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Svar till Ronnie Ljungh angående slamspridning  
 

Livsmedelsverket avråder från slamspridning 
 
Det är svårt att se Ronnie Ljungh som representant för Miljöpartiet när man läser hans försvar 
för slamspridning. 
 
T o m Livsmedelsverket har nu gått ut med en varning för att sprida rötslam från 
avloppsreningsverk på matjord. I ett remissyttrande till Naturvårdsverkets ”Uppdatering av 
aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp” avråder Livsmedelsverket från spridning av 
avloppsslam både på grund av kadmiumhalten och på grund av innehållet av den 
”kemikaliecocktail” som alltmer börjar uppmärksammas. Livsmedelsverket menar att 
restriktioner också bör gälla för kadmiumhalten i handelsgödsel och att utvecklingen 
alternativa metoder för att utvinna fosfor ur avlopp ska påskyndas. Också 
Kemikalieinspektionen, Naturskyddsföreningen, Tandvårdsskadeförbundet, Läkare för 
Miljön, miljöförvaltningarna i Lund och Landskrona och Fältbiologerna m fl framför kritik 
mot slamspridningen. 
 
Livsmedelsverkets uppgift är att se till att maten inte är hälsofarlig. De rekommenderar t ex 
att man noga sköljer frukt och grönsaker för att bli av med bekämpningsmedel. Men vart tar 
dessa vägen? Jo, till reningsverket och slammet. Ju bättre reningsverken fungerar desto mer 
gifter fastnar naturligtvis i slammet. Det är det som är meningen med RENINGS-verk. Inte att 
producera gödsel! 
 
Kretsloppet i jordbruket försvann när man skilde djur- och spannmålsgårdar åt och kretsloppet 
mellan stad och land försvann när man införde vattentoaletten,. Det krävs en genomgripande 
och tidskrävande strukturomvandling för att ändra på det. Till dess får vi ta hand om slammet 
som det giftavfall det är. 
 
Målet att minska användningen av giftiga kemikalier i samhället kvarstår, men med tanke på 
alla de tusentals substanser som cirkulerar i vårt samhälle i form av läkemedel, färger, 
motoroljor, metallegeringar, plastföremål etc och som vittrar och sipprar ut via avlopp från 
hushåll, verksamheter, sjukhus och öppna ytor är det en utopi att få slammet rent.  
 
Lägg ner kraften på att göra reningsverken ännu effektivare så att ännu mer gifter hamnar i 
slammet i stället för att försöka få dem att framstå som gödselfabriker! Det är en 
återvändgränd som bara försenar arbetet med konstruktiva lösningar för att utvinna 
näringsämnen ur slammet på annat sätt, t ex genom förbränning och askåtervinning. 
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Representant för nätverket Ren Åker Ren Mat www.renakerrenmat.se 
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