
Anförande av Nils-Erik Norrby vid Råby gård, Lund, Sverige, den 2 mars 2022 vid 
starten av föreningen Den Goda Jordens kampanj ”Odla för Ukraina”. Följande text är 
en återgivelse av det muntliga anförande som filmats och den 5 mars lagts ut på Den 
Goda Jordens hemsida. Återgivelsen är gjord av Nils-Erik Norrby 5 mars 2022.   

”Det är den 2 mars 2022. Jag befinner mig här vid Råby gård söder om Gastelyckan i Lund. 
Den rådande situationen i Ukraina känner vi alla till. En halv miljon människor på flykt, ett 
krig pågår och drabbar civilbefolkningen oerhört hårt. Vad vi inte har pratat alls om 
egentligen i Sverige så här långt är livsmedelsförsörjningen, både vår egen 
livsmedelsförsörjning här i Sverige, Ukrainas livsmedelsförsörjning, försörjningen för alla 
flyktingar och också för alla de länder som är beroende av export av exempelvis vete och 
solrosolja från Ukraina. Det är ett av världens stora exportländer av jordbruksprodukter. 

Det är fortfarande rätt så kallt här, vårbruket i Sverige har inte börjat än, inte i Ukraina heller, 
men det är inte många dagar dit. Frågan är hur det blir med vårbruket i Ukraina i år och hur 
det blir med jordbruket överhuvudtaget den här säsongen? Om situationen fortsätter att 
förvärras är det inte alls säkert att det blir någonting odlat och inte heller någonting skördat i 
Ukraina. Det kommer att påverka väldigt många människor både i Ukraina och utanför 
Ukraina. I det här läget så ser ni vad som pågår här bakom mig nu, vid Råby gårds 
huvudbyggnad. Här gräver man alltså bort sedan två dagar nu den åkermark som har funnits 
här. Utmärkt moränlera som har använts till odling under århundraden och som även fortsatt 
är mycket lämplig att odla spannmål och andra grödor på. Här ska byggas bostäder enligt en 
detaljplan från 2010. Vi som är här i dag är här för att vi tycker det här är ett olämpligt beslut 
just nu att i det här läget gräva bort åkermark. Vi går inte in i en debatt om de här bostäderna 
behövs eller inte. Den debatten kan vi ta senare. Bostäderna kan vänta en månad, två månader, 
ett halvår till, tills dess att vi vet vart situationen barkar hän. Det kan mycket väl vara så att vi 
redan inför det här vårbruket landar i att vi behöver den här jorden, vi behöver den här den här 
ytan här som ännu inte är uppgrävd för att odla mat inför den kommande säsongen. 

Det här är ju långt ifrån det ända stället i Sverige där man just i denna stund gräver bort 
utmärkt odlingsmark och det är inte det ända stället där man planerar att göra så. Vi har flera 
stora företag, bland annat Pågen, Pågens bageri, som vi alla känner till, som fortfarande i 
dagsläget har planer på att bebygga åkermarken mellan Landskrona och E6:an. Det är inte 
heller en fråga som vi här och nu kommer att diskutera om det är rätt eller fel, däremot 
uppmanar vi alla dem som har sådana planer, däribland Pågen, att avvakta tills dess att vi vet 
vad som händer härnäst med vår livsmedelsförsörjning här i Sverige, Europas 
livsmedelsförsörjning och världens livsmedelsförsörjning. Det är många som behöver mat just 
nu och det kommer att vara många som ställs inför en osäker situation här framöver vad gäller 
maten på tallriken. 

Tack ska ni ha för att ni har lyssnat och stöd oss gärna i den här kampanjen som också 
samarbetar ska sägas med Potatisuppropet i Söderhamn. Tack.”  


