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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 Den Goda Jorden ideell förening 2022 
 

 

 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 Mikael Sonander. Den senare valdes vid årsmötet som hölls den 

19 mars digitalt.  

 

 Föreningens årsmöte hölls den 19 mars via Teams med 25 medlemmar och 

sympatisörer närvarande. Som mötesordförande valdes Anders Richardsson, 

LRF:s ordförande i Halland. 

Styrelsen har under 2022 hållit 6 Teamsmöten (31/1, 2/3, 19/3 

(konstituerande), 2/5, 4/7, 15/9). De fysiska mötena var sommarmötet den 24 

juli på Berte gård i samband med Tema dag för vår grundare Anders Stenström  

och ett julmöte på Berte museum den 20/11 

Under året har föreningen haft  betalande enheter 620 st, varav 159 st 

familjemedlemskap= 779 st medlemmar då man kan tänka att 

familjemedlemskap torde innebära minst 2 medlemmar . Motsvarande siffra 

för 2021 var totalt 717 st . Medlemsavgiften för 2022 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 245 345 kronor. 

Utdelningen under året har uppgått till 14 372 kr. Insättningar till fonden kan 

göras på bankgiro 5365-3283 eller swish 123 254 48 31 märkt minnesfonden. 

2022 var året när man försiktigt kunde återgå till ”vanlig” verksamhet och vi 

deltog i Borgeby dagarna 29-30 juni med egen monter. Vi rönte stort intresse, 
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nätverkade och fick nya medlemmar men inte minst pratade med alla er 

medlemmar som finns överallt och utan vilka vi inget betyder. 

På vårt sommarmöte på Berte gård den 24 juli delades årets pris till Anders 

Stenströms minne ut. Det var Torgerd Adolphsson och Kim Nilson som skrivit 

och illustrerat vår barnbok ” Jordkällarens hemlighet” och Tina Marie Qwiberg 

som gjort vår film ”Jorden vi ärvde” som fick motta priset. Kim och Torgerdh 

berättade också om sitt arbete med boken. Efter prisutdelningen gick 

mötesdeltagarna vidare till Berte Museum och temadagen om Anders 

Stenström 

Vår nästa film Jorden vi ärvde – Framtiden är redan här blev klar under hösten 

och ligger på Youtube gratis för intresserade. Länken för se kan man nå via vår 

hemsida men kommer också här: https://youtu.be/NGCwFGqKqjw 

Ordförande Anne-Marie deltog på Bertebos konferensen på Alnarp där ämnet 

var Växtförädling - en nyckel till livsmedelssäkerhet och förbättrade grödor och 

Bertebos priset delades ut till professor Rodomiro Ortiz. 

I december nåddes vi av budet att vår vän, styrelseledamot och eldsjäl Bengt 

Svensson har lämnat oss efter en tids sjukdom. Bengt medverkade aktivt 

tillsammans med Anders Stenström i grundandet av Den Goda Jorden och har 

allt sedan dess bidragit med kunskap och stort engagemang i föreningen, ända 

fram till sin sista tid. Bengt tilldelades 2017 års pris ur Anders Stenströms 

minnesfond.  

Förutom vårt arbete har vi också varit behjälpliga med yttranden och 

överklagande till både mark- och miljödomstolen och dess överinstans mark- 

och miljööverdomstolen. Ett mål i MÖD har inte fått prövningstillstånd, det 

andra väntar vi fortfarande på. I MMD (Växjö och Nacka) har det gått både mot 

oss och med oss. Vill ni fördjupa er i detta hänvisar vi till vår hemsida.  

Arbetet går oförtrutet vidare och vi tackar för ert stöd. 

 

 

Styrelsen för Den Goda Jorden 

 

 

 


