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Hej!
Regeringen har äntligen gått ut med beslut om att starta en utredning för 
att förbjuda utspridning av avlopsslam på åkrarna i Sverige - i likhet med 
flera länder ute i Europa. Den viktiga fosforn ska istället tas fram genom 
att bränna slammet.

Nu återstår att se hur extrema Södertälje kommun kommer att förhålla sig
till detta. Jag fick påminna LT att de till skillnad från många andra tidningar
inte refererat nämnda regeringsbeslut, vilket åtgärdades efter någon dag.

Jag skrev till Miljöpartiet om saken. Jag har under åren hackat på flera av 
mina vänner där - Hasse, Lars Evers, Mats Pertoft, Hanna Klingborg m fl. 
Man har bett mig att själv engagera mig i partiet, vilket jag gjorde i Falun 
på tidigt 80-tal. Jag förstår att det finns interna motsättningar i frågan. 
Outtalat förstår jag att Patrik Waldenström är en stark intern ivrare för 
detta. (Även Lars Evers, som jag bråkat mycket med.) Men Waldenström 
är ordförande i Miljönämnden och jag känner honom inte.

Jag skickade ett mail med förfrågan om MP/Södertälje skulle komma att 
rätta sig efter regeringens nya inriktning. (Bifogat). Och fick svar idag av 
Waldenström. (Oxo bifogat)

Redan med Lars Evers har jag riktat in mig på, att inte ens om vi får bort 
industriavfallet så är denna idé något att bygga på. Det är klart att vi inte 
får förstöra våra vattendrag med dessa gifter och kemikalier - MEN det är 
ju ingen anledning till att vi ska lägga det kontanimerade avfallet på vår 
mat! 

Här i Nackunga, Hölö - där Södertälje med MP:s bifall har sin 
(världsledande?) slamförsöksanläggning gjordes t ex en 
forskningsundersökning 2016 angående läkemedel i detta slam - 
efterkompostering: Alla läkemedel upphittades i provodlade morötter och 
vete!
Nu svarar man, ja, det är försvinnande lite. Men vad vet vi om dels 
cocktaileffekten av alla snabbt ökande olika läkemedel och 
hushållskemikalier, och dels, hur blir det med ackumuleringen i jorden 
alltefter tiden går? Detta är ju knappast ett sätt att bygga upp en stark 
harmonisk och balanserad jordmån... Man kan riktigt höra gamle 
biodynamiske jordforskaren Bo Petersson protestera.
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