
Svenskt Vatten har på sin hemsida kritiserat Ren Åker Ren 
Mats artiklar om slam i Göteborgs-Posten, 

Se http://www.svensktvatten.se/Aktuellt/Nyheter/Avlopp-och-Miljo-nyhetslista/Slamdebatt-med-forlorade-

proportioner/      

Kommentarer i rött av Gunnar Lindgren

Debatt med förlorade proportioner

Ren åker – ren mat tar återigen upp WHO:s rapport State of the Science of Endocrine Disruptive 
Chemicals om hormonstörande ämnen. Men gruppen läser rapporten efter helt eget huvud och 
förvanskar slutsatserna. 

Bakgrund:  Gruppen Ren åker – ren mat fick i januari in en debattartikel om spridning av slam i 
Göteborgs-Posten. Denna bemöttes av oss - Svenskt vatten, Kretslopp och vatten, 
Miljöförvaltningen och Gryaab i Göteborg - den 16 januari, varpå gruppen fick replik i Göteborgs-
Postens nätupplaga den 26 januari. Debatten är, för Göteborgs-Postens del, avslutad. Men vi vill 
ändå bemöta gruppens argument avseende sakfrågorna. Här är vårt svar:

Ren åker – ren mat tar återigen upp WHO:s rapport State of the Science of Endocrine Disruptive 
Chemicals om hormonstörande ämnen. Men gruppen läser rapporten efter helt eget huvud och 
förvanskar slutsatserna.

Gruppens tyckande tappar alla proportioner när de fokuserar på det behandlade och kontrollerade 
slammet och avstår från att kommentera den helt dominerande direktkontakt vi människor har med 
dessa ämnen – i våra hem eller på våra arbetsplatser. Flamskyddsmedel i hemelektronik, 
mjukgörare i plaster, farliga metaller och andra skadliga ämnen finns i våra hem och våra kroppar. 
Men, de har inte kommit dit via slammet utan genom de produkter vi använder i vår vardag. Det är 
därför det är så viktigt att arbeta för en giftfri miljö. Reningsverkens uppströmsarbete är en del av 
detta arbete.

Följande är en viktig uppgift: Det är livsmedlen som levererar det allvarligaste miljögifterna till 
människan, s k POPs – persistenta organiska miljögifter. Dessa är svårnedbrytbara och samlas upp i 
fett. Många av de kemikalier och miljögifter vi möter i vår vardag, i plaster, hushållskemikalier etc 
skall vi försöka eliminera, men det är POPs som orsakar de stora hälsoriskerna. Den finns kvar år 
efter år i kroppen. Vissa dioxiner beräknas följa människan i flera århundraden. Halten i mammans 
blod sjunker då hon fyller upp sitt barn med dem genom bröstmjölken.

Att dra slutsatsen att slam från REVAQ-certifierade reningsverk skulle sprida gifter så att slammet 
orsakar sjukdomar är en grov förvanskning av fakta. WHO visar tydligt i sin rapport sid 14 hur 
samhällets kemikalier och miljögifter samlas upp i slammet och sprids till lufthavet. Det görs inget 
undantag i texten för miljögifterna som enligt WHO sprids med slam.

Ren åker – ren mat skriver också att slam är ett avfall. Det är mycket riktigt att det klassificeras så 
enligt Avfallsförordningen. Men det finns ingen motsättning mellan avfall och resurs. Tvärtom ska 
vi enligt EU:s avfallsdirektiv arbeta för att återanvända och återvinna avfall. Ska jordens resurser 
räcka till för alla i framtiden måste vi skapa rena kretslopp och återanvända och återvinna resurser, 
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istället förbränna material och näringsämnen och ta upp ny råvara. Att återföra näringsämnen till 
jorden genom att göra gödsel av slam och matavfall skapar ett kretslopp och minskar behovet av 
mineralgödsel. Det är rena kretslopp som vi skall skapa – inte ”miljögifternas kretslopp” som 
slamspridning ger upphov till. Förbränning av slam och utvinning av ren fosfor ger exempelvis ett 
rent kretslopp. Men även andra metoder finns tillgängliga idag. 

Ren åker – ren mat låtsas vara miljövänner, men deras förslag är ohållbara då de verkar förespråka 
en linjär näringskedja. De vill att vi bränner slammet. Då måste vi bryta ny fosfor för tillverkningen 
av mineralgödsel och därmed få ut ännu mer farligt kadmium i näringskedjan. Nej, fosfor går att 
utvinna ur förbränt slam idag.

Det är visserligen sant att slam innehåller kadmium, en tredjedel till hälften av det kommer från 
maten vi äter, men det är kadmium som redan finns i näringskedjan. Används mineralgödsel 
tillsätter vi hela tiden nytt kadmium till ekosystemet och bidrar därmed till att totalmängden på 
jorden ökar. Den del av kadmium i slam som kommer från samhället/gruvorna och inte kommer 
från åkern utgör minst 10 mg Cd/kg fosfor. Men i vanligaste konstgödseln NPK är halten cirka 4 mg
Cd/kg fosfor. Slam ger dubbelt så mycket ny kadmium till åkerjorden som konstgödsel.

Gruppens sista påstående, att reningsverken tillsätter giftiga kemikalier är grovt onyanserat. Dessa 
kemikalier behövs för att kunna rena vattnet så att inte övergödningen i våra hav – en av våra mest 
brännande miljöfrågor - ska öka. (Nedan finns en sammanställning över de uppräknade 
kemikalierna som används på Ryaverket, Gryaabs anläggning i Göteborg). Det är frågan om giftiga 
kemikalier, vars rester inte skall tillföras livsmedelsproduktionen. Miljögifter som vattnet skall 
renas från anses av Svenskt Vatten passa bättre i livsmedelsproduktionen. Även kemikalieresterna 
de sätter till skall läggas med slammet på åkern. Det skall vi inte acceptera!

En förutsättning för ett hållbart samhälle är att vi blir kvitt farliga ämnen, genom lagstiftning och att
vi alla, som konsumenter, undviker dem och köper miljömärkta produkter. Samt se till att de 
ihopsamlade resterna av miljögifterna inte förs in i livsmedelsproduktionen.

Lösningen är att få bort farliga ämnen i vår vardag och tillvarata de nödvändiga näringsämnena i 
slammet, inte att förbjuda kretslopp. Men ”miljögifternas kretslopp” skall förbjudas.

Henrik Kant, direktör, Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Anders Finnson, ordförande i Revaq, Svenskt Vatten

______________________________________

Alla artiklarna i GP

Se http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2602446-miljogifter-fran-avloppsslam-finns-overallt   samt 
klicka på bilderna!

Gunnar Lindgren

Starrkärr 210, 446 95 Älvängen

Tfn 0303-745073, 070-5679054

gunnar.lindgren.mail@telia.com

mailto:gunnar.lindgren@ale.mail.telia.com
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2602446-miljogifter-fran-avloppsslam-finns-overallt


www.gunnarlindgren.com

http://www.gunnarlindgren.com/

