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”Vi tippade tonvis
Mellan 1956 och 1971 dumpade den idag pensionerade lastbilschauffören Jonny Evaldsson omärkta giftiga kemikalier från statliga
civila beredskapslager i gropar hos privata markägare i Skåne och
Småland. Han är idag djupt oroad över hur grundvattnet kan ha
påverkats, men det är svårt att få besked från berörda myndigheter.
Nils-Erik Norrby miljoaktuellt@idg.se

M

ell an Västervik,
Nässjö och Skåne
lastade jag vid 15–
20 beredskapslager. Någon gång också i Halland.
Så börjar Jonny Evaldsson berätta sin historia.
Hans historia handlar om att
på ett stort antal platser i skogar
och tidigare betesmarker i Skåne
och Småland grävdes tunnor och
säckar ned under 1900-talets
mitt. De innehåller bekämpningsmedel, gödningsmedel, vatten
reningskemikalier och andra produkter från statliga civila beredskapslager.
Jonny Evaldsson, idag pensionär
bosatt i Oskarshamns kommun,  sitter vid matbordet i sitt hem i Bockara, väster om Oskarshamn, med en
karta framför sig. Han berättar att
han åren 1956–1971 arbetade som
lastbilschaufför  och fick i uppdrag
att hämta produkter som skulle
bytas ut i beredskapslager.
En del av produkterna fick han
därefter i uppgift att tippa i en till
två meter djupa hål som grävts hos
privata markägare i Småland och
Skåne.
Bakgrunden till Jonny Evaldssons
uppgifter om nedgrävda kemikalier
i svenska marker tar sin början vid
första världskriget som präglats av
brist på livsmedel och andra förnödenheter i Sverige.
För att undvika en upprepning
av nödläget om möjligheterna till
handel med omvärlden åter skulle begränsas inrättades i  juli 1928
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därför Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap (RKE).
Under kommande decennier skapade RKE beredskapslager med
råvaror, bränslen och industriella
förnödenheter.
Efter andra världskrigets slut
fanns 850 beredskapslager runt om
i Sverige och produkterna i de här  
lägren underhölls, byttes ut och
transporterades i vissa fall av Jonny
Evaldsson till gropar i skogen.
Under 1990-talet fick upprepade
rapporter i medierna om förorenat
grundvatten honom att oroa sig allt
mer för tillståndet i miljön. Han
började undra om de produkter han
varit med och tippat under tidigare
decennier bidrog till att grundvattnet förorenades och om det påverkade djur och växter negativt.
– Så länge spår av gifter upptäcks
i grundvattnet skrämmer det mig.
Har vi inget rent grundvatten så
har vi inget rent vatten till sist. Det
är de små barnen som blir lidande.
De är mest känsliga och även våra
husdjur, säger Jonny Evaldsson när
vi möts hösten 2014 i hans hem.  
Han berättar att han redan på
1950-talet var tveksam till om det
var lämpligt att tippa bekämpningsmedel på det sätt som skedde, men att kritiken viftades bort
och att den som ville behålla jobbet inte skulle ställa frågor om vad
som pågick.
– Jag fick höra att om 50 år har
naturen brutit ned gifterna, säger
Jonny Evaldsson.
Vissa restriktioner fanns dock.

– Vi fick inte tippa närmare än
100 meter från en sjö eller ett vattendrag.
Jonny Evaldsson säger att den
regeln följdes under alla år han
jobbade med transporter från
beredskapslager. Om någon mark
ägare hade grävt hål närmare än
100 meter ifrån vattendrag hade
han och kollegorna order att vägra
tippa material där, men enligt
Jonny Evaldsson ställdes han aldrig inför det.

Miljöaktuellt har
tagit del av olika
dokument från SGU
och ÖCB om föroren
ade marker och
beredskapslager.

En annan order var att alla etiketter
skulle avlägsnas från förpackningar
innan de tippades i hålen.
Han sveper med handen över en
karta som visar de sydsvenska landskapen.
– Mellan 1956 och 1971 lastade
jag vid 15 till 20 olika beredskapslager mellan Västervik, Nässjö och
Skåne. Någon gång var jag också
i Halland. Från lagren i Ruda och
Berga körde vi i 20–25 minuter
och därefter ut på öppna betesmarker och tippade lassen i de grävda
hålen. Det fanns DDT med i lasten.
– Jag körde 40 till 50 lass till
samma område och det var minst
tre ton i varje lass, säger Jonny
Evaldsson och fortsätter med att
peka ut flera mindre orter och byar
där han minns att han utfört tippningar.
Han berättar att beredskapslagren ofta inrymdes i gamla ladugårdsbyggnader och de kunde
vara helt fyllda med bekämpnings
medel, vattenreningskemikalier,
gödning, livsmedel och spannmål.
Läs dagliga nyheter på miljoaktuellt.se

med gift i hagar”
I Oskarshamn minns han att det
fanns tre lager. De var inrymda i
ett bergrum och i två byggnader i
hamnområdet.

Hans växande oro för grundvattnet gjorde att han 2002 tog kontakt med Monica Johansson, dåvarande miljö- och hälsoskyddschef  
i Oskarshamns kommun. Monica
Johansson är idag pensionär, men
minns hans uppgifter väl.
– Det finns ingen anledning att
betvivla Jonnys uppgifter. Problemet är att hitta platserna där
dumpningarna skett, säger hon och
beskriver tidsandan före den första
miljöskyddslagens tillkomst 1969.                      
– Industriernas avfall hamnade var som helst. Det har dumpats
Läs dagliga nyheter på miljoaktuellt.se 
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Förpackningar med gödningsmedel drog ofta åt sig fukt och plåttunnor som innehöll bekämpnings
medel kunde börja rosta sönder
inne i lagren. De produkter som
var oskadda men ändå skulle bytas
ut lastades på järnvägsvagnar och
återsändes till leverantörer i Tyskland, medan trasiga förpackningar
och medel som förklumpats transporterades ut på landsbygden och
grävdes ner i på förhand grävda hål
i marken.
Jonny Evaldsson säger att markerna ofta tillhörde bondeförbundare (Bondeförbundet blev 1957
Centerpartiet, reds anm) och bestod
av lättare jordar på betesmarker.
Han tror att lantbrukare fick betalt
för att produkter från beredskaplager tippades på deras mark.       

Jonny Evaldsson tömde beredskapslager och tippade lassen i grävda hål på många platser.
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allt möjligt avfall på väldigt många
platser runt om i Sverige. Man
brydde sig inte.
Monica Johansson berättar hur
hon som praktikant vid ett laboratorium i början av 1960-talet beordrades att hälla ut kvicksilver i
avloppet, men att hon vägrade göra
det. Dåtidens hantering av farligt
avfall bidrog till hennes beslut att
på 1970-talet utbilda sig till miljöoch hälsoskyddsinspektör.
– Det var väldigt mycket diskussioner om de här frågorna då. Vi
studenter kallades för vattenmeloner, man sa att vi var gröna på utsidan och röda inuti och att vi ställde så höga krav på industrin att hela
Sverige skulle gå i konkurs.   
Monica Johansson berättar hur
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Oskarshamns kommun samtidigt som Jonny Evaldsson hörde av
sig i början av 2000-talet kämpade med att hantera frågor om hanteringen av förorenad mark vid
ett nedlagt pappersbruk. Förutom
problem vid fabriksområdet var
brukets fibermassor, som tidigare
släppts ut i en havsvik och innehöll kvicksilver, ett aktuellt och
allvarligt problem. Utöver det kom
uppgifter om läckage från Oskarshamns kommuns nedlagda soptipp,
belägen inom tättbebyggt område.
Monica Johansson säger att
eftersom Jonny Evaldsson inte
kunde uppge exakt var dumpningar från beredskaplager skett prioriterades inte frågan på grund av
förvaltningens rådande arbets
situation.
För journalister på tidningen
Nyheterna Östra Småland berättade Jonny Evaldsson 2002 i en intervju om dumpningarna och att han
var säker på att lasterna, som ska
ha varit förpackade i pappers- eller
jutesäckar, innehållit DDT. Han gav
namn på flera orter där beredskapslager ska ha funnits och områden
där han mindes att han tippat produkter från beredskapslager.
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FAKTA…
…om de civila
beredskapslagren
i Sverige:
Första världskrigets avspärrningar
både till lands och
till sjöss ledde till
brist på livsmedel
och andra förnödenheter. I juli 1928
inrättades därför
Rikskommissionen
för ekonomisk försvarsberedskap
(RKE). Enligt instruktioner från 1937 var
RKE:s uppgift att ”...
planlägga och förbereda landets försörjning med råvaror,
bränslen och industriella förnödenheter”. Beredskapslagren placerades
främst vid industriföretag.
Efter andra världskriget byggdes ett
system med omkring
850 lager på 400
platser upp runt om i
landet. Försvarsskäl
motiverade att beredskaplagren nu främst
placerades på landsbygden. I lagren förvarades både industriråvaror och jordbruksprodukter.
Ansvaret för stat
liga beredskaplager
övertogs 1962 av
Överstyrelsen för
ekonomiskt försvar,
som inledde en
avveckling av mindre
beredskapslager och
en centralisering av
försörjningsberedskapen till åtta storskaliga och bemannade förrådsbyar,
samtliga belägna
i Syd- och Mellan
sverige.

En som läste artikeln var Anders
Svensson vid miljöenheten på länsstyrelsen i Kalmar län. Anders
Svensson jobbar fortfarande där
och berättar för Miljöaktuellt hur
han omgående tog kontakt med
Jonny Evaldsson.
– Det hade funnits uppgifter i
medierna liknande de som Jonny beskriver redan före 2002, men
tidigare trodde man nästan att det
var en skröna, att det var helt otroligt att man burit sig åt på det här
sättet, säger han.
Anders Svensson genomförde
en intervju med Jonny Evaldsson
2002. Miljöaktuellt har tagit del av
intervjun där Jonny beskriver tippningen av produkter från beredskapslager och hur dessa ibland
skedde mindre än 300 meter från
Östersjökusten.
Eftersom Jonny Evaldsson uppgett att han tippat produkter från
beredskapslager i Skåne informerade Anders Svensson länsstyrelsen där om de uppgifter som framkommit.
Anders Svensson kontaktade
också Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Detta eftersom
SGU har ansvar för att inventera
och riskklassa verksamheter som
drivits av idag nedlagda statliga
myndigheter och som kan ha gett
upphov till föroreningar i mark och
vatten.
Länsstyrelsen i Kalmar län har
efter kontakten med SGU inte
vidtagit några åtgärder, förklarar Anders Svensson, vilket delvis
beror på att den metodik (metodik för inventering av förorenade områden, Mifo) som samtliga
länsstyrelser idag använder för att
inventera och riskklassa förorenad
mark utgår ifrån att det finns en
känd koordinat.
Eftersom Jonny Evaldsson inte
kunnat uppge den exakta platsen
för var han utfört tippningar, passar inte hans uppgifter in i länsstyrelsens arbetssätt.

Samma situation råder för en del
andra verksamheter, enligt Anders
Svensson, exempelvis färgerier och
garverier. Sådana ska enligt hembygdsböcker och annan litteratur
ha bedrivits i vissa socknar under
1800-talet, men de exakta platserna är inte alltid kända.
I Kalmar län liksom i övriga landet är det ett stort antal industrier
och andra verksamheter som lämnat efter sig allvarliga föroreningar
och nya objekt upptäcks ständigt.
Kan det vara så att det höga
antalet kända objekt med allvarliga föroreningar som måste saneras omgående leder till att uppgifter av den typ Jonny Evaldsson
lämnar prioriteras bort?
Anders Svensson svarar snabbt
och utan att tveka ja på den frågan.
Med anledning av Miljöaktuellts frågor skickar Anders Svensson i början av december 2014 en
förfrågan till ett nätverk där tjänstemän vid länsstyrelser runt om i
landet utbyter kunskap om frågor
som rör förorenad mark.
Han undrar om någon känner
till uppgifter om tippningar från
beredskapslager och vilka åtgärder som i så fall vidtagits.
En insats som inte visar sig ge
något svar på frågan, utan en hänvisning till SGU.
För SGU är de statliga beredskapslagrens existens och översiktliga historik välkänd.
Caroline Strömbäck, chef vid
enheten Förorenade områden,
beskriver hur myndigheten idag
har ansvar för att inventera samt
genomföra ansvarsutredningar,
nödvändiga undersökningar, åtgärder och efterföljande miljökontroll
på områden där staten har ett eget
ansvar för avhjälpande enligt miljöbalken, men där den myndighet
som bedrivit en förorenande verksamhet inte finns kvar, däribland
Överstyrelsen för civil beredskap
(ÖCB).
Rapporter i SGU:s arkiv som
Miljöaktuellt tagit del av bekräftar
Läs dagliga nyheter på miljoaktuellt.se

Jonny Evaldsson uppgifter om vilka typer av lokaler som användes
till civila beredskapslager fram till
början av 1970-talet. Rapporterna
bekräftar också att DDT och andra
bekämpningsmedel förvarades i
lagren och att trasiga och läckande förpackningar var ett omfattande problem.
Caroline Strömbäck säger sig
inte känna till att produkter från
beredskapslager ska ha tippats på
det sätt Jonny Evaldsson beskriver.
SGU:s arbete med att inventera tidigare beredskapslager består
för närvarande av att kartlägga
och riskklassa eventuella miljörisker kopplade till byggnader som
använts till beredskapslager eller
mark där byggnaderna varit belägna.
På samma sätt som när det gäller länsstyrelsernas Mifo-inventeringar är geografiska koordinater
en förutsättning för SGU:s nuvarande inventeringsmetodik.     
En forskare med stor erfarenhet
när det gäller analyser av bekämpningsmedelsrester i yt- och grundvatten är Jenny Kreuger, forskningsledare vid Institutionen för
vatten och miljö och föreståndare
för Kompetenscentrum Bekämpningsmedel vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Jenny Kreuger
har inte hört talas om att bekämpningsmedel från beredskapslager tippats på det sätt som Jonny
Evaldsson beskriver, men förvånas
inte över uppgifterna.
– Det finns bland annat läroböcker från den tiden som angav
att lantbrukare kunde gräva ner
bekämpningsmedel på sin mark
som ett sätt att bli av med överblivna rester. Man hade ett annat
synsätt då och inte samma kunskap
som idag, säger Jenny Kreuger.
Hur ser du på Jonny Evaldssons
uppgifter om att DDT förekommit
i beredskapslager och eventuella
risker med bekämpningsmedel
som grävts ned i marken?
Läs dagliga nyheter på miljoaktuellt.se 

– Det är alltid så att miljön har
en viss kapacitet att bryta ned
bekämpningsmedel, beroende på
bland annat vilka substanser det
rör sig om och i vilken mark de
finns. Vissa medel binds hårt till
markpartiklar medan andra lättare
följer med vattnet. DDT binds hårt
till markpartiklar och sprids inte
så lätt med vatten, medan andra
medel lättare följer med grundvattnet, säger hon.
Jenny Kreuger förklarar vidare att den biologiska aktiviteten i
marken har betydelse för nedbrytningen av bekämpningsmedel. En
hög aktivitet kan bidra till ökad
nedbrytning. I grusåsar där aktiviteten är låg kan substanser ligga
kvar länge eller spridas med vattnet, medan aktiviteten och nedbrytningen i betesmarker kan vara
högre och ske snabbare.
Är det relevant att göra analyser av bekämpningsmedelsrester
i vattenprover från områden som
Jonny pekat ut som dumpningsplatser? Vad kan man i så fall förvänta sig att hitta i svaren?
– Det kan vara ett problem att
analysera för rätt saker. Många av
de medel man använde förr använder vi inte idag och uppgifterna om
vilka medel som användes då och
vilka substanser de innehöll är ofta
begränsade. Det är som att leta
efter en nål i en höstack.
Hon framhåller att ny teknik
under senare år har ökat möjligheten att hitta organiska molekyler
från okända substanser som man
inte på förhand letat efter, men att
det än så länge är en dyr teknik som
inte används rutinmässigt vid analyser av yt- eller grundvatten.  
Jenny Kreuger reagerar på Jonny
Evaldssons uppgifter om att spannmål lagrats i säckar och säger att
det sannolikt rört sig om betat
utsäde. Betning innebär att utsäde
behandlas med olika preparat för
att motverka angrepp av svampar
eller insekter efter sådd.
Betningsmedel från den tid som
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”Det har dumpats
allt möjligt avfall
på väldigt många
platser runt om
i Sverige. Man
brydde sig inte.”
Monica Johansson, pensionär, tidigare miljöoch hälsoskyddschef i
Oskarshamns kommun
FOTO: SLU ARKIV

”Uppgifterna om
vilka medel som
användes då och
vilka substanser de innehöll är
ofta begränsade”
Jenny Kreuger, forskningsledare vid Institutionen för vatten och
miljö och föreståndare
för Kompetenscentrum
Bekämpningsmedel vid
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

”Det är viktigt att
reda ut den juridiska biten först”
Jan Eksvärd, miljö- och
hållbarhetschef, Lantbrukarnas Riksförbund
(LRF)

uppgifterna handlar om är en grupp
substanser där det idag kan vara
svårt att veta vad man ska leta efter
vid analyser, enligt Jenny Kreuger.
Vid de analyser av bekämpningsmedelsrester som SLU regelbundet genomför letar man inte efter
rester från äldre typer av betningsmedel.
Jan Eksvärd är miljö- och hållbarhetschef vid Lantbrukarnas Riksförbund, en medlemsorganisation
med drygt 172 000 medlemmar
som företräder lantbrukare, skogsägare och andra företagare inom de
gröna näringarna. För honom kommer Miljöaktuellts uppgifter om att
tippningar från beredskapslager
ska ha skett på landsbygden som
en nyhet, en nyhet som han ser allvarligt på.
– Det är viktigt att få koll på det
här och viktigt att man kartlägger
var dumpningar skett, säger Jan
Eksvärd.
Han ser en risk att föroreningar från produkter som tippats
kommer upp till ytan när fritidshus byggs och samhällen byggs ut.
Samtidigt betonar Jan Eksvärd att
ansvarsfrågan för eventuella föroreningar är viktig för LRF att få
klarhet i.
– Det är viktigt att reda ut den
juridiska biten först. Om det var
frågan om statliga lager så är det
staten som har ansvaret för saneringskostnaderna, säger Jan
Eksvärd som anser att både miljödepartementet och Naturvårdsverket bör tillfrågas om hur de ser på
ansvarsfrågan.
I början av december 2014 ställer Miljöaktuellt frågan till Naturvårdsverket om Jonny Evaldssons
uppgifter om tippningar av produkter från civila beredskapslager, eller
motsvarande uppgifter från någon
annan källa, är kända av myndigheten. Vi frågar också om det idag
går att säga vem som är ansvarig for
eventuella föroreningar i mark där
Miljöaktuellt nr 1 • 2015
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produkter från statliga civila beredskapslager tippats.
I ett mejl den 18 december 2014
meddelar Naturvårdsverket att
eftersom Överstyrelsen för civil
beredskap (ÖCB) var den myndighet som ansvarade for nedläggningen av civila beredskapslager
borde föroreningar som myndighetens verksamhet gett upphov
till vara ett statlig ansvar. Frågan
om tippningar från civila beredskapslager är kända av myndigheten  eller inte, kommenterar inte
myndigheten alls.

– Att myndighetspersoner er-
känner att de har lockat och duperat lantbrukare genom att säga att
naturen skulle ta hand om gifterna.
– Myndigheterna får sätta till
mer resurser för att ta prover där
vatten tas till hushåll och livsmedelsindustri. Det är det viktigaste.
Det är viktigt att ta prover på flera
ställen.

!

Miljöaktuellt fortsätter i kommande utgåva att gräva i hur
gamla bortglömda miljöskulder
hanteras.  
”Viktigast är att myndighetspersoner
erkänner att de har lockat och du
perat lantbrukare att naturen skulle
ta hand om gifterna”, säger Jonny
Evaldsson. 
FOTO: NILS-ERIK NORRBY

Slutligen, vad vill då Jonny Evaldsson i Bockara ska hända med anledning av de uppgifter han lämnat till
myndigheter och medier?

Inför en giftamnesti!
”Vi misstänker att det finns en
massa farliga gifter nedgrävda i
jordbrukslandskapet. Vi vet inte
exakt var och därför gör vi inget.” Nej, det resonemanget går nog
inte hem hos Sveriges befolkning.
Nåväl, myndigheter kan inte
slösa skattebetalarnas pengar
genom att göra en massa dyra
provtagningar på slumpmässigt
valda platser. Kanske gör det inte
så mycket om gifttunnor ligger
där och rostar sönder. Bättre att ta
tag i sådant som har tydliga positiva effekter mätt i antalet människoliv – såsom radonsanering
i bostäder, som regeringen har
skrotat bidraget till.
Men ändå, här har vi uppgifter
om nedgrävda tunnor med bland
annat numera förbjudna bekämpningsmedel som, om oturen är
framme, kan hamna i dricksvattnet. Då kan inte våra myndigheter
bara strunta i uppgifterna.
Så vad kan göras? Det verkar
rimligt att inblandade organisationer och myndigheter åtminst
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one gör ett försök att få fram
några av de platskoordinater som
är en förutsättning för att kunna
genomföra provtagningar.
Kan det finnas fler personer
som minns? Före detta lantbru-
kare som liksom lastbilschaufför
en Jonny Evaldsson har dåligt
samvete för vad de har gjort och
gärna skulle vilja bidra till att
reda upp det de har ställt till med
– men som inte vågar yppa sina
uppgifter till någon av rädsla för
att behöva ta ansvar, ekonomiskt
eller moraliskt?
Polisen har en pragmatisk lösning på sådana här problem: ”Nu
kan ni lämna in era olovliga vapen
utan att riskera åtal eller straff.”
Genom att då och då införa en
vapenamnesti minskar antalet
illegala vapen i samhället.
Kanske går den modellen att
använda för att få fram hemliga
dumpningsplatser? ”Ge oss dina
koordinater så garanterar vi att du
slipper ansvar för gifterna.”

KOMMENTAR

”Kanske går den
modellen att
använda för att
få fram hemliga
dumpningsplatser? ’Ge oss dina
koordinater så
garanterar vi att
du slipper ansvar
för gifterna’”
Pernilla Strid, reporter
och redaktör för Miljöaktuellt Lag & rätt

Med tanke på uppgifterna om
att lantbrukare har fått betalt för
att låta staten dumpa på deras
mark förväntar jag mig att LRF
gör något slags upprop till sina
medlemmar, gamla som nya.
Organisationens miljö- och
hållbarhetschef Jan Eksvärd säger
i artikeln att det är viktigt att kartlägga var dumpningar har skett.
Artikeln kan kanske bli en väckarklocka som leder till att organisationen uppmärksammar och börjar gräva i frågan för att se om det
går att få fram eventuella dumpningsplatser – innan de som var
med har glömt alltihop, eller inte
längre finns att fråga.
I artikeln svarade Naturvårdsverket inte på om de känner till
några uppgifter om tippningar av
produkter från civila beredskapslager. Vi på Miljöaktuellt ser fram
emot ett svar på den frågan och
även på vad myndigheten tänker göra för att bidra till att staten
tar sitt ansvar för den påstådda
dumpningsverksamheten.
Läs dagliga nyheter på miljoaktuellt.se

