
Våra njurar kan skadas vid oljebrist 
  
För många är det uppenbart att oljeutvinningen här på jorden snart kommer att vika ned. Detta 
kommer att fortsätta under årtionden framöverför, oljeproduktionen kommer aldrig att öka igen. Tyvärr 
är det mycket som tyder på att de stora förhoppningarna till alternativ energi saknar grund. De flesta 
av dessa energislag är ändå mer eller mindre beroende av olja - till exempelvis för gruvutvinning, 
förädling, konstruktioner, transporter etc. Vi måste mot denna bakgrund i stället räkna med att under 
umbäranden anpassa samhället, våra sociala beteenden och liv till en krympande mängd flytande 
energi till transportapparaten. 
   Livsmedelsproduktionen är den kanske ömtåligaste delen. Idag äter vi mat som når oss från snart 
sagt alla delar av världen - och oljan är förutsättningen för detta. I framtiden är detta en omöjlighet och 
vi måste helt lita på inhemsk och närskalig produktion. De stora tätorternas livsmedelsbehov kommer 
sannolikt att bli det mest svårbemästrade problemet. Framställningen måste i framtiden ske i princip 
utan olja - hur nu detta skall gå till? 
   Det moderna jordbrukets kanske mest skrämmande konsekvens är att åkerjorden oavbrutet tillförs 
den giftiga och riskabla tungmetallen kadmium och halterna i åkermarken ökar därmed 
oavbrutet. Kadmium kommer bl a från konstgödsel, från luftnedfall och något från kalk. Men den i 
särklass största källan är avloppsslam där sådan sprids.  
  
Kadmiumhalterna i svensk åkerjord och därmed också i livsmedel, som exempelvis vete och potatis, 
är idag så höga att vissa grupper av normalbefolkningen - t ex kvinnor i fertil ålder, vegetarianer och 
särskilt känsliga redan idag beräknas ha skador på sina njurar. Se Appendix. Vi ser att om dagens 
normala intag vid 15 mikrogram kadmium per dag skulle fördubblas till 30 mikrogram per dag, kan vi 
vänta att antalet skadade kvinnor skulle öka från 10.000 till 50.000.  
  
Då odlingen av livsmedelsgrödor kan ske på många ställen, inte bara i Sverige utan ute i världen - kan 
vi än så länge välja arealer med låg kadmiumhalt och det svenska intaget blir förhållandevis inte så 
högt - ett medelvärde från grödor odlade på arealer med både höga och låga halter. 
  Men när oljebristen gjort entré måste det mesta vi äter komma från närbelägna odlingar. Dvs marken 
runt våra stora tätorter måste användas för i stort sett all livsmedelsproduktion. Men denna för 
framtiden i ordets rätta mening livsviktiga mark är den mest hotade åkermarken i Sverige. Inte bara 
genom ökad exploatering och förhöjt luftnedfall från trafik m m. Nej, den stora faran är just 
kadmiumtillförseln. Under många år har de kommunala reningsverken i Sverige lyckats använda 
åkermarken runt tätorterna som soptipp för avloppsslam. Man har påstått att slamspridningen var ett 
"kretslopp". Men sedan det avslöjades att slammet till allra största delen består av ett myller av 
metallavfall, miljögifter, däcksbitar, petroleumprodukter etc etc medan mängden växtnäring bara utgör 
några procent, upphörde slamspridningen i det svenska jordbruket. För detta skall vi tacka 
Livsmedelsindustrin, LRF och Sveriges Konsumenter i Samverkan m fl. Men betydande skada har 
redan skett. Då de stora slammängderna i Sverige alstras i de stora tätorterna, har just den viktiga 
åkermarken runt dessa fått ta emot stora mängder slam och därmed också kadmium. 
  
I nedanstående figurer ser vi hur åkermarken (matjorden) runt Stockholm och Malmö är mycket 
förorenad av kadmium. (Att marken runt Göteborg har lägre halter kan till viss del bero på att 
slammotståndet varit starkast där.) Figuren över kadmiumhalten i alven beskriver hur kadmiumhalten i 
matjorden sannolikt såg ut för 200 år tillbaka. Alven är den del av åkern som ligger under plogdjupet, 
ca 40 cm under markytan och som i begränsad omfattning nås av slammets avfallsmetaller etc. 
Hela frågan försvåras avsevärt genom att man idag kalkar åkermarken dels för att ge bättre skördar 
genom att hålla uppe pH och dels för att "kalka fast" kadmium i åkerjorden - dvs kadmium tas svårare 
upp vid högt pH. 
  
  

Tillståndet i svensk åkermark - Kadmium i matjord och alv 



 
 

 
Eriksson, J., Andersson, A., Andersson, R. 1997. Tillståndet i svensk åkermark. Naturvårdsverket. 
Rapport 4778. Naturvårdverket förlag. kundtjanst@environ.se , © Naturvårdsverket  
  
  
Vi måste omedelbart vidta radikala åtgärder och fatta långtgående beslut för att skydda vår 
åkermark mot fortsatt kadmiumtillförsel och exploatering! 
  
Det gäller i första hand just marken runt tätorterna - men faktiskt all åkermark. Om vi utgår från att 
åkerbruket i framtiden måste ske utan konstgödsel, besprutning och omfattande maskinanvändning, 
så kommer avkastningen att bli betydligt lägre. Dessutom kommer avkastningen att minska då 
kalkleveranserna upphör och pH sjunker. Vissa uppskattningar säger att avkastningen kommer att 
sjunka till en tredjedel utan olja. Då måste tre gånger större areal tas i anspråk för att få samma skörd. 
Men då skall vi också beakta att en stor del av jordbruksarealen troligen måste användas för att odla 
foder till dragare som oxar och hästar? Vi får inte bortse i från detta, även om vi fortfarande är 



förblindade av teknikens skenbara möjligheter och vi värjer oss i det längsta från att inse detta. Hur 
åkermark i detta läge skall räcka även till framställning av flytande biobränsle med inget eller ett uselt 
energinetto, är svårt att förstå? 
   En rimlig utgångspunkt för en uthållig energiförsörjning är att åkermark och skogsmark är de enda 
"apparater" som i det långa tidsperspektivet kan fånga in solenergi. Så fort vi börjar tala om solceller, 
vind och vattenkraftverk, etanol, vätgas etc måste vi direkt ha tillgång till fossil energi för att driva 
schaktmaskiner och truckar i gruvor, smältverk, göra master, generatorer och kraftledningsstolpar etc.  
  På detta sättet blir faktisk åker och skog nästan helig och förtjänar en helt annan respekt, vård och 
behandling än den dagens oljeberusade människa kan erbjuda. 
  
Den svåraste frågan är nog hur närskalig framställning av modersmjölkersättning och barnvälling skall 
gå till. Hittills har man sökt upp arealer någonstans i Sverige som ger särskilt låga kadmiumhalter i 
spannmål. Men var hittar man sådana åkrar runt Stockholm? 
  
En annan kritisk metall som växer extremt snabbt i svensk åkerjord är guld 
  
Under de senaste åren har de kommunala reningsverken lyckats prångla ut allt mer slam, trots att det 
officiellt råder slamförbud. Men man gömmer detta bakom olika fasader, t ex att slammet sprids på 
åkermark som kallas "viltåkrar" eller inom ett påstått forskningsprojekt som kallas ReVac. Det farliga är 
inte bara tillförseln av kadmium utan att man inte undersöker vilka andra föroreningar som sprids på 
den heliga åkermarken. 
   För några år sedan visade forskaren Jan Eriksson vid Lantbruksuniversitetet i flera 
uppmärksammade och efterlängtade studier, att vanligt slam innehåller förhållandevis höga halter av 
guld och det är denna metall som ökar snabbast i svensk åkermark vid slamspridning. Eriksson anger 
att en fördubbling av guldhalten sker på mindre än 10 år vid slamspridning, vilket är både 
uppseendeväckande och upprörande. Eriksson visar också att det tillförs ca 240 gånger mer guld per 
hektar med normalt slam än det som tas upp med det vete man odlar. Motsvarande siffra för silver är 
2.400 gånger! Även om man använde det minst förorenade slammet i undersökningen var siffrorna 
150 gånger för guld och 600 gånger för silver. Att överhuvudtaget "forska" runt slammets kvalitet är 
meningslöst - slammet är och förblir ett samhällsavfall som inte har att göra på åkermark. 
Växtnäringsämnena från urin och avföring skall i stället samlas in för sig och återföras till åkermarken. 
  
Ädelmetallen guld ligger inte stilla i marken, vilket man kunde vänta. Den tas upp i grödan, och den 
snabba uppbyggnaden i åkerjorden gör att våra livsmedel rimligen får allt högre halt av 
guld. Guld kan påvisas i vårt blod/plasma och denna metall har effekter på en rad organ i mycket låga 
halter. Guldsalter används exempelvis vid behandling av reumatiska åkommor. Vad den snabba 
ökning av guld i åkerjord ställer till med för vår hälsa vågar man inte ens tänka på. 
  
Det är talande för nuvarande situation att guld lämnas vind för våg när man analyserar slam och 
gränsvärde saknas. 
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