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Vi bör ha ett kretslopp som inte förorenar vår 
miljö 
Anders Finnson påstår att jag ifrågasätter nyttan med ett kretsloppssamhälle i Land Lantbruk den 12
juni. 

Det är tvärtom: Vi är överens om nyttan av kretslopp och att vi ska arbeta uppströms för att undvika
farliga substanser i vår miljö. Skillnaden ligger i definition av ett miljövänligt kretslopp.

Anders Finnsons kretsloppssamhälle bryter mot miljömålet Giftfri Miljö och innebär att mer än 
140 000 hormonstörande och andra skadliga substanser i vårt avloppsvatten tillförs åkermarken.

Mitt kretsloppssamhälle innebär att vi destruerar de skadliga substanserna i slammet genom 
förbränning och skapar en säker barriär. Vi får tillbaka 95 procent av den fosfor som finns i slammet
i växttillgänglig och ren form. Fosforn kan utvinnas ur askan.

Svenskt Vattens metod innebär att endast hälften av fosforn utnyttjas och den tillför föroreningar 
och en massa kadmium till våra åkrar. Slamspridning leder till ökade utsläpp av klimatgaser, och 
markskador i form av packning och störd mikrobiell aktivitet i marken.

Svenskt Vatten och kommunerna tar heller inte sitt lagenliga ansvar för den miljörisk som 
slamspridning innebär för jordbrukaren som tar emot slam.

Mitt kretsloppssamhälle innebär att vi tar tillvara den förnybara energin som finns i slammet, 1,5 
MJ per kilo slam, som i våra värmeverk minskar användningen av fossila bränslen och importerade 
sopor.

Anders Finnson skriver att uppströms arbete är helt beroende av att avloppsslam ska spridas på 
åkern.”… en förbränningslinje riskerar sätta stopp för detta arbete”, vilket är anmärkningsvärt och 
avslöjande av hans motiv.

Jag anser att vi måste tänka om och arbeta med både uppströms arbete, och destruera de farliga 
substanser vi redan har i avloppen om vi vill ha en renare miljö.

I mitt kretsloppssamhälle måste reningsverkens utsläpp av orenat avloppsvatten, bräddning, i våra 
vattendrag upphöra. Vi måste aktivt se till att farliga substanser, läkemedelsrester och smittor inte 
passerar reningsverken ut i våra vattendrag.

Anders Finnsons kretsloppssamhälle syftar enbart till att bli kvitt slammet.

Mitt kretsloppssamhälle strävar efter att uppfylla miljömålet en Giftfri Miljö och lämna över en 
bättre jord till våra barn och barnbarn.

Jag uppmanar därför LRF och alla politiker att inte acceptera Svenskt Vattens propaganda för 
slamspridning som leder till ett förorenat kretslopp utan ställ krav på en ren återföring och skapa en 
säker barriär mot föroreningar.

Per-Åke Sahlberg, lantmästare, ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Slam- och 
fosforgrupp
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