MILJÖPRIS
till Gunnar Lindgren
Gunnar Lindgren
mottog den 31 juli
2000 ”Ericsson Recycling Prize” - ett
miljöpris på 10.000
kr som delades ut i
samband med dagens
evenemang
i
Kungsträdgården arrangerat av Stockholm Recycling. Där
ingår också Naturskyddsföreningen i
Stockholm.
Juryns motivering
till att Gunnar Lindgren blev prisets första
mottagare var att han
genom ett mångsidigt Gunnar Lindgren
och idogt arbete bidragit till att bredda
kunskapen om både gifter och slam.
Man ansåg även att han lyckats kombinera sitt miljöengagemang med en
enastående livsaptit och förmåga att
kommunicera dessa kunskaper.
Gunnar Lindgren har tidigare mottagit andra miljöpris. VFFK utsåg honom till Årets miljökämpe 1999 och
han är författare till boken Arvet.
Slamspridningen blir ljusskygg och
går under jorden
Av Gunnar Lindgren
De som fortfarande försöker leverera slam till jordbruket vill nu mörklägga verksamheten och försöker förmå
kommunerna att inte uppge på vilka
arealer leverantörerna spridit sitt avloppsslam.

Vegetarianen
-Inskränkt eller
framsynt?

En bärande tanke i
den avsomnade slamöverenskommelsen var att många
av de intressen som
berördes av slamspridningen också
skulle vara med i
den process som
syftade till att nå
enighet och hålla
uppsikt över slamfrågan. Detta har
misslyckats av flera skäl.
Många av dessa intressenter - t ex
LRF, Livsmedelsindustrierna, konsumentorganisationer, miljöorganisationer, patientföreningar, enskilda
forskare m.fl. - vill återföra växtnäringsämnen i ren form till åkern, men
är negativa till att sprida slam.
I stället för att respektera detta har
vissa kommunala reningsverk lierat sig
med privata affärsdrivande företag
som samlar in diverse avfall från samhället, blandar ihop dem och ger
blandningen ett nytt namn. På detta
sätt kan man kringgå de bestämmelser
som reglerar slamspridningen. Marknadsföringen är intensiv och onyanserad.
Det kommer uppgifter från olika håll
i Skåne att vi har att göra med en
mycket diskutabel affärsidé och med
mycket diskutabla och stötande affärsmetoder.
KS

Egentligen skulle vi inte behöva försvara oss. Att leva efter
våra egna och naturens resurser kan inte vara fel. Men att
bara ägna sig åt maten kan
vara otillräckligt. Vi lever i ett
fantastiskt ekologiskt sammanhang och vi får gärna vidga vyerna och seoss om. Vi är
gäster i Naturen och vi har en
livssyn
Att vara rädd om naturen
Att spara på naturresurserna
Att vara djurvän
Att odla enligt naturenliga metoder.
Att leva naturanpassat
Att använda naturvänliga läkemetoder
Att välja en bostad som har nära
till natur och odling, service och
arbete
Att bo ekologiskt
Att köpa ekologiskt odlade varor
Att arbeta i miljövänliga företag
Att samarbeta med andra
Att lära ut den vegetariska livsföringen
Att välja ekologiskt intresserade
politiker
Allt hänger samman
Att bara vara vegetarian räcker

Stöd ekologiska odlare – köp KRAVmärkt
Ett flertal larm har under senare tid dykt upp i media angående giftrester i vår
mat. Det är tragiskt att
inte övriga EU länder
har förståelse för nödvändigheten att gå över
till ekologisk odling
utan konstgödsel och gifter.
De svenska grönsakerna har enligt livsmedelsverket inga rester vid
provtagning. Trots detta finns det an-

ledning att köpa ekologiska
ock
KRAVmärkta
grönsaker och frukt.
Fråga i din butik så att
de tar hem och diskutera priset.
Vi måste få en ökad efterfrågan så tvingas odlarna att gå över till ekologisk
odling och priserna blir acceptabla.

liksom inteoch de flesta verkar
för allt detta., tack och lov!
Men det räcker inte att bara leva
för sitt eget.
Att bry sig om är något av det finaste som finns.
Ha det bra och var rädd om dej
så länge du har dej.
OLLE ÅRMAN
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