”Från jord till bord” i Kristianstad, näringslivsdagarna i Eslöv och
Matmässa i Hörby Ringsjöstrand.
Regionavdelning Mälardalen närvarade med information vid Bergadagarna och den under året
bildade regionavdelning Gotland närvarade med information vid Hushållningssällskapets
julmarknad i Visby. Genom enskilda medlemmar har informationsmaterial funnits tillgängliga vid
Påskmarknaden på Ånestad Gård i Norrköping.
I Halland har Olof Bågenholm för föreningen deltagit i arbetet med att ta fram ett halländskt
livsmedelsprogram. Representanter för föreningen har deltagit vid dialogmötet ”Mat när krisen
kommer” i Varberg samt Skördefesten på Tjolöholms slott i Kungsbacka.
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.
Föreningen har i samarbete med Jordbruksverket tagit initiativ till en sammanställning över
prejudicerande domar som rör exploatering av jordbruksmark. Styrelsen har under året samverkat
med organisationer som LRF, Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkan. Föreningen har löpande
kontakter med såväl Jordbruksverket, Boverket som Lantbruksakademien. 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 People4Soilkoalitionen 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 2018
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