Torsdag den 8. februar 1996
Kommunerne kan fortsaette med at levere affaldsslam til

landbrugets marker, men der foreligger intet om at gribe ind
mod de kemikalier, som kan vaere arsag til forurening
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AflcBsning afslamf0r udbringning pa viarken

Efter slam-boykotten:
Landbmget valgte forurening
stoffer

i

samme

omfang

Af

som slammets indhold af

Finn

kvaelstof, og i koncentrationer, der i mange tilfaelde
overstiger landbrugets normale anvendelse af sprojtemidler - uden at have god-

Bro-Rasmussen,
S0Uer0d Park,
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professor
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Glideiide oplisevelse

DET VAR en befriende klar

AUigevel kunne miljoministeren efter anbefaling fra
Miljostyrelsen lige for jul

melding, der i sensommedansk

traeffe aftale med landbru-

landbrug, at man agtede at
starte en boykot over for

ren

fremkom

fra

get om en »glidende ophasvelse af boykotten« til foraret. En serie undereogelser
var ganske vist endnu uafsluttede, men pa den spinklest mulige forudsigelse
blev det tolket, at sundhed
og miljo ikke \dlle blive ska-

modtagelsen af kommunalt
spildevandsslam som "gra
tis godningstilskud" til deres i forvejen overgodede
marker.

Ud over den gradvise forringelse af slammets godningsvaerdi, som er fulgt i
kolvandet pa vandmiljoplanens krav til rensningsanlaeggene, bar slammet vist
sig i dag at vaere belastet
med miljofremmede, muligvis bade sundheds- og
miljofarlige kemiske stoffer
i stort antal og i store
m$ngder. Forelobig er der
tale om op mod 100 enkelt-

det

ved

en

fortsat

slam-

spredning.
Nu ved
Kyndelmisse,
godt en maned senere,
er dette blevet gentaget
fra Vandkvalitetsinstituttet,
der bar forestaet underso-

gelserne.

Derimod

foreligger

der

intet om at gribe ind over

for den bandel og de anvendelser af kemikalier, som er

arsag til slamforureningen.
Der tales kun om langvarige eftersogninger af kilden
til de enkelte forureninger,
og om pa basis af fortsatte
screeningsundersogelser at
udarbejde m^rettede graensevaerdier - eller, som vi siger i fagkredse: at saette
grcensevcerdier pa udsalg.
Endelig gives der lofte om
fortsatte undersogelser, om
forsog og forskning, sMedes
at alle gode kraefter atter
kan samles om at vende til-

bage til den lobende spredning af slam.
Det fortssetter

Forurening eller ej. Landbruget endte med at vaelge
forureningen, og kommu
nerne kan fortsaette med at
levere
deres
affaldsslam
med 1000 tons kvaelstof -i-

1000 tons busholdningskemikalier bvert ar til dansk

landbrugsjord. Alt i mens vi
taenker pa Brent Spar, der
ikke mMte nedsaenkes pa
bunden af Atlanterhavet
med 50 tons kemikalier af

stort set samme type.

