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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.  

 

 

Medlemsbrev april 2021 
 

Bidrag från Naturvårdsverket 
 
Förra året sökte föreningen för första gången 
om ett organisationsbidrag från Naturvårds-
verkets bidrag till ideella miljöorganisationer. Vi 
beviljades ett bidrag på 267 000 kronor för 2020 
och för 2021 har vi beviljats 130 000 kronor. 
 
På grund av pandemin fick vi förändra våra 
ursprungliga planer och valde att satsa en större 
del av bidraget på att ta fram en informationsfilm 
om varför jordbruksmarken är värd att bevara. 
Uppdraget gick till Tina-Marie Qwiberg, känd 
för bland annat filmen ”Sista skörden” som 
sänts på SVT.  
 
Resultatet har blivit en film som är 10 minuter 
lång med namnet ”Jorden vi ärvde – En glömd 
resurs”. Filmen hittar ni enklast på vår hemsida 
www.dengodajorden.se eller på YouTube. Hjälp 
gärna till att sprida den i era nätverk. Inom en 
snar framtid kommer den även att finnas med 
engelsk voice-over. 
 
Bidraget har även inneburit att vi fått möjlighet 
att engagera oss i fler ärenden rörande exploatering 
av jordbruksmark. Vi har märkt en kraftig ökning 
av förfrågningar om vi kan engagera oss i lokala 
ärenden. Så många att de ideella krafterna inte 
riktigt räckt till. 
 
Vi har därför tagit hjälp av Nils-Erik Norrby 
som mot arvode har gått igenom kommunernas 
planer och som i samarbete med styrelsen hjälpt 
till att skriva yttranden i de olika ärendena. Vi 
har engagerat oss i ärenden i Karlskrona, 
Falkenberg, Svedala, Trelleborg, Kävlinge, 
Malmö/Klagshamn, och Staffanstorp. Ni får 
gärna höra er angående exploateringsärenden i 
era hemkommuner. Kom ihåg att försöka vara 
med och påverka så tidigt som möjligt i 
planeringsprocessen för att få gehör. 

Vi har även gett Peter Einarsson i uppdrag att 
titta på vad som finns skrivet om Sveriges 
självförsörjningsfråga och sammanfatta det i en 
rapport i tre delar. Först ett faktaavsnitt som går 
igenom hur mycket och på vilka sätt självförsörj- 
ningen minskat, utifrån några olika sätt att räkna. 
Därefter en sammanfattning av den aktuella 
diskussionen om självförsörjningen ur tre olika 
perspektiv. Till sist några tankar om tänkbara 
vägar framåt och möjliga synergier mellan ökad 
lönsamhet, bättre försörjningsberedskap och 
minskat globalt resurs- och miljöavtryck. Det 
som återstår är layoutarbete och tryckning så 
förhoppningsvis kan vi presentera den i höst. 
 
Vår hemsida har också fått en rejäl översyn med 
delvis nytt utseende. Där har vi bland annat 
samlat matnyttig information under fliken 
”Kunskapsbank” i menyraden. Där finns 
information om att yttra sig i planärenden, 
intressanta rapporter och sammanställningar 
över rättsfall som berör jordbruksmark. 
 

Barnboksprojekt 

 
I höstas lanserades en ide i styrelsen om att vi 
skulle försöka ta fram en barnbok kring vår 
fråga. Vi fick snabbt kontakt med en kvinna i 
Varberg som tidigare tagit fram läromedel åt ett 
lokalt läromedelsförlag. Hon blev eld och lågor 
över projektet och kunde snabbt ta fram ett 
utkast till hur boken skulle utformas. 
 
För att finansiera boken tog vi kontakt med 
Sparbankstiftelsen i Varberg, som nu har beviljat 
oss ett projektbidrag på 150 000 kronor. Som 
motprestation kommer boken att delas ut till 
skolor i Varbergs kommun. Föreningens insats i 
projektet är 50 000 kronor. 
 
Förhoppningsvis kommer boken att finnas i 
tryck till hösten. 
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Ny i styrelsen 
 
Vid föreningens årsmöte invaldes Lars Wiik från 
Malmö som ny suppleant i styrelsen. Här nedan 
får han möjlighet att presentera sig. 
 

 
 
Det känns ibland som min Ultuna-tid under 
senare halvan av 1970-talet var i går. Sedan dess 
har arbetslivets resa gått med expressfart. 
Knappt trettio år jobbade jag på SLU i Alnarp 
och snart femton på Hushållningssällskapet 
Skåne. Som mark/växt agronom har jag arbetat 
allra mest med fältförsök inriktade på växtskydd. 
 
Matpotatis är en utmärkt gröda och baslivsmedel. 
Men när det gäller växtskydd krävs allt för många 
insatser i konventionell potatisodling. I ett 
pågående projekt finansierat av EU:s och 
Jordbruksverkets innovationssatsning – 
Förbättrad IPM i potatisodlingen – försöker vi 
optimera och minska antalet behandlingar mot 
potatisbladmögel. I ett nyligen avslutat projekt 
finansierat av Ekhagastiftelsen – Klokt mot sot – 
provade vi ekologiskt godtagbara betningsmedel, 
som senapsfrömjöl och vinäger, mot vanligt 
stinksot, en allvarlig utsädesburen svamp och 
skadegörare på främst vete. 
 
En av de lärare som gjorde intryck under utbild- 
ningstiden på Ultuna var professor Sven L 
Jansson, inte världens bästa pedagog, men 
klarsynt och en utomordentlig skribent. Han var 
föregångsman inom markvård och den person 
som allra mest förknippas med våra långliggande 
svenska bördighetsförsök. Därför är det extra 
roligt att förhoppningsvis på ett fruktbart sätt 
bidra till att åkermark fortsätter att vara 
åkermark och Den Goda Jorden. 

LU Land seminarium 5 maj 
 
Den Goda Jorden deltar som en av ett trettiotal 
samverkanspartners i LU Land. Ett tematiskt 
samverkansinitiativ knutet till Lunds Universitet. 
I samband med Lunds Hållbarhetsvecka 2021 
bjuder LU Land – Markanvändning för en hållbar 
framtid och Forskarskolan Agenda 2030 vid 
Lunds universitet gemensamt in till två 
seminarier kring ämnet.  
 

Syftet är att lyfta utmaningarna och konflikterna 
som uppstår relaterat till en hållbar användning 
av den odlingsbara marken, och att tillsammans 
med deltagarna diskutera möjliga vägar till 
lösningar. Seminarierna är digitala och öppna för 
alla som är intresserade av markanvändnings-
frågor på regional, nationell och global nivå, och 
hålls på svenska (seminarium 1) respektive 
engelska (seminarium 2). 
 

Del I: 8.30-10.00  Jorden vi ärvde – hur långt 
räcker den? Om Sveriges användning av den 
odlingsbara marken. 
Detta seminarium kommer att inledas med en 
visning av vår film och föreningens ordförande 
Anne-Marie Lindén kommer att sitta med i en 
expertpanel. 
 

Del II: 15.00-16.30 Marken vi äter av – Om 
markanvändning och livsmedelssäkerhet i 
en växande värld 
 

Anmälan senast 3 maj via 
https://www.cec.lu.se/sv/formular/anmalan-
till-lu-lands-frukostseminarium-7 
 

Minnesgåvor vid begravning 
 
Det finns möjlighet att hedra minnet av en 
person som avlidit genom en minnesgåva till 
Anders Stenströms minnesfond, som förvaltas 
av Den Goda Jorden styrelse. Minnesfonden 
delar ut belöningar, stipendier och projektbidrag 
till personer eller organisationer som verkar i 
föreningens anda. 
 
På vår hemsida i menyraden under rubriken 
”Anders Stenströms minnesfond” finns ett 
formulär där du enkelt kan fylla i alla uppgifter. 
Du väljer själv hur mycket du vill ge och vi 
skickar ett gåvobevis digitalt till anhöriga eller 
begravningsbyrå. Det är praktiskt och bra för 
miljön. Vi kan även skicka ett utskrivet gåvo- 
bevis, men då behöver vi åtminstone en veckas 
framförhållning för att vara säker på att det 
kommer fram i tid till begravningen. 
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