
Var med och värna om  

Framtidens odlingsmark 

 
så att även våra barn och barnbarn ska kunna få friska och nyttiga livsmedel 
och genom att hindra att förorenat avloppsslam hotar vår odlingsmark, vår mat, vår 
miljö och hälsa. 
 
I vår aktion kräver vi nu: 
- Att livsmedelsföretagen med full kraft kräver stopp för slamspridning i svenskt jordbruk. 
  
- Att detta skall gälla all jordbruksmark. Vi kan inte godta ett schackbräde av slam- och icke 
slamspridd åkermark, eftersom föroreningarna rör sig över fastighetsgränser, exempelvis i form av 
luftföroreningar. Ägarbyten leder ofta till ändrad inriktning på gårdarna. Foder och gödsel sprider ut 
miljögifterna osv. 
  
- Att göra gällande att slammet som föroreningskälla enkelt kan elimineras, till skillnad från andra 
diffusa källor. Frågan om vilka källor som är större och mindre saknar relevans – alla källor måste 
pressas tillbaka. 
  
- Att införa någon form av system, där jordbruksföretag som levererar gröda och animaliska 
produkter skall intyga att de inte tagit emot slam. Foderföretag bör på samma sätt intyga att de 
inte befattar sig med slamodlade produkter – vare sig för inhemsk marknad eller export. 
  
- Att ett informationsarbete påbörjas som visar slammets verkliga karaktär – huvuddelen kommer 
inte från WC-stolarna utan utgörs av kemiskt avfall. Andelen växtnäring är liten.   
  
- Att vi alla skall verka för att växtnäringen avskiljs från det kemiska avfallet innan vi kan tala om 
växtnäringsåterföring och kretslopp. Branschorganisationen Svenskt Vatten vill inte detta, troligen 
för att man inte då på ett enkelt sätt blir av med den dominerande och riskabla avfallsfraktionen. 
 
 

För att göra denna kampanj till en framgång behöver vi: 
* Ständigt uppdatera det tekniska underlaget, bevaka forskningen och initiera viss forskning 

* Möta och samtala med näringslivet 

* Ordna seminarier med livsmedelsindustrierna 

* Annonsera vad vi konsumenter vill och kräver 

* Publicera mera fakta på vår hemsida 

* Lokala initiativ och kontakter med de lokala reningsverken och jordbrukarna 

* Trycka upp informationsmaterial att dela ut lokalt 

 
Det är angeläget att du kan vara med och driva kampanjen, möjliggöra den om du tycker det är 
viktigt, både med stöd i form av kampanjbidrag, medlemskap eller prenumeration, men också i 
lokala aktiviteter och möten – vi kan inte göra det utan resurser och samarbete med konsumenter 
på lokalplanet. 
 
Påverka din och våra barns framtid med hjälp av ditt stöd till denna kampanj! 
 
Du gör så här: Betala in valfritt stöd till Pg 638 20 78-1, ange ”Kampanjstöd” samt vilken kampanj 
du vill stödja. Ange även ditt namn, adress och e-postadress. 
 

 

  Sveriges Konsumenter i Samverkan 
                                    0495-498 34 

 
På vår hemsida www.konsumentsamverkan.se  

kan du läsa mer om avloppsslammet och framtidens odlingsmark. 

http://www.konsumentsamverkan.se/

