Till Miljödepartementet

Göteborg 2014-03-26

Remissvar angående Naturvårdsverkets redovisning av ett
uppdrag från Regeringen - ”Hållbar återföring av fosfor”
(Rapport 6580)

Miljöorganisationen Ren Åker Ren Mat anser
att Naturvårdsverkets nya förslag missar målet:
Minskad tillförsel av gifter till miljön!

Eftersom vi bara har ett avloppsnät i varje tätort går så gott som allt flytande
avfall till våra reningsverk, vare sig det är acceptabelt eller inte. Det finns inget
alternativ. Av detta skäl blir allt svenskt slam fyllt av gifter och oanvändbart
som gödsel.
Bilden: Från ovanstående avfallsförbränningsverk leds tidvis avfall från
rökgasreningen till ett certifierat avloppsreningsverk, trots att det innehåller
dioxiner.
__________________________________________
Ren Åker Ren Mat
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Sammanfattning
1. Naturvårdsverket

förslag till nya riktlinjer följer inte regeringens
direktiv att utgå från miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Kemikalieinspektionen påtalar denna försummelse. Detta
underminerar utredningens trovärdighet och legitimitet.

2. Det

orimliga i att sprida slam i jordbruket har sin grund i
avloppsnätets konstruktion. Där blandas så gott som alla
avlopp, vare sig det är frågan om miljögifter från biltvättar eller
lakvatten från soptippar. Men det är reningsverken själva som
tillför den stora mängden kemikalier och avfallsmetaller till
slammet.

3. Detta

kan inte åtgärdas annat än om växtnäringen skiljs från
tungmetaller, miljögifter, kemikalier, hormonstörande ämnen,
läkemedelsrester, hormoner, radioaktiva ämnen, smittor osv.

4. Sådana

metoder finns tekniskt/ekonomiskt tillgängliga, men
förordas inte av Naturvårdsverket. I Schweiz och Nederländerna
sprids inte slam längre och Tyskland bränner allt större del av
sitt slam.

5. Fortsatt

slamspridning i Sverige kommer sannolikt inte att
accepteras av befolkningen och det finns inga skäl för
Naturvårdsverket att inte som föregångsländerna i Europa
förorda en avveckling av slamspridningen.
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6. Beskrivningen

av slam som en ”kretsloppsprodukt”, en
”växtnäringsresurs”, ”rik på fosfor” etc är ovederhäftig och
ovetenskaplig. I verkligheten domineras slammet av olika typer
av kemiskt avfall och giftiga ämnen i förhållande till det ringa
innehållet av växtnäring.

7. Det

finns 3 gånger mer metallavfall än fosfor i slam. Denna är
dessutom till stor del otillgänglig för växterna. För varje kilo
fosfor man sprider, sprids således samtidigt, mer eller mindre
dolt för jordbrukaren, 3 kilo avfallsmetaller.

8. Av

omsättningen av lättillgänglig fosfor i det svenska jordbruket
utgör mängden i det slam som sprids cirka 2 procent.

9. Det

finns dessutom stora tillgångar av fosfor i bl a de svenska
malmfälten och talet om ”peak fosfor” är missvisande.
Beräkningar från U.S. Geological Survey visar att jordens
fosforreserver räcker i cirka 350 år, långt längre än de flesta
andra gruvbrutna mineraler.

10.

Den enormt stora mängden metallavfall i slam leder till att
mängden i åkermark, där slam sprids, ökar oavbrutet och åkern
drivs mot förstörelse. I Kina tas nu förstörd åkermark ur
produktion.

11.

De gränsvärden som Naturvårdsverket föreslår får som
konsekvens att avfallsföretagen enkelt och billigt blir kvitt sitt
avfall, i stället för att giftspridningen i samhället skall minska.
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12.

Den mängd avfallsmetaller som tillåts spridas med slam är
mångdubbelt större än den mängd som förs bort med grödan.
Kraftig obalans råder och för silver är skillnaden cirka 1 000 ggr,
bly och krom 600 ggr, kvicksilver 200 ggr osv. Många som sett
fram mot Naturvårdsverkets utredning hade rätt att vänta att
relevanta gränsvärden skulle tillämpas, om inte
slamspridningen avbryts.

13.

När det gäller kadmiumspridningen har Naturvårdsverket gjort
ett allvarligt fel. I stället för att använda storleken på den mängd
kadmium som förs bort genom avrinning och urlakning och som
verkligen har mätts upp i Sverige, har man ”konstruerat” ett
betydligt högre värde. Detta leder till att man kan tillföra extra
mycket kadmium med slam under påstådd ”balans”.

Men Naturvårdsverkets felaktiga gränsvärde leder till att det
får finnas 40 milligram kadmium per kilo fosfor. Balans kräver
enligt flera källor att kadmiumhalten skall vara mindre än 15
milligram per kilo fosfor.

14. Ett

annat allvarligt fel Naturvårdsverket gör är att inte ta hänsyn
till att metallerna i en gödsel måste komma från åkermarken för
att man skall nå ett uthålligt kretslopp. Om metallerna kommer
från industrisamhället, vilket är fallet vid slamspridning, leder
tillförseln till en ökad mängd i den svenska åkermarken oavsett
halten i gödseln.
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15.

FN-organet WHO har i en viktig rapport slagit fast, att miljögifter i
slam avdunstar till lufthavet. Föroreningar faller därmed ned på
all gröda oavsett var slammet sprids. På så sätt kan slamgifter
nå foder till mjölkkor och deras betesmarker. I mjölk kan man
idag påvisa ett hundratal svåra miljögifter, gifter som också
finns i slam, men även har påvisats i navelsträngsblod.

16.

Oavsett hur stor andel som slamgifterna utgör när det gäller
mjölk, ägg och kött, skall alla bidrag pressas tillbaka. Därför
måste slamspridningen avbrytas. Livsmedelsverket anger att
”dioxin och PCB lagras i fettväven under flera år. Därför är det
bra att utsättas för så lite dioxin och PCB som möjligt under
uppväxten.”.

17.

Den som inte vill medverka till att avveckla slamspridningen,
måste i stället förklara för gravida och ammande kvinnor hur
stor andel av slammets miljögifter i foster, navelsträngsblod och
bröstmjölk som är ”rimlig”.
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1. Det grundläggande och ofrånkomliga problemet
Slamspridning på jordbruksmark har skapat oenighet under flera decennier. Orsaken är det
faktum att våra avloppssystem inte från början utformades för att ta vara på växtnäringen från
urin och avföring. I stället byggdes de upp för att där kunna ta emot så gott som allt flytande
avfall som alstras i samhället. Det finns därmed ingen annan väg för flytande avfall.
Växtnäringen blandas med exempelvis lakvatten från avfallsupplag, rester från sjukhusens
obduktionsavdelningar, radioaktivitet från cancerbehandling och diagnoser vid sjukhusen,
avlopp från biltvättar, processvatten från industrier, dagvatten från tak, gator och torg samt i
vissa fall t o m gifter från rökgasreningen vid avfallsförbränning osv.

Tidvis leds dioxinhaltigt avfall från rökgasreningen vid det stora avfallsförbränningsverket
Sävenäs i Göteborg till det ”Revaq”-certifierade reningsverket Ryaverket i Göteborg. Deras
slam sprids sedan på mark för livsmedelsproduktion.
Det har kostat miljardbelopp att bygga upp detta ihopblandande system och det har ansetts
orealistiskt att successivt bygga om det så att växtnäringen kan skiljas från allt avfall. Därför
måste vi från och med nu i stället ta andra metoder i anspråk för att tillvarata ren växtnäring.
Hög tid att den ovederhäftiga bilden av slam försvinner
Hittills har dock ansvariga myndigheter accepterat detta kaos av avfall bestående av metaller,
kemikalier, miljögifter, hormonstörande ämnen, läkemedelsrester, hormoner, radioaktiva
ämnen, smittor etc. Man har trots detta innehåll agerat som om vi har att göra med en
värdefull restprodukt, en ”resurs” i form av slam, som i huvudsak påstås bestå av växtnäring,
och som kan bilda ett ”kretslopp mellan stad och land”. Andelen avfall påstås vara liten, mer
eller mindre harmlös och den kan minskas genom olika åtgärder ute i samhället, s k
”uppströmsarbete”.
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Avloppssidan har själv – inte något oberoende organ – utformat ett ”certifieringssystem”
(Revaq) som anger att ett slam kan påstås vara ”certifierat slam”.
Många hade hoppats att denna ovederhäftiga bild skulle försvinna i och med
Naturvårdsverkets utredning. Att regeringen angav miljökvalitetsmålet Giftfri miljö som
central utgångspunkt för utredningen visade att det är hög tid att avliva myten om slam som
en resurs och ”kretsloppet”.
Naturvårdsverket följer inte regeringens direktiv
Naturvårdsverket har dock inte följt denna uppmaning från regeringen, utan fortsätter att
beskriva slammet som en form av växtnäring, trots att man i andra sammanhang är uppriktig
och säger att ”slam är ett avfall” och ”det finns ett kvittblivningsintresse” från kommunernas
sida. Resurs eller avfall? Båda beteckningarna kan inte vara relevanta.
Kemikalieinspektionen framhåller att Naturvårdsverkets utredning inte utgått från
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Därmed måste legitimiteten hos utredningen ifrågasättas.
I verkligheten är växtnäringen förlorad i detta kaos av avfall. Delen växtnäring är dessutom
liten. Enbart andelen metallavfall är 3 gånger större än andelen fosfor i slam. För varje kilo
fosfor man sprider, sprids samtidigt, mer eller mindre dolt för jordbrukaren, 3 kilo
avfallsmetaller.
I alla andra sammanhang skulle vi riktigare säga att vi har att göra med ett metallavfall med
en mindre del fosfor.
Denna felaktiga beskrivning av slammets identitet leder till att stora mängder metallavfall
årligen sprids ut på den svenska åkermarken. Detta förtigs dock och i stället redovisar man
gärna hur mycket fosfor som tillförs vår åkermark.
2 000 lastbilar
I det svenska slammet under ett år finns avfallsmetaller motsvarande cirka 20 000 ton, vilket
motsvarar att cirka 2 000 söndermalda lastbilar dumpas på jordbruksmark per år om allt slam
skulle hamna där. Vem skulle påstå att detta är en form av ett ”uthålligt kretslopp”? I slammet
finns dessutom däckbitar, olika tungmetaller, underredsmassa, petroleumprodukter m m, så
liknelsen med lastbilarna är inte missvisande.
Åkermark blir förstörd och oanvändbar
Nyligen meddelades från Kina att man tvingats ta åkermark ur produktion då den blivit alltför
förorenad av miljöfarliga metaller.
Men genom den enorma kvittblivningen av avfallsmetaller på odlingsmark även i Sverige,
ökar mängden metaller i vår åkerjord oavbrutet och vi driver också den mot förstörelse. Det är
anmärkningsvärt att denna smygande förstörelse av en naturvårdande myndighet beskrivs som
”kretslopp”. Att järn och aluminium ingår i metallavfallet ursäktar inte deponeringen på
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åkermark. Skulle ett verkstadsföretag deponera järn och aluminiumavfall på jordbruksmark
skulle detta sannolikt leda till polisanmälan.
Analyser av metallinnehållet i slam visar att spridning på jordbruksmark leder till att
väsentligt mer metaller tillförs än det som förs bort med skörd och avrinning. Men här
försöker avfallsintressen genom eget utformade och tolkade odlingsförsök, visa att
metallhalter inte ökar i åkerjord, t ex vid de s k ”Skåneförsöken”.
Det råder ingen tvekan om, att spridning av slam leder till en fortgående och
miljöfarlig/oacceptabel ökning av innehållet av metaller i svensk åkerjord.
Av alla risker och skador som kan relateras till slamspridningen är den kraftiga tillförseln av
metaller och andra element det mest allvarliga. Det beror på att föroreningarna inte kan tas
bort i efterhand samt att det oftast är frågan om beständiga ämnen som kommer att ligga kvar
till tidens ände. Den ursprungliga kvaliteten hos svensk åkermark är redan förlorad för alltid.
Naturvårdsverkets och regeringens viktigaste uppgift
Naturvårdsverkets och regeringens absolut viktigaste uppgift idag är att föra fram relevanta
gränsvärden som leder till att förstörelsen och förgiftningen av åkermark upphör i enlighet
med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Om dessa gränsvärden inte kan uppfyllas av slam, så
ska vi ta konsekvenserna av detta och avbryta slamspridningen.
Vi kan inte fortsätta att, som vi gjort under årtionden, bit för bit offra jordbruksmarken för
att via pragmatiskt satta gräsvärden ge plats för olika typer av metallavfall. Det finns till och
med ett begrepp, ”fördubblingstid”, som anger hur snabbt halterna i åkerjorden fördubblas
genom obalans och planerad och stor tillförsel av metallavfall.
När man möter reningsverkens personal i dess arbetssituation framgår det snart att grunden
för slamspridningen är behovet av kvittblivning av avfall. Slam väller fram i reningsverken 24
timmar per dygn och måste deponeras någonstans – oavsett om det leder till spridning av
kadmium eller ökande metallhalter i åkermark.
Det borde vara en självklarhet att vår åkerjord är en av de mest skyddsvärda naturresurserna
för oss och kommande släkten. Inte minst i ljuset av kommande brist på fossil energi och
behovet att odla varje åker i framtiden. Vidare måste barnmat kunna odlas på alla åkrar i
Sverige. Att som idag odla barnmatens råvaror på de minst kadmiumförorenade markerna och
sedan transportera barnmat till olika delar av landet är en orimlighet i ett längre
tidsperspektiv.
Det finns fler viktiga argument för denna ambition att inte ändra åkermarkens naturliga och
ursprungliga innehåll av metaller och andra element. Vi i vår generation bekymrar oss i stort
sett bara för kadmium. Men i framtiden kan förändringar beträffande klimat, pH-värden,
tillgång till kalk och framför allt idag oförutsägbara förändringar göra att även andra metaller
9

orsakar stora problem för kommande generationer. Här krävs en strikt tillämpning av
försiktighetsprincipen.

Biologisk norm
Åkerns uppbyggnad, struktur och innehåll skall ses som en biologisk norm som inte får ändras
genom att skapa obalans mellan tillförsel och bortförsel av olika ämnen. Trots att denna tanke
kan spåras i vissa formuleringar i Naturvårdsverkets redovisning och man talar om ”balans”,
blir följden av verkets gränsvärden och regler ändå att den kraftiga tillförseln av metaller
fortsätter och ger en skriande obalans.
Det var ju bl a ett slut på hittillsvarande upplagring av metaller i åkermark som skulle bli det
viktigaste resultatet av Naturvårdsverkets utredning genom att harmoniera tillförseln med
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Den kraftiga obalansen och förstörelsen fortsätter således även med Naturvårdsverkets nya
föreslagna gränsvärden. I tabellen nedan jämförs tillförsel och bortförsel av de fåtal metaller
som kontrolleras, Det gäller en odling med vete som gödslas med slam där man tillämpar de
nya föreslagna gränsvärdena. Obalansen är orimligt stor för bly, krom, kvicksilver och silver.
Men även för kadmium med hänsyn till kadmiumfrågans allvar.
________________________________________________________________________
Naturvårdsverkets förslag Bortförsel med vetespannmål* Tillförseln överskrider
Tillåten tillförsel med slam Gram /hektar och år
bortförseln
År 2015 Gram/hektar och år
_______________________________________________________________________________
Bly

25

0,044

570 ggr

Kadmium

0,55

0,21

2,6 ggr

Koppar

300

28

10,7 ggr

Krom

40

0,066

600 ggr

Kvicksilver

0,8

0,004

200 ggr

Nickel

25

1

25 ggr

Silver

3,5

<0,003

Zink

600

160

> 1100 ggr
3,8 ggr

* Se Naturvårdsverkets rapport 5148 sid 33. Det gäller en skörd på 6 500 kg/hektar och år
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Orimligt höga gränsvärden
De nya föreslagna gränsvärdena för tillförsel av miljöfarliga metaller till åkerjorden är
uppenbarligen orimligt höga och leder till en fortgående förgiftning av jordbruksmarken. Det
har länge varit känt att industrisamhället redan tillfört så stor mängd metaller och andra
miljögifter till åkerjorden att exempelvis barnmat inte längre är odiskutabelt hälsosam. Vissa
områden i Skåne är idag så förorenade att just råvaror för barnmat inte längre kan odlas där.
Vårt förblindade samhälle löser detta genom att i stället hämta råvarorna från mindre förstörd
åkermark. Men ingen har hittills försökt avbryta den fortgående förgiftningen av åkermark.
Nu är det bara 8 metaller som har fått ett gränsvärde. För resten av metaller och andra
element i slammet saknas gränsvärden. Vi vet dock att andra metaller, som ökar snabbt i
åkerjorden, är guld, volfram, antimon, vismut, indium, tenn, palladium m fl. Dessa får således
ha hur höga halter som helst i slammet. Enligt en undersökning (Rapport 5148,
Naturvårdsverket) kunde halten av en av dessa metaller utan gränsvärde, fördubblas i
åkermarken efter mindre än 5 år. Detta är direkt alarmerande.
Nästan alla metaller i slam kommer inte från urin och avföring utan från metallavfall
De fåtal tungmetaller som har gränsvärden i slam, utgörs i huvudsak av metallavfall. En
blygsam del kommer från urin och avföring. Naturvårdsverket väljer att sätta gränsvärdena så
högt att industrisamhället kan göra sig kvitt metallavfallet på jordbruksmark.
Element

Bly
Kadmium
Koppar
Krom
Kvicksilver
Nickel
Zink
Silver

Dagligt intag
mikrogram per
dag och person

Pb
Cd
Cu
Cr
Hg
Ni
Zn
Ag

23
14
1400
300
5
120
11000
7

Halt i fosfor i urin
och avföring
mikrogram/g fosfor
(Beräknad)

16
10
1000
214
3,6
86
7800
5

Halt i fosfor i avlopps- Slam mer förorenat
slam mikrogram/g
än urin och avföring
fosfor NaturvårdsAntal gånger
verkets förslag B

1600
40
21400
2100
40
1400
28600
180

100
4
21
10
11
16
3,6
36

1. Dagligt intag hämtat från WHO, UK m fl
2. Halter i urin och avföring beräknade utifrån dagligt intag
3. Halter i slam enligt Jan Eriksson 2001
4. Reservation för ingångsdata som inte är helt korrekta när det gäller förhållanden i Sverige
Ovanstående halter är på det hela taget representativa för dagens slam
Ryaverket (Göteborg) hade 2011 ungefär samma halter som i Erikssons Rapport 5148, Naturvårdsverket
Även om ingångsdata i tabellen ändras något, kvarstår ändå de orimligt stora skillnaderna.
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Anm: De halter av tungmetaller som brukar anges för urin och avföring är ofta missvisande. Man
anger halterna där föroreningar inkluderas, t ex cigaretter i mulltoa (kadmium), bidrag av spolvatten
(koppar) i källseparerad urin osv. Naturvårdsverket utredning är inte fri från detta sätt att presentera
metallhalter i urin och avföring.

I stället för att bereda plats för metallavfall som avfallssektorn vill bli av med,
måste Naturvårdsverket utforma gränsvärdena så de i första hand skyddar
åkermarken, människors hälsa och framtida generationers möjlighet att odla
livsmedel. Även om detta leder till att nya metoder för att skilja växtnäring från
avfall måste tas i anspråk, så är detta ytterst nödvändigt och välkommet.
Falska kretslopp och fortsatt förstörelse av åkermark
Förutom att tillförsel och bortförsel av metaller måste vara i balans finns ytterligare ett viktigt
krav för att nå ett uthålligt kretslopp:
De metaller som tillförs åkern måste också ha sitt ursprung i åkermarken. Annars är det
frågan om ett linjärt flöde och halterna ökar i svensk åkerjord oavsett halten i gödseln.
Här gör Naturvårdsverket ett allvarligt fel. Man jämför metallhalterna i slammet med
halterna i stallgödsel. Men den stora delen av metallerna i stallgödsel kommer från åkern i
form av foder och går i naturligt kretslopp vid spridning av stallgödsel.
I slam däremot kommer en mycket liten del av metallerna från urin och avföring och
därmed från åkermarken. Nästan allt kommer dels från det tekniska samhällets avloppsvatten,
dels de stora mängder reningsverken själva sätter till. Detta redovisas på sidan 24 i vårt
yttrande.
Det kan inte nog framhållas att även gödsel med låga halter av kadmium och andra metaller,
som inte kommer från åkermarken, leder till ökning av den sammanlagda mängden metaller i
svensk åkermark, även om spridningen inte sker på just den åker som tar emot den
förstörande gödseln.
Genom att inte beakta denna fråga undermineras hela rapporten från Naturvårdsverket. Den
invaggar andra delar av samhället i att ”balans” och ”kretslopp” är möjliga att uppnå vid
spridning av slam, samtidigt som kadmiumökningen samt förstörelsen av åkermarken i själva
verket fortsätter.
Samma sak gäller spridning av rötrester och s k ”biogödsel” om inte råvaran till
biogasanläggningar kommer från åkermark, utan kanske från parker i städer, från skogsråvara,
sågspån eller byggnadsmaterial från rivningar.
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Naturvårdsverket följer inte regeringens direktiv angående kadmium
Allvaret i kadmiumfrågan har rönt stor uppmärksamhet i medicinska kretsar bl a vid
Karolinska Institutet, Kemikalieinspektionen och i organisationen Läkare för Miljön. Stora
ansträngningar måste göras för att kadmiumhalten i åkerjord, livsmedel och njurar inte ökar
mer utan helst pressas tillbaka. Detta är också av central betydelse för miljökvalitetsmålet
Giftfri miljö.
Naturvårdsverkets rapport visar att man inte beaktar detta krav. I stället för verket fram ett
gränsvärde som leder till fortsatt ökning av åkermarkens kadmiuminnehåll. Detta får inte
accepteras.
Enligt de nya gränsvärdena får 0,55 gram kadmium tillföras en hektar åker per år. Men från
en veteåker med en skörd på 6 500 kilo förs 0,21 gram bort per hektar och år. Tillförseln är
alltså cirka 2,5 gånger större än bortförseln. Detta innebär att kadmiummängden fortsätter att
öka i den svenska åkermarken vid fortsatt slamspridning.
Till detta kommer ett luftnedfall på cirka 0,39 gram per hektar och år samt en bortförsel
genom urlakning och avrinning som är ungefär lika stor. Detta nedfall och denna
urlakning/avrinning är uppmätta och har länge ansetts balansera ut varandra.
Referenser:
”Halter av 61 spårelement i avloppsslam, stallgödsel, handelsgödsel, nederbörd samt i jord och gröda”
, sid 33 Tabell 9, Rapport 5148, Naturvårdsverket.
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-6244-1.pdf
samt
”Nutrient and Trace Element Flows and Balances at the Öjebyn Dairy Farm” sid 24, tabell 3b
(Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2005: 2)
http://pub.epsilon.slu.se/728/1/200502.pdf

Allvarligt fel som leder till fortsatt ökning av kadmium i åker, livsmedel
och njurar
Här har dock Naturvårdsverket gjort ett allvarligt fel. I stället för att utgå från verkliga och
uppmätta halter enligt ovan, har man använt en teoretiskt beräknad urlakning/avrinning vid
0,71 gram per hektar och år. Det är en gåta hur man kunnat få fram denna orimligt höga siffra.
Handlar det om att möjliggöra för reningsverken, biogasanläggningar m m att fortsatt bli kvitt
sitt kadmiumförorenade avfall på ett enkelt och billigt sätt?
Även om någon skulle anse att det råder osäkerhet när det gäller storleken hos urlakningen
och avrinningen, skall denna osäkerhet tolkas till de svagares fördel – d v s till fördel för
foster och barn i första hand.
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Ytterligare bevis för hur Naturvårdsverket handlat fel
På senare tid har man från flera håll angivit att kadmiumhalten i en fosforgödsel inte får
överstiga cirka 15 milligram kadmium per kilo fosfor, om man skall nå den viktiga balansen i
åkermarken. Men Naturvårsverkets gränsvärde för kadmium i slam leder till att halten i fosfor
blir 40 milligram per kilo fosfor – ungefär 3 ggr för högt. Kadmiumhalten i åkern ökar i strid
med medicinsk forskning samt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. (Se tabell sid 11).
Situationen blir än värre om man beaktar att en stor del av fosforn i slam är svårlöslig. Då
kan vi vänta att det finns cirka 70 milligram kadmium per kilo lättlöslig fosfor. Observera att i
urin och avföring finns cirka 10 milligram kadmium per kilo fosfor. Vi exponeras idag dock
för en alltför stor mängd kadmium enligt kadmiumforskarna och halten i urin och avföring
borde vara lägre än 10 milligram per kilo fosfor.
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2. En nyupptäckt spridningsväg för slammets miljögifter
Miljögifter i slam och mjölk

Hormonstörande ämnen i slam avdunstar och sprids genom luften till ALL gröda
Från ”Endocrine Disrupting Chemicals 2012”, FN-organet WHO, sid 14

Se http://www.unep.org/pdf/EDCs_Summary_for_DMs%20_Jan24.pdf

Nyligen klargjorde WHO att hormonstörande ämnen och miljögifter ger
betydande hälsorisker och kan orsaka t ex bröstcancer, låg spermiekvalitet,
missbildade könsorgan, för tidiga födslar, låga födelsevikter, prostatacancer,
testikelcancer, fetma, diabetes och tidigarelagd pubertet, beteendestörningar,
astma, ökad infektionskänslighet, hjärtsjukdom, Alzheimer, Parkinson, tidig
menopaus, åderförkalkning m m
Miljögifter avdunstar från slam och faller ned på alla odlingar
Lika viktigt är att WHO slår fast att miljögifter från avloppsslam avdunstar till lufthavet.
Därmed faller de ned på all gröda oavsett var slammet sprids. I detta läge efterlyste
miljönätverket Ren Åker Ren Mat analyser av mjölk, ägg och kött hos Livsmedelsverket.
Mycket riktigt innehåller de animaliska livsmedlen idag ett mycket stort antal miljögifter, som
alla sprids med slam. Det gäller bl a ett fyrtiotal av våra absolut farligaste och mest
svårnedbrytbara miljögifter, bl a dioxin, PCB, bromerade flamskyddsmedel, fluorerade
ämnen, klorerade bekämpningsmedel, benso(a)pyren (i kött och ägg).
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Enligt Livsmedelsverket bör vi inte äta fet Östersjöfisk oftare än högst 2 – 3 ggr per år. Men
det årliga intaget av samma miljögifter är väsentligt större från mjölk, ägg och kött eftersom
vi konsumerar dessa livsmedel dagligen. Toxikolog Emma Halldin-Ankarberg vid
Livsmedelsverket får frågan: ” - Men borde vi inte få veta att vi får i oss mer miljögifter från
annan mat?” Hon svarar ”– Vi måste ju äta något.” (Aftonbladet 20/11 2013).
Gränsvärden saknar mening idag
Livsmedelsverket anger att ”Dioxin och PCB lagras i fettväven under flera år. Därför är det
bra att utsättas för så lite dioxin och PCB som möjligt under uppväxten.”. Den internationellt
erkände forskaren prof. Åke Bergman, Stockholm, säger i en TV-intervju: ”Det här betyder
att det inte finns några tröskeldoser, vilket gör det i stort sett omöjligt att sätta gränsvärden.”
Dessa svårnedbrytbara miljögifter finns idag i navelsträngsblod och bröstmjölk och förs
vidare från generation till generation.
Kraftigt östrogent hormon i mjölk
mjölk finns idag troligen ett av de mest kraftfulla östrogena hormon vi känner till – östradiol.
Det finns naturligt i mjölk i låg halt. Men när kor nås av vissa läkemedelsrester, kemikalier
eller tillväxthormoner, misstänks utsöndringen av östradiol öka kraftigt. Man har beräknat att
östradiol kan vara cirka 1 000 – 100 000 ggr mer kraftfullt än andra östrogenimiterande
kemikalier.
Trots att vi påverkas av hundratals östrogenaktiva kemikalier, anses östrogen i dagens mjölk
stå för cirka 70 procent av totala exponeringen.
Flera sjukdomstillstånd sätts i samband med miljögifter och hormoner i dagens mjölk. En
isländsk undersökning visade exempelvis att om pojkar under ungdomsåren drack mjölk
dagligen ökade risken för allvarlig prostatacancer senare i livet cirka 3 ggr.
Se http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22190107
5 000 p-piller per hektar
Tyvärr har Livsmedelsverket inga analyser på östradiol i mjölk, men detta blir nödvändigt om
inte slamspridningen upphör. I slam finns höga halter av östradiol och etinylöstradiol (ppiller). Med en slamgiva sprids ungefär motsvarande 5.000 p-piller per hektar.
Allvarlig situation
Situationen är allvarlig och kräver ett omedelbart ingripande. All slamspridning måste
upphöra snarast. Att slam inte sprids på mjölkgårdar eller på spannmålsodlingar för
kvarnarnas produkter saknar idag betydelse. Miljögifter från luften faller ner på all gröda.
Varifrån kommer annars de svåra miljögifter som Livsmedelsverket påvisat både hos husdjur
och frilevande hjortdjur i hägn eller i fullkornsmjöl? Högst sannolikt faller de alltså ner från
luften.
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Gravida och ammande kvinnor har rätt att få veta
En sak är om andra diffusa bidrag till luftnedfallet kommer exempelvis från utlandet. Det är
dock orimligt om Naturvårdsverket i detta nya läge, fullt medvetet fortsätter att uppmuntra
spridning av miljögifter och hormonstörande ämnen till vår mat och därmed även till
navelsträngsblod och bröstmjölk.
Livsmedelsverket slår fast att ”dioxin och PCB lagras i fettväven under flera år. Därför är det
bra att utsättas för så lite dioxin och PCB som möjligt under uppväxten.”.
Alla bidrag, stora som små, skall pressas tillbaka, i synnerhet sådana som är möjliga att
åtgärda – som exempelvis lika ovälkomna som onödiga bidrag från slammet.
Någon slamspridare kanske vill påstå att bidraget från slammet är ”litet”. Om
Naturvårdsverket också skulle anföra detta och inte följa Livsmedelsverkets och
Kemikalieinspektionens synpunkter, måste man också ange hur många procent av
miljögifterna i navelsträngsblod som kan tillåtas komma från slammet.
Gravida och ammande kvinnor har rätt att få veta detta. Om det råder osäkerhet om storleken
på andelen från slammet, skall denna osäkerhet tolkas till de svagares fördel – till fördel för
foster och barn som ammas. D v s inget slam skall längre spridas.
Det bör också nämnas att svenska livsmedelskonsumenter önskar att slamspridningen upphör.
Enligt en ny undersökning i Sverige var det hela 91 procent av de tillfrågade som skulle vilja
fatta mer kemikaliemedvetna beslut. 8 av 10 föräldrar tror att barn påverkas av kemikalier.
(Enligt en undersökning hos Konsument Stockholm)
Miljögifter i navelsträngsblod
Här följer nedan en förteckning över miljögifter och hormonstörande ämnen som finns i
navelsträngsblod. Högst troligt sprids de alla med slam. Ett hundratal av ämnena nedan kan
påvisas i mjölk. Hur stor andel av vart och ett ämne i navelsträngsblod får komma från slam
om spridningen inte upphör?
Anm: Nedanstående tabell finns att hämta på
http://www.cdc.gov/exposurereport/pdf/ner_chemical_list.pdf
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3. Argument och slutsatser
Fosforfrågan igen
I och med att andelen fosfor är liten i slam jämförd med andelen problematiskt och riskabelt
avfall, har fosforfrågan fått en omotiverat stor betydelse i Naturvårdsverkets utredning. Vidare
omsätts den stora avgörande delen fosfor i svenskt jordbruk genom stallgödseln och
skörderesterna – inte med slam.
Dessutom har man fällt ut fosforn i slam med fällningskemikalier och den är till betydande
del otillgänglig för växterna. Den svenska åkermarken är full av sådan järnbunden fosfor, som
i odlingssammanhang sedan länge ses som förlorad jämförd med stallgödsel och konstgödsel.
Framställningen av konstgödsel har just som uppgift att omvandla svårlöslig fosfor till
lättlöslig.
Av den lättlösliga fosfor som omsätts i det svenska jordbruket utgör fosforn i det slam som
sprids cirka 2 procent. Över 98 procent av den fosfor som behövs kommer alltså från andra
källor. Slammets innehåll av mullämnen är försumbart.
Utredningens omsorg om fosfor i slam blir svår att förstå när den väsentligt större delen
fosfor, som når djurgårdarna med foder, lagras upp runt dessa utan att föras tillbaka till
odlingarna av foder/spannmål. Ingen lyfter ett finger för att upprätta detta viktiga kretslopp,
vilket vore mer angeläget än att sprida ut det förorenade slammet.
Eftersom fosfor är ett grundämne som inte förbrukas, till skillnad från exempelvis olja, är
begrepp som ”peak fosfor” inte rättvisande. Dels finns stora mängder fosfor bl a i de svenska
gruvdistrikten, vilket Naturvårdsverket själv påpekar.
Beräkningar från U.S. Geological Survey visar att jordens fosforreserver räcker i cirka 350
år, långt längre än de flesta andra gruvbrutna mineraler.
Nyttan kraftigt överdriven
Sammantaget är nyttan med slamspridningen kraftigt överdriven medan riskerna överväger
och förtigs. Det går inte att anföra att kvittblivning av miljögifter och annat avfall i vår
livsmedelsproduktion utgör en form av berättigad nytta i en risk-nyttaanalys.
I en kostnads-nyttaanalys framstår det ekonomiska värdet av den begränsade delen lättlöslig
fosfor i det svenska slammet som betydelselös i förhållande till de kostnader för sjukvård och
lidande som spridningen av kadmium och många andra miljögifter orsakar – både idag och i
framtiden. Vidare representerar upplagringen av kadmium, silver, kvicksilver, bly, krom och
andra metaller i åkerjorden en form av värdeminskning av åkermarken.
Dessa viktiga aspekter på slamspridningen har hittills utelämnats. Det enda som brukar
nämnas är det ekonomiska värdet av fosforn i slam. Samt ökande kostnader om
slamspridningen avbryts.
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Även Naturvårdsverkets rapport väljer att utelämna de ekonomiska konsekvenserna av
spridning av slammets gifter på jordbruksmark och i livsmedelsproduktionen. Både på kort
och på lång sikt.
Sveket mot jordägarna
I och med att det finns 3 ggr mer metallavfall i slammet än fosfor, vilseleder slamspridarna
jordägaren genom att inte tala om att man samtidigt med fosforn tillför en betydligt större
mängd metaller. Man talar om slam som ”näringsrik gödsel” och inte som det metallavfall det
är.
Denna tillförsel av metaller representerar en form av värdeminskning för jordägaren, där
åkermarken kommer allt närmare den punkt då den inte längre blir odlingsvärd.
I både Skåne och Östergötland finns geologiska orsaker till höga kadmiumhalter i
åkerjorden. Dessvärre tar dessa områden emot kanske mest slam i landet, t o m transporterad
från andra delar av Sverige?
Bland hälsomedvetna konsumenter diskuteras redan idag att verka för att odling av
livsmedelsråvara och djurfoder inte längre skall tillåtas i Östergötland och Skåne.
Man kan naturligtvis hävda att jordägaren/jordbrukaren själv har rätt att bestämma om
han/hon skall sprida slam. Men genom den friserade och missvisande bilden av slam som en
”näringsrik gödsel”, är det svårt för den hårt arbetande jordbrukaren att sätta sig in i och
genomskåda slammets verkliga innehåll.
Det har också framkommit att jordbrukaren erbjuds pengar för att ta emot slammet, något
som gör slamspridningen än mer motbjudande. Enligt tidningen Land (21/3 2014) får en
jordägare som tar emot 5 000 ton slam 250 000 kronor för detta. I andra sammanhang har
nämnts belopp på 150:- kronor per ton slam.
Detta om något visar det osunda i spridningen av slam i vår livsmedelsproduktion!
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Många kritiker av slamspridningen
Slamspridningen har de senaste åren kritiserats hårt från många håll med kravet att den skall
upphöra omgående, bl a från Läkare för Miljön, Naturskyddsföreningen, miljöorganisationen
Ren Åker Ren Mat samt många miljömedvetna lantbrukare. Skogsstyrelsen är restriktiv och
anser att det behövs mer forskning om slamspridningens miljöeffekter. Och nyligen visade
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin att riskerna med slamspridning är betydande, att den
agronomiska nyttan är liten och att eldning av slam med efterföljande extraktion av fosfor ger
betydande miljöfördelar, destruktion av oönskade organiska substanser och smittor samt en
effektivare återvinning av fosfor.
Naturvårdsverkets förslag till nya riktlinjer visar avgörande brister i flera avseenden:
Naturvårdsverket ignorerar Regeringens krav att utgångspunkten skall vara
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
I Regeringens direktiv för Naturvårdsverkets utredning ”Uppdrag om hållbar återföring av
fosfor” (2012-02-02, M2012/317/Ke) anges bl a: ”Utgångspunkten för förslagen skall vara
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.” Dessutom ”ska Naturvårdsverket genomföra uppdraget
efter samråd med Kemikalieinspektionen…” just för att få enighet hos myndigheterna i
slamfrågan.
Naturvårdsverket beaktar inte Kemikalieinspektionens viktiga yttrande i rapporten:
”KemI anser att spridning av slam på åkermark inte är i linje med miljökvalitetsmålet Giftfri
miljö eller Generationsmålet. De anser att det inte heller på lång sikt är förenligt med Giftfri
miljö att återföra fosfor via intakt (rötat) slam till åkermarken.” (sid 200).
Gränsvärden utformas så att reningsverken blir kvitt slammet – inte så att de skyddar
miljön och vår och kommande generationers hälsa.
I stället för att ställa krav så att hälsan för oss och kommande släkten inte äventyras, så har
Naturvårdsverket anpassat gränsvärden och regler så att avloppsreningsverken skall bli kvitt
sitt kemiska avfall på enklast möjliga sätt: att dumpa det på jordbruksmark.
Detta märks tydligast när det gäller kadmium. Medicinsk kadmiumforskning är överens om
att kadmiumhalten i åkerjord, spannmål och njurar inte får öka mer – tvärtom måste den
minska. Trots detta medger Naturvårdsverket, att betydligt mer kadmium från slam får
tillföras åkermarken än det som förs bort med grödan. Utvecklingen går m a o åt fel håll.
Gravida, småbarnsföräldrar och kvinnor i fertil ålder (vilka riskerar njurskador) tvingas
agera. Inte heller kvinnor efter menopausen (som riskerar livmodercancer) skall godta detta
agerande från en statlig myndighet med denna brist på ansvar för folkhälsan.
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En fortsatt smygande förgiftning av åkermarken.
Naturvårdsverkets gränsvärden utgår från de faktiska halterna i slam och godtar därmed alla
anslutningar och påslag till avloppsnätet: lakvatten från avfallsupplag, fällningskemikalier i
reningsverken, korrosion från metaller i samhället som kommer med dagvatten från
förzinkade byggnadsdelar (kadmium) och från vattenledningar (koppar), biltvättar, sjukhus
etc.
Gränsvärden utformas utifrån detta – alltså inte utifrån vad som är hälsosamt och ger balans
och uthållighet. Därmed blir tillförseln av metaller per hektar långt större än det som förs bort
med grödan, som tidigare visats.
Många oönskade metaller kontrolleras inte och ökar snabbt i åkerjordarna.
Naturvårdsverket anser att ett stort antal metaller och andra beständiga element i slammet inte
skall kontrolleras eller kommenteras alls. Gränsvärden saknas. Naturvårdsverkets rapport
5148 visar att exempelvis för ämnena Volfram, Antimon, Vismut, Tenn med flera, ökar
halterna i åkermark snabbt vid slamspridning. Efter mindre än 4 års slamspridning kan
guldhalten i åkermark i värsta fall fördubblas enligt rapporten.
Eftersom metaller och grundämnen på det hela taget inte kan tas bort i efterhand, utan
kommer att plåga alla kommande släkten, måste denna av Naturvårdsverket anvisade
uppbyggnad av dessa ämnen kraftigt ifrågasättas och förhindras till varje pris.
Reningsverken sätter själva till stora mängder metaller – långt mer är det som kommer
från avloppssystemet
Vid den metallurgiska industrin Kronos Titan (1) i Norge, som tillverkar bl a färgpigment och
nanopartiklar, bildas ett besvärligt metallavfall. Detta kallar man ”fällningskemikalie” och det
sprids ut i de svenska reningsverkens bassänger trots att det är frågan om en riskabel
restprodukt. Hur mycket nanopartiklar finns i detta avfall?
Det består till ungefär 17 procent av metaller. Vid det ”certifierade” Ryaverket i Göteborg
blandar man i ungefär 6 000 ton sådant avfall per år (2) och på så sätt blir man kvitt cirka 1
000 ton metallavfall per år som hamnar i slammet. Detta kan jämföras med mängden fosfor
som finns i detta slam och som utgör 370 ton per år (Miljörapport 2006). Tre gånger mer
tillsatt metallavfall än fosfor således.
Av tungmetallerna i slammet utgjorde nickel 310 kg (I ”Avvattnat slam”), men Ryaverket
satte själv till 260 kg med det förorenade metallavfallet (I ”Järnsulfat”). Se bilden nedan över
massflödet.
Hur stor del av kadmium som kommer på detta sätt anges inte. (Ryaverket 2006), Se
miljörapporterna www.gryaab.se ).
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En tragisk komedi
Det finns fler exempel på hur det certifierade Ryaverket tar emot metallavfall. Man tar emot
cirka 1 000 ton ”hydroxidslam” per år från Lackarebäcks och Alelyckans vattenreningsverk.
Här finns stora mängder av aluminiumhydroxid samt alla miljögifter och föroreningar som
man vill ta bort från kranvattnet. Enligt en tidigare undersökning av Ryaverkets slam utgjorde
metallavfallet 12,5 %, medan fosforn utgjorde 3 % (Naturvårdsverket Rapport 5148).
Ryaverket blandar också in cirka 250 ton polyakrylamid som är förorenad med det
cancerframkallande ämnet akrylamid. (2005). Detta ämne kan påvisas i människans blod och
gav upphov till problem vid Hallandsåsen. Vidare sprider man 195 ton polyaluminiumklorid
och 1 533 ton etanol och industrisprit. (2005)
En av våra mest giftiga konsumentprodukter är Klorin (natriumhypoklorit). Dess
användning sätts i samband med bildning av klororganiska miljögifter som dioxin, klorfenoler
m fl. Men vid det ”certifierade” Ryaverket använder man själva cirka 40 ton
natriumhypoklorit per år (2), vilket motsvarar ungefär 1 miljon flaskor Klorin.
Med frenesi har reningsverken i drygt 20 års tid trummat ut uppmaningar att vi som
privatpersoner ska bidra till mindre miljöbelastning, till exempel genom att inte hälla
färgrester och annat skadligt i diskhon och WC-stolen. Sådan information kallas för
”uppströmsarbete”. Mot ovanstående bakgrund framstår detta som en tragisk komedi, där
reningsverken själva är de som häller gigantiska mängder kemikalier i avloppet.
Källor: (1) http://www.kronosww.com/
(2) http://www.gryaab.se
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Felaktig kritik från branschorganet Svenskt Vatten.
Svenskt Vatten har påstått att Naturvårdsverkets föreslagna gränsvärden skulle leda till att ”en
dagens rätt på vilken lunchrestaurang som helst uppfattas som miljöfarligt avfall”. Detta är
befängt. I själva verket är gränsvärdena för slam satta 10 – 100 – 1000 ggr högre än de
faktiska halterna av metaller i vår mat.
Felet i Svenskt Vattens resonemang är att man troligen vill ha så höga gränsvärden att man
kan dumpa slam och förorenade rötrester från biogasproduktion på jordbruksmark. Och man
kan undra: varifrån kommer det miljöfarliga i maten på lunchrestaurangerna? Rimligen från
de förorenade lantbruksprodukter som använts i så fall och som inte borde ätas.
En lång rad missförhållanden.
Det är ett faktum att gränsvärden saknas för cirka 99,99 procent av de uppemot 100 000-tals
främmande ämnen som anses finnas i slammet. Detta utnyttjas medvetet av avfallssektorn på
så sätt, att man fyller slammet med olika typer av avfall, som saknar gränsvärden.
Reningsverken tar också emot oerhört giftiga avfallsprodukter, t ex processvatten från
sopförbränningens rökgasrening med ett kaos av miljögifter. De tar emot enorma mängder
med aluminiumavfall (exempelvis 1 000 ton per år i Göteborg) från reningen av dricksvatten.
I avfallet finns alla föroreningar man försöker ta bort i dricksvattnet.
Bristen på relevanta gränsvärden för slamspridning utnyttjas också i andra sammanhang i
vårt avfallsplågade samhälle. Byggavfall från rivningar kallas ”gipsavfall” och innehåller
metaller, lim, målarfärg etc. Detta anses vara bra att dumpa på jordbruksmark. På så sätt
utnyttjas slamspridningens generella brist på gränsvärden även för annat avfall.
Etiska principer saknas.
Det finns en rad anslutningar till reningsverken och slammet som skall kritiseras av etiska
skäl, t ex rester från sjukhusens obduktionsavdelningar.
Slamkadmium kan läggas på de sista arealerna med låga kadmiumhalter.
Ett annat oacceptabelt fenomen är, att det inte finns någon som helst ambition att skydda de
arealer som verkligen fortfarande har låga kadmiumhalter (för produktion av exempelvis
barnmat). Där skall man enligt Naturvårdsverket kunna sprida slam, men inte där jorden har
högre halter.
Barnmatstillverkarna söker, pressade av småbarnsföräldrars befogade och växande oro,
efter spannmål från arealer med lägsta möjliga kadmiumhalt, vilket blir allt svårare när
slamspridarna med Naturvårdsverkets bistånd saboterar denna ambition.

27

Läkemedelsrester, hormoner och radioaktiva ämnen
Inga bestämmelser finns heller om slammets innehåll av läkemedelsrester, hormoner och
radioaktiva ämnen från sjukhusens diagnoser och cancerbehandling, samt från mätningar
inom industrin. Gränsvärden saknas även för detta ohälsosamma avfall.
Hundratusentals kemikalier samt miljögifter i slam och mjölk.
Ingen hänsyn tas heller till de sannolikt 100 000-tals okända och nästan undantagslöst
otestade kemikalier och deras nedbrytningsprodukter, samt de flesta vanliga miljögifter som
finns i slam.
I mjölk har idag exempelvis ett hundratal av våra svåraste och mest svårnedbrytbara
miljögifter påvisats, vilket är nästan okänt hos allmänheten. Intaget av dessa gifter från mjölk,
ägg och kött är enligt Livsmedelsverket avsevärt större än från det rekommenderade intaget
av ”fet Östersjöfisk”, som enligt Livsmedelsverket inte bör ätas mer än 2 – 3 ggr per år.
Sådana ämnen i mjölk är till exempel DDT, DDE, hexaklorbensen, hexaklorcyklohexan –
där gränsvärden saknas i slam och halterna får vara hur höga som helst.
I kött och ägg men även i spannmålsprodukter, finns det starkt cancerframkallande
miljögiftet Benso(a)pyren och ett 20-tal liknande miljögifter. Detta miljögift finns i höga
halter i slam, men saknar också gränsvärde och lämnas vind för våg.
Östrogena ämnen i mjölk.
Ett särskilt ämne i mjölk skall nämnas eftersom mjölk är ett av våra viktigaste baslivsmedel.
Här finns hormonet östradiol. Kornas utsöndring av detta ämne i mjölk påverkas kraftigt av
kemiska ämnen, som exempelvis tillväxthormoner. Man har uppmätt mycket höga halter av
östrogena hormoner i mjölk utanför Sverige.
Inga analyser görs på svensk mjölk, vilket är allvarligt då reningsverken sprider en veritabel
cocktail av läkemedelsrester och hormoner med slam som dumpas på åkermark.
Östradiol har cirka 1 000 – 100 000 ggr kraftigare östrogenverkan än de hormonstörande
kemikalier som vi idag oroas för. Trots att vi omges med många sådana kemikalier i kläder,
plaster, hudvårdsprodukter etc, anses östradiol i nutidens mjölk stå för cirka 70 procent av vår
sammanlagda exponering för östrogena ämnen.
Det finns därför medicinska forskare som anser, att pojkar före puberteten inte skall dricka
dagens kontaminerade mjölk. I slammet finns höga halter av östrogena ämnen. Innehållet av
östradiol och etinylöstradiol (från p-piller) är så stort, att en enda slamgiva sprider ut
motsvarande cirka 5 000 p-piller per hektar åkermark.
Varken östradiol och etinylöstradiol eller andra läkemedel/läkemedelsrester och hormoner
har gränsvärden i slam och halterna kan därmed vara hur skrämmande höga som helst.
Det skall också tilläggas att forskare, politiker och allmänheten är oroade av hur hormoner
och hormonstörande ämnen sprids till dricksvatten och vattenlevande organismer från
avloppsreningsverk. Man vill se ännu bättre rening av avloppsvatten.
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Men ju bättre rening desto mer av dessa ämnen hamnar i slammet, eftersom teknik för att
destruera läkemedelsrester och hormoner saknas i de svenska reningsverken. Det är lika illa
om östrogena ämnen kommer med mjölk som med dricksvatten, i synnerhet som vårt intag av
dem är störst med mjölk.
Behov av åtgärder
Medan många hade väntat sig och efterlyst en ny och mindre riskabel väg när det gäller
”hållbar återföring av fosfor” godtar Naturvårdsverket i stället att det hittillsvarande systemet
med spridning av slam skall fortsätta.
Naturvårdsverkets utredning har kommit till bl a för att få ett slut på den kraftiga tillförseln
av metaller till åkerjorden. Våra och framtidens barn skall inte matas med välling och gröt
med höga och ökande halter av det extremt giftiga ämnet kadmium. Men Naturvårdverket
föreslår gränsvärden som leder till ökande halter i åkerjord och livsmedel. Det gäller inte bara
kadmium utan också bly, kvicksilver, tenn, silver och de flesta andra metaller. Detta strider
mot miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, som Regeringen lade särskild tonvikt vid.
Naturvårdsverket vill inte heller avbryta tillförseln av svårnedbrytbara organiska miljögifter
till livsmedelsproduktionen genom att stoppa slamspridningen. Sådana ämnen avdunstar som
tidigare sagts till lufthavet och faller ned på alla typer av odlingar, även hos ekologiska odlare
och hobbyodlare. Små barn som dricker mjölk ofta och väger litet får på så sätt ett betydande
intag av ett stort antal miljögifter som nått djurfoder som luftnedfall, samma ämnen som finns
i fet Östersjöfisk och som Livsmedelsverket ofta varnar för.
Men det troligen mest allvarliga är att slammet dessutom innehåller uppemot 100 000 av
industrisamhällets kemiska substanser och/eller deras nedbrytningsprodukter. Dessa är i
princip okända. Idag har man exempelvis hittat cirka 250 kemikalier i navelsträngsblod. Hur
många fler finns där? Vad ska man leta efter? Vilka kommer från slammet?
Det kanske viktigaste argumentet för ett omedelbart slamstopp har sin grund i
försiktighetsprincipen, d v s att man avstår från att göra något mycket riskabelt tills man vet
mer och bättre. Osäkerhet skall tolkas till de svagares fördel (foster och barn).
All slamspridning måste därför upphöra och ersättas med tekniska/ekonomiska
metoder som skiljer växtnäring från gravt kontaminerat avfall. Sådana metoder finns
tillgängliga idag och planeringen för att börja ta dem i bruk bör igångsättas omgående.
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och Naturvårdsverket.
Slutligen skall framhållas att det idag finns flera tekniska/ekonomiska metoder
för att skilja det kemiska avfallet från växtnäringen i våra avloppssystem. Det är
denna väg vi skall gå och det var detta som många ansvarskännande människor
hade väntat från Naturvårdsverket. Redan idag sprids inte längre slam i Schweiz
och Nederländerna och allt mer slam bränns i Tyskland. Från askan kan man
utvinna fosfor. Det finns inget skäl för ett högteknologiskt land som Sverige att
hamna på efterkälken när tekniken finns och när det i första hand gäller miljö
och hälsa.
Därför uppmanar vi regeringen och Naturvårdsverket:
Gör om och gör rätt – beakta Kemikalieinspektionens bistra kritik av
slamspridningen och uppfyll kravet att utgångspunkten skall vara
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Låt vår och kommande generationers hälsa
komma i första hand. Låt ett uthålligt kretslopp och en ren fosforåterföring värd
namnet komma till stånd. Men förhindra att avfallsföretag tillåts deponera sitt
giftiga slam på åkermark.
Om någon form av slamspridning på jordbruksmark skulle fortsätta efter denna
utredning, tvingas andra krafter i samhället åter ingripa. Att pressa tillbaka
miljögifter i navelsträngsblod och bröstmjölk liksom kadmium i barnmat måste
gå före önskan att minimera kommunernas avloppstaxor.
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