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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 juni 2022 
 

Medlemsmöte 24 juli i Slöinge 
 

Söndagen den 24 juli kl 10 bjuder vi in till ett 
medlemsmöte på Berte Gård i Slöinge.  
 
På programmet: 

• Info om vad som är på gång i föreningen 

• Prisutdelning ur Anders Stenströms minnesfond 

• Filmvisning av vår andra film av Tina-Marie 
Qwiberg 
 

Berte Museum firar 30-årsjubileum och arrangerar 
under dagen en dag till Anders Stenströms minne på 
temat hållbarhet. Museet är öppet mellan 13 o 17. 
Föreningen bjuder på halva entrén för deltagare i 
sommarmötet. 
 

Kom och träffa oss i sommar 
 

Äntligen får vi möjlighet att träffa er medlemmar på 
olika arrangemang under sommaren. Vi uppdaterar 
kontinuerligt vårt kalendarium med det som är 
inbokat. Ni hittar det på hemsidan under ”Om oss”. 
 
Vi kommer bland annat att finnas på plats här: 
 

29-30 juni 
Borgeby Fältdagar, Bjärred 
Monter: S3 
 

3-7 juli 
Almedalsveckan, Visby 
 

Skulle du vilja se oss på plats i ditt närområde vid 
något arrangemang, så tipsa oss gärna om detta. 

Hoppas vi får möjlighet att träffas och diskutera 
föreningens arbete och hur vi bäst kan skydda 
jordbruksmarken från exploateringar. 

Naturvårdsverkets organisationsbidrag  
 

För tredje året i rad har vi beviljats ett organisations-
bidrag från Naturvårdsverkets bidrag till ideella 
miljöorganisationer. I år fick vi 195 000 kronor. 
 
Vi har beslutat att avsätta 100 000 kronor för att ta 
fram en ny informationsbroschyr som ska ersätta 
”Hopp för åkermarken”.  
 
Det innebär även att vi kan fortsätta att ta hjälp av 
Nils-Erik Norrby som mot arvode går igenom 
kommunernas planer och som i samarbete med 
styrelsen hjälpt till att skriva yttranden i de olika 
ärendena. Ni får gärna höra av er angående 
exploateringsärenden i era hemkommuner. Kom ihåg 
att försöka vara med och påverka så tidigt som möjligt 
i planeringsprocessen för att få gehör. 
 

Sveriges självförsörjningsförmåga 
 

Den Goda Jorden har låtit Peter Einarsson ta fram en 
rapport över Sveriges självförsörjning av jordbruks-
produkter ”Jordbruket och självförsörjningen – Tre 
perspektiv på Sveriges importberoende”. 
 
Sedan Sverige blev EU-medlem 1995 har 
nettoimporten av jordbruksprodukter vuxit snabbt 
och det svenska jordbrukets andel av 
livsmedelsförsörjningen har stadigt minskat. 
Det här var en förväntad effekt av den fria handeln 
inom EU, och väckte till en början inte mycket 
diskussion. Men idag ifrågasätts den sjunkande 
självförsörjningsgraden allt oftare ur tre olika men 
delvis överlappande perspektiv. 

Läs hela rapporten på vår hemsida eller hämta ett 
tryckt exemplar på Borgeby eller Almedalen. Vi kan 
även skicka ett ex mot portokostnaden. 

http://www.dengodajorden.se/
mailto:info@dengodajorden.se
https://dengodajorden.se/om-foreningen/kalendarium/
https://www.borgebyfaltdagar.se/
https://www.almedalsveckan.info/
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Enkät till länsstyrelserna 
 

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har hittills 
avgjort ett 60-tal ärenden och slagit fast att bruk-
ningsvärd jordbruksmark inte får exploateras annat än 
i de fall då andra lokaliseringsalternativ saknas. 
 

Mot denna bakgrund är det märkligt att kommun-
ernas exploatering av jordbruksmark fortsätter i 
betydande omfattning utan hänsyn till den restriktiva 
bedömning som framgår av MÖD:s domar. 
 

Vi skickade därför ut en enkät med två frågor till 
länsstyrelserna: 
 

1. Har länsstyrelsen i policydokument eller skriftlig 
vägledning till kommunerna informerat om 
kommunernas skyldighet att i sin planering tillämpa 3 
kap. 4 § miljöbalken med utgångspunkt i de domar 
som avkunnats av Mark- och miljööverdomstolen? 
 

2. Framgår regelmässigt av länsstyrelsens samråds-
yttranden över detaljplaner som berör jordbruksmark 
att kommunen har en skyldighet att pröva 
planförslaget mot 3 kap. 4 § miljöbalken? 
 

17 av landets 21 länsstyrelser svarade på våra frågor.  
 

7 av 17 länsstyrelser saknar skriftlig vägledning till 
kommunerna angående tillämpningen av 3 kap. 4 § 
miljöbalken. Samtliga 17 länsstyrelser svarar att de i 
samrådsyttrandena över planförslag som berör 
jordbruksmark alltid framhåller att kommunen har en 
skyldighet att pröva planförslaget mot 3 kap. 4 § 
miljöbalken. 
 

Utifrån de svar som inkommit anser föreningen 
sammanfattningsvis att länsstyrelsernas rådgivning när 
det gäller kommunernas tillämpning av 3 kap. 4 § 
miljöbalken är mycket allmänt hållen, präglas av stor 
försiktighet och i flertalet fall inte tar sin utgångspunkt 
i de domar som avkunnats av MÖD under de senaste 
åren. Inte i något fall av de bifogade samråds-
yttrandena framgår att länsstyrelsen avråder 
kommunen från den föreslagna exploateringen av 
jordbruksmark.  
 

Att avråda är också en form av rådgivning som borde 
ligga inom länsstyrelsens rådgivningsansvar. 
 

Hela sammanställning över länsstyrelsernas enkätsvar 
går att nå via vår hemsida. 
https://dengodajorden.se/2022/06/enkat-till-
lansstyrelserna/ 

Mikael Sonander ny i styrelsen 
 

Vid föreningens årsmöte valdes Mikael Sonander in 
som suppleant i Den Goda Jordens styrelse, i stället 
för Olof Bågenholm som valde att lämna styrelsen 
efter att ha varit med från starten 2005. Mikael är 67 år 
och född och uppvuxen i Södervidinge, Kävlinge, där 
han började sin bana som bonde. Sen 1988 och fram 
till sin pensionering har han bedrivit jordbruk i 
Marieholm. 

 

 
 
Mikael är djupt bekymrad över hur villamattorna, 
logistikcentralerna och järnvägssatsningar rycker 
undan vår framtida försörjningsmöjlighet i ett av 
världens bördigaste jordbruksområden. Han hoppas 
kunna bidra på ett litet hörn med en bredare syn på en 
sundare samhällsutveckling. 
 

Beställ ett paket med vårt material 
 

För våra medlemmar finns det nu möjlighet att beställa 
ett Den Goda Jorden-paket. Det innehåller boken 
”Jordkällarens hemlighet”, infoskriften ”Hopp för 
Åkermarken”, textilkasse (se bilden), plastdekal med 
den nya loggan och en Den Goda Jorden-penna. 
Betala in 190 kr på swish 123 254 48 31 eller bankgiro 
5365-3283, märkt med ”paket” och meddela 
adressuppgift. Porto ingår. 
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