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1 Hälsar välkommen till årets fjärde styrelsemöte
2 Angående: Slam - läkemedelsrester - antibiotikaresistens.
Diskussion hur LRF lokalt och hur LRF riks behandlar denna frågan utifrån den
bakgrund och de kunskaper som dels finns sedan länge, dels framkommit under allra
senaste åren (risk med att bidra med ökad antibiotikaresistens vid spridning av slam
på åkermarken). Till detta protokoll bifogas underlag för den diskussion styrelsen
hade. Styrelsen överens om att vår åkermark, våra grödor, våra försålda livsmedel
och råvaror får på inget sätt bidra till eller förmedla någon eventuell risk för att
multiresistenta bakterier kan spridas genom slam, (aktuellt i Uddevalla, slam från
slutna tankar). Styrelsen konstaterar att Uddevalla kommun tar inget som helst
ansvar, ekonomiskt, medicinskt, massmedialt för slammet efter att Uddevalla energi
fyllt gödselbrunnen och fyllt på 1 % Urea. Oavsett vad eller hur mycket en
villaägare fyller i slutna tanken i form av t ex överblivna läkemedel vilar inget
ansvar på en villaägare. Allt ansvar vilar på lantbrukarna. Svensk djurskyddslag och
EU s lägsta användning av antibiotika i djurproduktionen är i dag det absolut
viktigaste varumärket för svenskt jordbruk och för svenska livsmedel. Styrelsen helt
överens om att detta varumärke får ej solkas ner genom osäkra följder av
slamspridning på åkermark där livsmedel eller djurfoder produceras.
Beslut: att följa den inställning som landets högsta kompetens inom medicin,
Socialstyrelsen, anger i remissvar till Mark och Miljödomstolen mål nr 7883-11.
Beslut 2014 03 11,
citat, del av remissvaret
Vid spridning av slammet sker även en spridning av läkemedelsrester i miljön.
Läkemedelsrester, särskilt antibiotika i slammet, kan leda till en framtida risk för
smittspridning. Uppströmsarbete fungerar inte då läkemedelsresterna tillförs via urin
och fekalier. En del av läkemedelsresterna, de ej vattenlösliga, anrikas i slammet.
Vid slamspridning kan läkemedelsrester som innehåller antibiotika leda till att
antibiotikaresistens utvecklas i faunan och så småningom ge upphov till
smittspridning i humanpopulationen, eftersom smittspridning mellan djur och
människor förekommer. Vidare forskning inom området behövs men tills vidare bör
försiktighetsprincipen gälla.
Beslut: att per brev sända information till dels våra medlemmar, dels till politiska
nämnder, dels till massmedia. Torsten och Nils tar fram förslag. Brevet sänds först
till kommungruppen för synpunkter.
3 Ang väg 161, Skrivelse sänd till Trafikverket , utgår från Miljöbalken kap 3 § 4
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4 Ang Berg 7:1 Våra ursprungliga synpunkter sända för kännedom till Mark och
Miljdomstolen
5 Samhällsbyggnadsnämnden, U-a energi samt U-a Vatten erhållit skrivelse 2016
06 04 ang slam, antibiotika och övriga läkemedelsrester
6 Jordbruksverkets rapport 2013:35 ang Jordbruksmarken i kommunens fysiska
planering diskuterades. Rapporten utgår helt från miljöbalkens kap 3 § 4
7 Ang inbjudan till Bushresan. Ingen visade intresse att delta där just förbuskning
av Bohuslän skulle behandlas. Målgrupp: politiker, journalister, personal från
Jordbruksverket, m fl i beslutande befattningar
Anmälan står kvar.
8 LRF vecka, vecka 39. Lars hör och återkommer ang jordbrukardag på
Gullmarsberg . Östen också engagerad och inbjuden till nämnda dag.
Beslut: LRF bör i någon form finnas med
9 Ang upphandling.
Beslut: Efterhör med kostenheten hur senaste upphandling skett.
10 Vid senaste Tillväxt Uddevalla uppvaktade LRF med blommor till Hafsten
Resort p g a framgångsrik verksamhet i en härlig lantlig miljö
11 LRF riks meddelat att ny kretsloppspolicy kommer att tas fram
12 Torsten meddelar att Centern ihop med Vuxenskolan kommer att anordna
seminarium kring slamanvändning torsdag den 20 oktober på Bohusläns museum,
kvällstid. Martin Kihlstrand är vidtalad.
13 Mötet avslutas, önskar en trevlig sommar

vid protokollet
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