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Inga slamgifter i vår mat – gör så här! 

Vi får i oss slamgifter genom mjölk, ägg, kött och 
mjöl!!!   Ska vi acceptera det?   Nej!!!  
Låt oss tillsammans få stopp för slamspridningen! 
 

1. Skriv ett mail till ett eller flera av Arlas och Lantmännens 

varumärken, se adresser nedan! 

Du ber att varumärket ser till att ALL slamspridning upphör. 
Observera att det inte räcker med att ”slam inte sprids på mjölkgårdar” eller att 

”slam inte sprids på odlingar av spannmål till mjöl och barnvälling” 

Poängen med detta upprop är att ovanstående princip är helt otillräcklig enligt 

rapporten från WHO.  Slamgifterna sprids genom avdunstning och som luftnedfall. 

 

Om man låter analysera livsmedlen som framställs enligt denna princip, innehåller de 

högst sannolikt luftburna miljögifter. ALL slamspridning måste upphöra! 

 

2. Be era vänner, andra intresserade och föreningar, där ni är 

medlemmar, att besöka denna hemsida hos ”Ren Åker Ren 

Mat” www.renakerrenmat.se samt också skicka mail till 

varumärken! 

 

Hjälp till att föra vidare detta budskap genom insändare i 

tidningar, sociala medier och debattinlägg i radio! 

 

3. Läs artikeln om miljögifter i slam och vår mat i tidningen 

Medicinsk Access. Den börjar så här: 

Slamspridningen gör att miljögifter finns i 

vår mat 

Posted on Nov 17, 2014 | 0 comments  

http://www.renakerrenmat.se/
http://medicinskaccess.se/wordpress/2014/11/17/slamspridningen-gor-att-miljogifter-finns-var-mat/#respond
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Tror du att vi får i oss mest miljögifter från fet Östersjöfisk? 

Så är det inte. Allra mest miljögifter får vi i oss via mjölk, kött och ägg. 

Och slamspridningen är en stor bov i dramat när vi blir depåer för miljögifter. 

Synen på sambandet mellan miljögifter och vår hälsa har radikalt förändrats de senaste åren. 

Tidigare har man satt gränsvärden i exempelvis livsmedel för ett ämne åt gången och trott att 

detta skyddar oss mot sjukdom. 

Idag vet vi dels att vi samtidigt exponeras för tusentals kemiska substanser och miljögifter i 

vårt kemikaliserade samhälle, dels att dessa samverkar med varandra. Resultatet blir att små 

doser av många ämnen, som var för sig ligger långt under gränsvärdena, ändå kan orsaka 

många svåra sjukdomar. Denna samverkanseffekt kallas populärt för ”cocktaileffekt”. 

Gränsvärden inte meningsfulla 
Gränsvärden är inte längre meningsfulla och den internationellt erkände forskaren Åke 

Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet, samt föreståndare för nya Swetox 

Research Center, säger ”Det här betyder att det inte finns några tröskeldoser, vilket gör det i 

stort sett omöjligt att sätta gränsvärden.” 

Även Livsmedelsverkets experter anger att: ”Dioxin och PCB lagras i fettväven under flera år. 

Därför är det bra att utsättas för så lite dioxin och PCB som möjligt under uppväxten”. Alla 

bidrag av miljögifter till barnens värld skall alltså pressas tillbaka i möjligaste mån, även om 

de ligger under gränsvärdet som ju egentligen spelat ut sin roll. 

Nordiska ministerrådet anger att högst tio procent av ett tidigare gränsvärde (”säker dos”) 

skall godtas idag. 

Läs hela artikeln här > 

_______________________________ 

 

4. Adresser till varumärken 

 

Lantmännens varumärken 

Mailadresser finns ofta längst ned på hemsidorna eller under fliken kontakt 

http://np.netpublicator.com/netpublication/n48794020/10
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Amo 

 
amo.dk 

Axa 

 
axa.se 

Bozita 

 
bozita.se 

 

 

 

Det Gode Brød 

 
schulstad.dk 

 

 

 

Doggy 

 
doggy.se 

 

 

 

GoGreen 

 
gogreen.se 

Gooh! 

 
gooh.se 

Gyllenhammars 

 
  

Hatting 

 
hatting.dk 

Korvbrödsbagarn 

 
korvbrodsbagarn.se 

Kungsörnen 

 
kungsornen.se 

Levebrød 

 
schulstad.dk 

Mjau 

 
mjau.se 

Nord Mills 

 
nordmills.se 

Paaskebrød 

 
paaskebroed.com 

Pastridor 

 

Regal 

 

Schulstad 

 

http://www.amo.dk/
http://www.amo.dk/
http://www.axa.se/
http://www.axa.se/
http://www.bozita.se/
http://www.bozita.se/
http://www.schulstad.dk/
http://www.schulstad.dk/
http://www.doggy.se/
http://www.doggy.se/
http://www.gogreen.se/
http://www.gogreen.se/
http://www.gooh.se/
http://www.gooh.se/
http://www.hatting.dk/
http://www.hatting.dk/
http://www.korvbrodsbagarn.se/
http://www.korvbrodsbagarn.se/
http://www.kungsornen.se/
http://www.kungsornen.se/
http://www.schulstad.dk/
http://www.schulstad.dk/
http://www.mjau.se/
http://www.mjau.se/
http://www.nordmills.se/
http://www.nordmills.se/
http://www.paaskebroed.com/
http://www.paaskebroed.com/
http://www.pastridor.be/
http://www.regal.no/
http://www.schulstad.dk/
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pastridor.be regal.no schulstad.dk 

Skoga 

 
skoga.com.pl 

Sopps 

 
sopps.no 

Start 

 

 

Arlas varumärken 

Här kan man föra fram sitt budskap till Arla genom att gå till: 

http://www.arla.se/om-arla/kontakta-oss/fraga-arla/  

 

Apetina  

Arla Ko  

Arla Köket  

Bregott  

Castello  

Cocio  

God Morgon Juice  

Höng  

Kelda  

Keso
®
 Cottage Cheese  

Kvarg  

Kvibille ost  

Lätt & Lagom  

Rynkeby  

http://www.pastridor.be/
http://www.regal.no/
http://www.schulstad.dk/
http://www.skoga.com.pl/
http://www.skoga.com.pl/
http://www.sopps.no/
http://www.sopps.no/
http://www.arla.se/om-arla/kontakta-oss/fraga-arla/
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/apetina/
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/arla-ko/
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/arla-koket/
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/bregott/
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/castello/
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/cocio/
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/god-morgon-juice/
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/hong/
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/kelda/
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/keso/
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/arla-kvarg/
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/kvibille/
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/latt--lagom/
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/rynkeby/
http://www.startfrukost.se/
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Smör- & rapsolja  

Svenskt Smör  

Tropicana Juice  

Arla Wellness  

Wästgöta Kloster  

Yoggi  

 

 

 

5. Både ICA och Lidl har egna varumärken för sin mjölk. Båda 

köper mjölk från Arla. Därför bör också dessa företag kontaktas 

och ombeds föra fram önskemålet till Arla att ALL slamspridning 

upphör. 

Brev till ICA  http://www.ica.se/kundtjanst/fraga-ica/  

Brev till Lidl   kundtjanst@lidl.se  
 

6. Både ert mail till varumärkena och deras svar är välkomna till 

info@renakerrenmat.se  

Ert namn behandlas konfidentiellt. 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
Ren Åker Ren Mat 2014.11.18 

http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/smor---rapsolja/
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/svenskt-smor/
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/tropicana/
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/wellness/
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/wastgota-kloster/
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/yoggi/
http://www.ica.se/kundtjanst/fraga-ica/
mailto:kundtjanst@lidl.se
mailto:info@renakerrenmat.se
http://www.arla.se/vara-produkter/vara-produkter/alla/yoggi-yalla/

