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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.  
 

 

Verksamhetsberättelse för Den Goda Jorden 2019   
    

Föreningens styrelse har under året bestått av Anne-Marie Lindén (ordförande), Daniel 
Stenström (sekreterare), Bengt Svensson (kassör), Daniel Andersson (vice ordförande), Eva von 
Wachenfelt, Herbert Falck, Anders Larsson samt suppleanterna Hans Andersson, Arne Joelsson, 
Olof Bågenholm, Ingrid Jönsson och Erik A Eriksson.  
 

Föreningens årsmöte hölls den 10 mars i Stehags församlingshem med 34 medlemmar och 
sympatisörer närvarande. Efter förhandlingarna talade Kerstin Davidsson, Land Lantbruk. 
 

Styrelsen har under 2019 hållit fyra fysiska styrelsemöten (16/2 Ängelholm, 10/3 Stehag, 8/7 
Slöinge och 8/12 Getinge) samt fem telefonmöten (7/1, 8/4, 21/5, 9/9 och 21/10).  
 

Under året har föreningen haft 627 medlemmar. Motsvarande siffra för 2017 var 644 st. 
Medlemsavgiften för 2019 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 233 620,86 kronor, varav 19 967,76 på 
bankkonto samt 213 653,10 i aktier och fonder hos Avanza. Insättningar till fonden kan göras på 
bankgiro 5365-3283 (Den Goda Jorden). Årets belöning ur minnesfonden tilldelades Kerstin 
Davidson, Land Lantbruk och Tord Karlsson, ATL för att de på ledarplats – i sina respektive 
tidningar påtalat att åkermarken behöver ett bättre, starkare och framförallt verksamt skydd mot 
exploatering. För den framtida livsmedelsförsörjningen är det av största vikt att den ändliga 
resursen åkermark bevaras. 
 

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 5 877 besök varav 4 534 unika besökare och 39 inlägg har 
publicerats. På föreningens Facebook sida var det vid årsskiftet 1 763 som ”gillar”, varav 126 nya 
för året samt 158 731 visningar av inlägg. 
 

Två 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 
åkermarken, visitkort, rollup med föreningens budskap, foldern ”Vi måste sluta exploatera den 
bästa åkermarken” och flygbladet ”Mat måste vi ha”.  Föreningen har under året tagit fram 
mössor och pennor med logga på. En mässvägg har också tagits fram. 
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Företrädare för föreningen har deltagit i ett flertal arrangemang. På MILA-mässan och vid Vår 
Trädgård, båda i Malmö deltog vi med egen monter. På Almedalsveckan fanns vi på plats genom 
Alf Andersson, Arne Joelsson, Nils-Erik Norrby, Herbert Falck och Bo Birgersson, där 
broschyrer delades ut och seminarier bevistades. På Landskapsarkitekturdagen på Alnarp deltog 
Daniel Andersson, Ivan Forsman och Arne Joelsson. 
 

I samarbete med Leader, LRF Skåne och SLU arrangerade föreningen ett seminarium i 
Ängelholm den 28 februari under rubriken Rädda jorden rädda Rönne å. Genom Anne-Marie 
Lindén deltog vi vid en kickoff för Lunds universitets samverkansinitiativ LU Land som arbetar 
för en hållbar markanvändning den 27 november. Föreningen ingår även som extern partner i 
samverkansinitiativet. https://www.lu.se/forskning/sarskilda-forskningssatsningar/tematiska-
samverkansinitiativ/lu-land 
 

Anne-Marie Lindén och Arne Joelsson gjorde den 10 juli en resa till Jönköping för tre möten. De 
träffade Länsstyrelsens enhetschef för landsbygdsutveckling, Nina Elmsjö, John Andersson på 
Jordbruksverket samt Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin. 
 

En debattartikel har blivit publicerad i Norrköpings tidningar och denna ledde till en 
telefonintervju med Anne-Marie som publicerades i Svenska Handelsbankens tidning ”Tillväxt”. 
 

Föreningen har lämnat yttrande på ärenden i Staffanstorp och Kvibille i Halmstad samt lämnat 
yttrande över två detaljplaneförslag i Laholms kommun. En skrivelse har skickats till ledamöter 
och suppleanter i Miljö- och jordbruksutskottet för att få till ett möte under 2020. En ansökan 
om organisationsbidrag på 800 000 kr har skickats till Naturvårdsverkets bidrag till ideella 
miljöorganisationer. 
 

Regionavdelning Skåne höll sitt årsmöte den 22 april i LRF Skånes lokaler i Höör. Banderoller 
sattes upp i anslutning till Borgeby fältdagar. Ett seminarium arrangerades i Eslöv den 17 oktober 
i samarbete med Leader Mitt Skåne, LRFs kommungrupp i Eslöv, Gunnar Nilssons Maskin AB 
Studieförbundet Vuxenskolan under rubriken ”Rädda jorden och rena vattnet!”. Regionavdelning 
Skåne beviljades ett föreningsbidrag på 8 000 kronor från Region Skånes miljöfond.  
 

Regionavdelning Mälardalen närvarade med information vid Bergadagarna genom Herbert Falck 
och Jan Klasson. Medlemmar i Halland bemannade en monter vid Skördefesten på Tjolöholm i 
oktober.  
 

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. Under året ha vi tagit fram ett generellt brev till personer som hör av sig till 
föreningen i exploateringsärenden, med förslag och tips på hur de kan bemöta detta. 
 

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.  
 

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 2020 
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