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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 2021   
    

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, Lars Wiik, Ingrid 
Jönsson, Adam Slottner och Ivan Forsman.  
 
Föreningens årsmöte hölls den 20 mars via Zoom med 20 medlemmar och sympatisörer 
närvarande. Som mötesordförande valdes Hans Ramel, LRF Skåne. Styrelsen har under 2021 
hållit två fysiska styrelsemöten (21/8 Slöinge och 4/12 Ängelholm) samt sex videomöten (18/1, 
15/2, 20/3, 19/4, 14/6 och 4/10)).  
 
Under året har föreningen haft 717 medlemmar. Motsvarande siffra för 2020 var 620 st. 
Medlemsavgiften för 2021 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 238 070,07 kronor, varav 10 617,76    
på bankkonto hos Swedbank och 224 601,82 (inköpsvärde) i aktier och fonder hos Avanza samt 
saldo hos Avanza på 2 850,49. Utdelningen under året har uppgått till 12 661,82 kr. Insättningar 
till fonden kan göras på bankgiro 5365-3283 eller swish 123 254 48 31 märkt minnesfonden.  
 
Årets belöning ur minnesfonden tilldelades Anders Samuelsson, för att han i sin roll som 
ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun har drivit frågan att inte exploatera 
åkermark. LRF:s kommungrupp initierade frågan och Anders har fört den vidare till beslut i 
kommunfullmäktige; att ändra planeringsinriktningen så att inte åkermark exploateras. Man följer 
därmed Miljöbalkens skrivning att ta annan mark i anspråk vid exploatering. Den Goda Jorden 
hoppas att beslutet i Jönköping skall bli ett föredöme för andra kommuner. Åkermark är en 
ändlig resurs och en förutsättning för mat på bordet. Det är viktigt att trygga framtida 
generationers livsmedelsförsörjning i en värld med stigande befolkning och krympande resurser. 
 
Hemsidan, www.dengodajorden.se, har kontinuerligt uppdaterats med ny information. Den 
fungerar som en informationsbank med länkar till rapporter, debattinlägg, skrivelser mm. På 
hemsidan har under året 67 inlägg publicerats. På föreningens Facebook sida var det vid årsskiftet 
2 054 som ”gillar”, varav 226 nya för året. 
 
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 ett frukostseminarium i LU Land 5/5 deltog Anne-Marie Lindén. Anne-Marie Lindén träffade 
Landshypoteks VD i en ”kvällsmorgonsoffa” där de diskuterade markärenden och exploatering. 
Nils-Erik Norrby deltog vid en konferens om biologisk mångfald i Tyringe. Arne Joelsson och 
Anne-Marie Lindén träffade Hallands landshövding Brittis Benzler, länsarkitekt Cecilia Engström 
och landsbygdsdirektör Kristina Ovik tillsammans med LRF Halmstads kommungrupp. 
 
Föreningen arrangerade den 21 augusti ett sommarmöte på Berte gård i Slöinge. Där vi delade ut 
årets belöning ur Anders Stenströms minnesfond till Anders Salomonsson, Jönköpings kommun, 
som även höll ett föredrag över deras arbete för att bevara jordbruksmarken. Föreningen 
presenterade filmprojektet, Läromedels/barnboksprojektet och det nya profilmaterialet. 
Regionavdelning Skåne höll sitt årsmöte den 3 oktober där Anne-Marie Lindén och Eva von 
Wachenfelt deltog och berättade om hur föreningen arbetar. 
 
Föreningen beviljades en del av det sökta organisationsbidraget från Naturvårdsverket, 130 000 
kronor. Dessutom fördes den del av bidraget 2020 som inte utnyttjats under det året, 115 488 kr 
över till 2021. För bidraget har vi tagit fram en engelsk speakerröst till filmen ”Jorden vi ärvde – 
En glömd resurs?”. Vi har även påbörjat arbetet med en andra film med hjälp av Tina-Marie 
Qwiberg som har fokus på lösningar och exempel från andra länder. Peter Einarsson har tagit 
fram ett material kring Sveriges självförsörjningsförmåga. Med bidragsmedlen har vi även haft 
möjlighet att avlöna Nils-Erik Norrby på timmar för att hjälpa medlemmar med skrivelser, 
överklaganden mm. 
 
Den Goda Jorden har under året även fått 150 000 kr tilldelade av Varbergs Sparbanksstiftelse 
för att ta fram en lärobok/barnbok. Ett arbete som genomförts och slutredovisats. Författaren 
Torgerd Adolphsson och illustratören Kim Nilson har tagit fram boken ”Jordkällarens 
hemlighet”. Den har som motprestation delats ut till samtliga tredjeklassare i Varberg och Horred. 
 
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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