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Välkommen tillbaka Martina!
Vi vill passa på att välkomna Martina
Jenderborn tillbaka efter föräldraledigheten!
Martina kommer jobba främst med avsättning
av biogödsel från Svensk Biogas i Norrköping
och Linköping, samt med spetsningsprodukter.
Du når Martina på 0732-010129 samt på
martina.jenderborn@biototal.se

Ni träffar oss på Alnarp på
Lantmästardagen 28/11
Kom gärna fram och säg hej och
prata med Martina om alla dina
funderingar kring Biototal och
våra produkter!

Du hittar våra kontaktuppgifter och
mer om oss på www.biototal.se
Gilla oss på Facebook så får
du våra nyheter direkt i
din feed.

Debatten Slamspridning
Den senaste veckan har slam diskuterats i några tidningsartiklar och
olika forum. Kritiken går ut på att slam är ett gödselmedel som leder
till förgiftade åkrar och förgiftad mat. Kritikernas mål är att stoppa
slamspridningen helt och för att nå dit används fakta ofta vårdslöst.
Undersökningar tolkas till slammets nackdel och blandas med
känslomässiga argument.
Användningen av slam har diskuterats under
många år och vi på Biototal känner väl igen
argumenten mot slamspridningen. Ibland kan
debatter av den här typen ha en positiv effekt
och ifrågasättandet av slam ligger till en del
bakom att vi i dag har ett mycket väl
kontrollerat slam från REVAQ-certifierade verk.
Kadmium i maten
I
slamdebatten
hävdas
ofta
att
slamspridningen är orsak till det kadmium som
finns i mat. I praktiken är det så att
kadmiumhalten i slammet idag är så låg att
den inte har någon egentlig betydelse för
kadmiummängden i maten. Det kadmium som
finns i marken är i första hand det som fanns
naturligt från början och det som kommer från
tidigare
användning
av
kadmiumrik
handelsgödsel.
Halter av farliga ämnen
Med dagens analysteknik kan man hitta väldigt
många olika miljögifter i alla typer av organiskt
material, till exempel i stallgödsel, biogödsel,
slam, jord och i livsmedel. Miljögifterna i det
organiska materialet finns nästan överallt och
kan komma från många olika håll.
Därför måste man titta på vilka halter det rör
sig om och göra en bedömning av om den är
så hög att den kan utgöra en risk för människor
eller miljö. En så kallad nollvision av farliga
ämnen är alltså helt enkelt inte möjlig i det
samhället vi lever i. Risk måste ställas mot
nytta. Tyvärr upplever vi att såväl alltför
många debattörer och i viss mån även
Naturskyddsföreningen
och
Kemikalieinspektionen har en tendens att glömma bort
det.

Förvanskade siffror och känsloargument
I Sverige finns en grupp människor som jobbar
i ett nätverk för att stoppa all slamspridning.
Tyvärr är de inte så nogräknade med hur de
använder fakta. Undersökningar tolkas till
slammets nackdel och siffror förvanskas. De
använder känslomässiga argument utan saklig
grund. De listar olika ämnen som finns i
slammet utan att ta hänsyn till vilka halter det
rör sig om och ifall dessa halter verkligen utgör
en risk.
Och nu då?
Vi som har jobbat med frågor om slam en tid
har vant oss vid att debatten går fram och
tillbaka. Under tiden har vi hela tiden arbetat
för ett slam av bättre kvalitet. Om det blir en
stor
oro
bland
konsumenterna
kan
livsmedelsindustrin påverkas och kanske ställa
krav på vilket gödselmedel som sprids på
åkern. Det är bra med konsumentmakt med
det behövs då ett bra underlag för besluten.
Vi har dock kommit ganska långt i arbetet med
en förbättrad slamhantering. Användningen av
slam från REVAQ-certifierade verk är mycket
väl kontrollerad och kvalitetsarbetet på
reningsverken kommer att leda till att
slammets kvalitet förbättras ytterligare. Vi
hoppas att det arbetet ska leda till att
livsmedelsindustrin tar sitt ansvar i kretsloppet
och att de inte utan goda skäl ska hindra en
seriös slamanvändning.
Som privat företag har vi svårt att delta aktivt
i slamdebatten ut mot konsumenter. Men vi vill
ändå informera våra kunder om den debatt
som pågår och bidra med väl underbyggda
argument. Hör gärna av dig till oss om du vill
veta mer.

