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Fortsätt vägra slam på åkern
Sveriges bönder har lagt ett tufft år bakom sig. Vikande lönsamhet och
ifrågasatt djuromsorg - många gånger orättfärdigt för kollektivet bönder som
står för Europas bästa djuromsorg.
Än jobbigare känns det för den enskilde om hon eller han tycker sig
utlämnad utan stöd från den egna organisationen man hade förväntat sig.
Lönsamheten kan öka, förhoppningsvis leder en förbättrad
världskonjunktur till detta. Ifrågasatt djuromsorg till trots är bondens
position i den allmänna opinionen god.
Då det gäller jordbrukets förnämsta produktionsresurs åkerjorden är
situationen en helt annan, en kontaminerad jord med rester av tusentals
ämnen kan inte återställas inom överskådlig tid.
Då man tar del av tillgängligt material framstår ett positivt
ställningstagande till slamspridning på åkermark än mer märkligt.
Den certifiering man lutar sig mot är skrattretande lik den modell som
lanserades för att skapa acceptans för brasiliansk etanol, det vill säga mest
löften om framtida förbättringar. På sådana luftslott är det svårt att förstå att
någon skulle riskera sin åkerjord.
Lönsamheten för den enskilde bonden är minimal och på intet sätt värd
den risk man tar.
Det livsmedel i vilket man lättast spårar oönskade rester är mjölken.
Mjölkproducenterna/produkterna har ett starkt förtroende hos
konsumenterna. Är man beredd att riskera detta?
Vad händer om man finner oönskade rester i svenska mjölkprodukter?
En elak tanke har slagit mig: Ligger det någon politisk uppgörelse bakom?
Om så är fallet, vad har man då lovat bönderna? För mig är den svår att
skönja - för det kan väl inte vara så att bönderna ska klia VA-företagen på
ryggen och lösa deras kvittblivningsproblem.
Den brutala sanningen är ju att det fordras så omfattande och kostsamma
förändringar av strukturer och reningsmetoder innan jordbruket ens skulle
överväga att acceptera slamspridning.
Ju tydligare jordbrukets företrädare är med att man inte vill ha med
avfallet att göra desto snabbare kommer verkliga förändringar till stånd.
Ett avståndstagande nu känns lika angeläget som tidigare.
Bo Dockered
Före detta ordförande i LRF

Kerstin Davidsson på debattredaktionen skriver:

Dockered ryter till om slam
på åkrarna
Frågan om rötslam på åkern har varit en surdeg ända sedan 1980talet. På den tiden var Bo Dockered förbundsordförande i LRF.
Vi minns honom i rollen som en stark profil. "Dockered dundrar"
var nästan en stående rubrik i Land Lantbruk.
Men sedan han avgick 1995 har hans utspel i frågor kring
lantbruket varit mycket sparsamma.
Han har ägnat krafterna åt ATG, folkrörelserådet Hela Sverige
ska leva och Sveaskog.
Den här veckan kan vi i alla fall hälsa Bo Dockered välkommen
åter i Land Lantbruks spalter. Här intill ryter han till i
slamfrågan. God läsning!

