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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 2020   
    

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 Arne Joelsson, Olof Bågenholm, 
Ingrid Jönsson, Adam Slottner och Ivan Forsman.  
 

Föreningens årsmöte hölls den 7 mars i Slöinge församlingshem med 29 medlemmar och 
sympatisörer närvarande. Efter förhandlingarna talade årets mottagare av en belöning ur Anders 
Stenströms minnesfond Jan Annerstedt från Lund under rubriken ”Den livsviktiga åkermarken: 
Vad kan en lokal politiker göra åt ett globalt problem?”  
 

Styrelsen har under 2020 hållit två fysiska styrelsemöten (7/3 Slöinge och 17/7 Slöinge), fem 
telefonmöten (28/1, 11/2, 9/4, 12/5 och 9/6) samt fem videomöten (24/8, 22/9, 20/10, 19/11 
och 14/12).  
 

Under året har föreningen haft 620 medlemmar. Motsvarande siffra för 2019 var 623 st. 
Medlemsavgiften för 2020 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 227 157,17 kronor, varav 10 617,76    
på bankkonto och 214 389 (inköpsvärde) i aktier och fonder hos Avanza samt en ej utnyttjad 
kredit hos Avanza på 2 150,41. Insättningar till fonden kan göras på bankgiro 5365-3283 eller 
swish 123 254 48 31 märkt minnesfonden. Årets belöning ur minnesfonden tilldelades Jan 
Annerstedt, kommunalråd i Lund för att han i sin egenskap av politiker spelat en stor roll i att få 
Lunds kommun, omgiven av landets mest produktiva åkermarker, att inta en betydligt mer 
restriktiv hållning gentemot exploatering av den goda jorden. Jan är också mycket aktiv gällande 
att ta ännu ett steg mot att göra Lunds kommun till ett föredöme för politiker och planerare även 
i andra kommuner genom anordnande av seminarier, pressträffar och FoU – projekt tillsammans 
med universitet. 
 

Hemsidan, www.dengodajorden.se, har kontinuerligt uppdaterats med ny information. Den har 
fått en rejäl genomgång under året med delvis nytt utseende. Hemsidan fungerar som en 
informationsbank med länkar till rapporter, debattinlägg, skrivelser mm. På hemsidan har under 
året 42 inlägg publicerats. På föreningens Facebook sida var det vid årsskiftet 1 828 som ”gillar”, 
varav 70 nya för året samt 120 404 visningar av inlägg. 
 

Ett medlemsbrev har under hösten skickats ut till medlemmar per post. 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.  
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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”.   
 

Företrädare för föreningen har deltagit vid ett mindre antal arrangemang på grund av covid-19.  
På Jordbrukaredagarna på Alnarp 10/1 deltog Anne-Marie Lindén och Anders Larsson. På 
Alnarpsdagen 23/1 deltog Nils-Erik Norrby, Torsten Winther och Anne-Marie Lindén  
 

Anders Larsson, Arne Joelsson, Herbert Falk och Olof Bågenholm hade den 18/2 ett möte i 
Stockholm med Moderaternas ledamöter i Miljö- och jordbruksutskottet. Där framförde de 
förslag som DGJ tidigare har framfört i brev till utskottets alla ledamöter. I samband med detta 
träffade Arne och Olof även Elisabeth Falkhaven (Mp), ersättare i miljö-och jordbruksutskottet. 
 

Föreningen beviljades en del av det sökta organisationsbidraget från Naturvårdsverket, 267 000 
kronor. För bidraget har vi tagit fram en film med hjälp av Tina-Marie Qwiberg. Vi har fått 
konsulthjälp av Katarina Raskow för att förbättra hemsidan och våra andra kommunikations-
kanaler. Peter Einarsson håller på att ta fram ett material kring Sveriges självförsörjningsförmåga. 
Den del av bidraget som inte utnyttjats under året 115 488 kr för över till 2021. För detta 
kommer vi bland annat ta fram en mer tryckanpassad logga. 
 

Den Goda Jorden har lämnat ett yttrande över en detaljplan i Borgholms kommun. Föreningen 
har även lämnat synpunkter på förslag till Översiktsplan för Lomma kommun 2020-2030. 
 

En debattartikel i samarbete med LRF:s kommungrupp i Ängelholm publicerades i Sydsvenskan 
den 15/2. En debattartikel skriven av Arne Joelsson om Halmstads hantering av 
jordbruksmarken publicerades i Hallandsposten. Hallandsposten skrev även en artikel om 
Laholm kommuns markköp där Anne-Marie Lindén kom till tals. 
 

Föreningen tilldelades i juli Guldklövern från Centerpartiet Hallands Miljögrupper med 
motiveringen: “Den Goda Jorden gör ett viktigt arbete för att Sveriges åkermark ska skyddas och 
bevaras, så att vårt framtida behov av livsmedel och energi kan tillgodoses. Deras arbete 
inspirerar många politiker och enskilda att på olika sätt söka ökad kunskap och driva frågan om 
vad som behöver göras för att säkerställa matproduktionen för framtida generationer.” 
 

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 ! 
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