Det är ett redigeringsfel i texten nedan. Det är rötslam som sprids på åkrarna.
Rötslam är den produkt från avloppsslammet som finns kvar när gas har utvunnits ur slammet.
Förutom avloppsslam innehåller rötslammet oftast restprodukterna från matrester samt ibland
slaktrester och djurdynga.
Före det att rötslammet sprids på våra åkrar, busk-, blom-, bär- och fruktodlingar torkas
rötslammet genom avdunstning i ett mellanlager i minst 6 månader.
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Avloppsslammet på våra åkrar är giftigt
■ ■ Stoppa spridningen av avloppsslam på åkrar, i skogen, i vår
natur! Det kräver ett upprop med
namninsamling från Ren Åker –
Ren Mat med underrubriken ”Vi
alla vill att vår mat skall vara hälsosam och fri från föroreningar
och främmande ämnen”.
Avloppsslam är en giftig restprodukt som består av de fasta
produkterna i vårt avloppsvatten
och som avskiljs i våra reningsverk. Avloppsslammet sprids ut i
flytande form på våra åkrar.
I Skottland har forskning på
får som betat på betesmarker
som har gödslats med avloppsslam bevisligen fått benskörhet,
hjärnskador, fel på genitalier och
på sina avkommor. I vårt närområde rider många sina hästar
över slamberikade åkrar och låter
dem beta där. En häst har mycket
större kroppsvikt än ett får så
det kanske tat lite längre tid för
en häst innan den visar samma
tecken på påverkan.
FN-organet Världshälsoorganisationen (WHO) har funnit att
slammets gifter också sprids med
luften. Så trots att ekologiska
odlare inte tar emot slam hamnar
många av dessa ämnen ändå
även på deras grödor. Därför kan
vi inte nöja oss med att handla
ekologiskt utan måste kräva att

”Så länge slamspridingen fortsätter
kommer gifterna att hamna i vår
mat och därmed i våra kroppar.”

all slamspridning upphör. Så
länge slamspridningen fortsätter
kommer gifterna att hamna i vår
mat och därmed i våra, våra barns
och våra djurs kroppar.
Troligtvis har vi också avloppsslam i vår trädgård, i vår balkonglåda och kanske också i våra
blomkrukor för slammet brukar
ofta blandas upp med annan
kompost, lera, sand, med mera
för att sedan säljas som blomjord,
såjord och liknande.
Det finns alternativ som också
gör de lantbrukare som sprider
avloppsslam på sina åkrar glada
även om det inte ger dem den
extra inkomst som slammottagningen ger. Elda upp slammet och
återvinn bland annat de gödningsämnen som eftersträvas.
Svenska försök har visat att det
inte bara är en bra idé utan det är
också kommersiellt gångbart.
Schweiz har som första land
totalförbjudit all spridning av
avloppsslam. Ska Sverige hinna
med att bli bland de tio första?
Stöd uppropet – säg nej till
denna miljöbomb!
Läs mer om avloppsslam på
hemsidan http://håbo-tibble.se
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