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M ellan Västervik,
NässjöochSkåne
lastadejagvid15–
20 beredskapsla-

ger.NågongångocksåiHalland.
SåbörjarJonnyEvaldssonberät-
tasinhistoria.

Hans historia handlar om att
påettstortantalplatseriskogar
ochtidigarebetesmarkeriSkåne
ochSmålandgrävdestunnoroch
säckar ned under 1900-talets
mitt.Deinnehållerbekämpnings-
medel, gödningsmedel, vatten-
reningskemikalierochandrapro-
dukterfrånstatligacivilabered-
skapslager.

JonnyEvaldsson,idagpensionär
bosattiOskarshamnskommun,sit-
tervidmatbordetisitthemiBock-
ara,västeromOskarshamn,meden
kartaframförsig.Hanberättaratt
hanåren1956–1971arbetadesom
lastbilschaufförochfickiuppdrag
att hämta produkter som skulle
bytasutiberedskapslager.

Endelavprodukternafickhan
därefteriuppgiftatttippaientill
tvåmeterdjupahålsomgrävtshos
privatamarkägareiSmålandoch
Skåne.

Bakgrunden tillJonnyEvaldssons
uppgifteromnedgrävdakemikalier
isvenskamarkertarsinbörjanvid
förstavärldskrigetsompräglatsav
bristpålivsmedelochandraförnö-
denheteriSverige.

Förattundvikaenupprepning
avnödlägetommöjligheternatill
handelmedomvärldenåterskul-
lebegränsasinrättadesijuli1928

därförRikskommissionenföreko-
nomiskförsvarsberedskap(RKE).
Underkommandedecennierska-
pade RKE beredskapslager med
råvaror,bränslenochindustriella
förnödenheter.

Efter andra världskrigets slut
fanns850beredskapslagerruntom
iSverigeochprodukternaidehär
lägren underhölls, byttes ut och
transporteradesivissafallavJonny
Evaldssontillgropariskogen.

Under 1990-taletfickupprepade
rapporterimediernaomförorenat
grundvattenhonomattoroasigallt
mer för tillståndet imiljön.Han
börjadeundraomdeprodukterhan
varitmedochtippatundertidigare
decennierbidrogtillattgrundvatt-
netförorenadesochomdetpåver-
kadedjurochväxternegativt.

–Sålängespåravgifterupptäcks
igrundvattnetskrämmerdetmig.
Harvi ingetrentgrundvattenså
harviingetrentvattentillsist.Det
ärdesmåbarnensomblirlidande.
Deärmestkänsligaochävenvåra
husdjur,sägerJonnyEvaldssonnär
vimötshösten2014ihanshem.

Hanberättaratthanredanpå
1950-taletvartveksamtillomdet
var lämpligt att tippa bekämp-
ningsmedelpådetsättsomsked-
de,menattkritikenviftadesbort
ochattdensomvillebehållajob-
betinteskulleställafrågoromvad
sompågick.

–Jagfickhöraattom50århar
naturenbrutitnedgifterna,säger
JonnyEvaldsson.

Vissarestriktionerfannsdock.

–Vifickintetippanärmareän
100meterfrånensjöellerettvat-
tendrag.

JonnyEvaldssonsägerattden
regeln följdes under alla år han
jobbade med transporter från
beredskapslager.Omnågonmark-
ägarehadegrävthålnärmareän
100meter ifrånvattendraghade
hanochkollegornaorderattvägra
tippa material där, men enligt
JonnyEvaldssonställdeshanald-
riginfördet.

En annan ordervarattallaetiketter
skulleavlägsnasfrånförpackningar
innandetippadesihålen.

Hansvepermedhandenöveren
kartasomvisardesydsvenskaland-
skapen.

–Mellan1956och1971lastade
jagvid15till20olikaberedskaps-
lagermellanVästervik,Nässjöoch
Skåne.Någongångvarjagockså
iHalland.FrånlagreniRudaoch
Berga körde vi i 20–25 minuter
ochdärefterutpåöppnabetesmar-
kerochtippadelassenidegrävda
hålen.DetfannsDDTmedilasten.

–Jag körde 40 till 50 lass till
sammaområdeochdetvarminst
tre ton i varje lass, säger Jonny
Evaldssonochfortsättermedatt
pekautfleramindreorterochbyar
därhanminnsatthanutförttipp-
ningar.

Han berättar att beredskaps-
lagrenoftainrymdesigamlaladu-
gårdsbyggnader och de kunde
varaheltfylldamedbekämpnings-
medel, vattenreningskemikalier,
gödning,livsmedelochspannmål.

Mellan 1956 och 1971 dumpade den idag pensionerade lastbils-
chauffören Jonny Evaldsson omärkta giftiga kemikalier från statlig a 
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

”Vi tippade tonvis   med gift i hagar”

Miljöaktuellt har 
tagit del av olika 
dokument från SGU 
och ÖCB om föroren
ade marker och 
bered skapslager.
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”Vi tippade tonvis   med gift i hagar”

IOskarshamnminnshanattdet
fannstrelager.Devarinrymdai
ettbergrumochitvåbyggnaderi
hamnområdet.

Förpackningar medgödningsme-
deldrogoftaåtsigfuktochplåt-
tunnorsominnehöllbekämpnings-
medel kunde börja rosta sönder
inne i lagren. De produkter som
varoskaddamenändåskullebytas
utlastadespåjärnvägsvagnaroch
återsändestillleverantöreriTysk-
land,medantrasigaförpackningar
ochmedelsomförklumpatstrans-
porteradesutpålandsbygdenoch
grävdesneripåförhandgrävdahål
imarken.

JonnyEvaldssonsägerattmar-
kernaoftatillhördebondeförbun-
dare (Bondeförbundet blev 1957 
Centerpartiet, reds anm)ochbestod
avlättarejordarpåbetesmarker.
Hantrorattlantbrukarefickbetalt
förattprodukterfrånberedskapla-
gertippadespåderasmark.

Hans växande oroförgrundvatt-
netgjordeatthan2002togkon-
taktmedMonicaJohansson,dåva-
randemiljö-ochhälsoskyddschef
iOskarshamnskommun.Monica
Johanssonäridagpensionär,men
minnshansuppgifterväl.

–Detfinnsingenanledningatt
betvivla Jonnys uppgifter. Pro-
blemet är att hitta platserna där
dumpningarnaskett,sägerhonoch
beskrivertidsandanföredenförsta
miljöskyddslagenstillkomst1969.

–Industriernas avfall hamna-
devarsomhelst.Dethardumpats Jonny Evaldsson tömde beredskapslager och tippade lassen i grävda hål på många platser.
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alltmöjligtavfallpåväldigtmånga
platser runt om i Sverige. Man
bryddesiginte.

MonicaJohanssonberättarhur
honsompraktikantvidettlabora-
toriumibörjanav1960-taletbeor-
drades att hälla ut kvicksilver i
avloppet,menatthonvägradegöra
det.Dåtidenshanteringavfarligt
avfallbidrogtillhennesbeslutatt
på1970-taletutbildasigtillmiljö-
ochhälsoskyddsinspektör.

–Detvarväldigtmycketdiskus-
sioneromdehärfrågornadå.Vi
studenterkalladesförvattenmelo-
ner,mansaattvivargrönapåutsi-
danochrödainutiochattviställ-
desåhögakravpåindustrinatthela
Sverigeskullegåikonkurs.

Monica Johansson berättarhur
miljö-ochhälsoskyddsförvaltning-
eniOskarshamnskommunsamti-
digtsomJonnyEvaldssonhördeav
sigibörjanav2000-taletkämpa-
demedatthanterafrågoromhan-
teringen av förorenad mark vid
ettnedlagtpappersbruk.Förutom
problem vid fabriksområdet var
bruketsfibermassor,somtidigare
släpptsutienhavsvikochinne-
höll kvicksilver, ett aktuellt och
allvarligtproblem.Utöverdetkom
uppgifteromläckagefrånOskars-
hamnskommunsnedlagdasoptipp,
belägeninomtättbebyggtområde.

Monica Johansson säger att
eftersom Jonny Evaldsson inte
kundeuppgeexaktvardumpning-
arfrånberedskaplagerskettprio-
riteradesintefråganpågrundav
förvaltningens rådande arbets-
situation.

För journalister på tidningen
NyheternaÖstraSmålandberätta-
deJonnyEvaldsson2002ieninter-
vjuomdumpningarnaochatthan
varsäkerpåattlasterna,somska
havaritförpackadeipappers-eller
jutesäckar,innehållitDDT.Hangav
namnpåfleraorterdärberedskaps-
lagerskahafunnitsochområden
därhanmindesatthantippatpro-
dukterfrånberedskapslager.

EnsomlästeartikelnvarAnders
Svenssonvidmiljöenhetenpåläns-
styrelsen i Kalmar län. Anders
Svensson jobbar fortfarande där
ochberättarförMiljöaktuellthur
han omgående tog kontakt med
JonnyEvaldsson.

–Det hade funnits uppgifter i
medierna liknande de som Jon-
nybeskriverredanföre2002,men
tidigaretroddemannästanattdet
varenskröna,attdetvarheltotro-
ligtattmanburitsigåtpådethär
sättet,sägerhan.

Anders Svensson genomförde
enintervjumedJonnyEvaldsson
2002.Miljöaktuellthartagitdelav
intervjundärJonnybeskrivertipp-
ningenavprodukter frånbered-
skapslager och hur dessa ibland
skeddemindreän300meterfrån
Östersjökusten.

EftersomJonnyEvaldssonupp-
gettatthantippatprodukterfrån
beredskapslageriSkåneinforme-
radeAndersSvenssonlänsstyrel-
sendäromdeuppgiftersomfram-
kommit.

Anders Svensson kontaktade
ocksåSverigesGeologiskaUnder-
sökning (SGU). Detta eftersom
SGUharansvarförattinventera
ochriskklassaverksamhetersom
drivits av idag nedlagda statliga
myndigheterochsomkanhagett
upphovtillföroreningarimarkoch
vatten.

Länsstyrelsen i Kalmar län har
efter kontakten med SGU inte
vidtagit några åtgärder, förkla-
rarAndersSvensson,vilketdelvis
berorpåattdenmetodik(meto-
dik för inventering av förorena-
deområden,Mifo)somsamtliga
länsstyrelseridaganvänderföratt
inventeraochriskklassaförorenad
markutgår ifrånattdetfinnsen
kändkoordinat.

EftersomJonnyEvaldssoninte
kunnatuppgedenexaktaplatsen
förvarhanutförttippningar,pas-
sarintehansuppgifterinilänssty-
relsensarbetssätt.

Sammasituationråderförendel
andraverksamheter,enligtAnders
Svensson,exempelvisfärgerieroch
garverier.Sådanaskaenligthem-
bygdsböckerochannanlitteratur
habedrivitsivissasocknarunder
1800-talet,mendeexaktaplatser-
naärintealltidkända.

IKalmarlänliksomiövrigalan-
detärdetettstortantalindustrier
ochandraverksamhetersomläm-
nateftersigallvarligaföroreningar
ochnyaobjektupptäcksständigt.

Kan det vara så att det höga 
antalet kända objekt med allvar-
liga föroreningar som måste sane-
ras omgående leder till att upp-
gifter av den typ Jonny Evaldsson 
lämnar prioriteras bort? 

AndersSvenssonsvararsnabbt
ochutanatttvekajapådenfrågan.

Med anledning av Miljöaktu-
elltsfrågorskickarAndersSvens-
sonibörjanavdecember2014en
förfrågantillettnätverkdärtjäns-
temänvidlänsstyrelserruntomi
landetutbyterkunskapomfrågor
somrörförorenadmark.

Han undrar om någon känner
tilluppgifteromtippningarfrån
beredskapslager ochvilkaåtgär-
dersomisåfallvidtagits.

Eninsatssomintevisarsigge
någotsvarpåfrågan,utanenhän-
visningtillSGU.

För SGU är de statliga bered-
skapslagrensexistensochöversikt-
ligahistorikvälkänd.

Caroline Strömbäck, chef vid
enheten Förorenade områden,
beskriver hur myndigheten idag
haransvarförattinventerasamt
genomföra ansvarsutredningar,
nödvändigaundersökningar,åtgär-
derochefterföljandemiljökontroll
påområdendärstatenharetteget
ansvarföravhjälpandeenligtmil-
jöbalken,mendärdenmyndighet
sombedrivitenförorenandeverk-
samhetintefinnskvar,däribland
Överstyrelsenförcivilberedskap
(ÖCB).

Rapporter i SGU:s arkiv som
Miljöaktuellttagitdelavbekräftar

��

…om de civila 
beredskapslagren  
i Sverige:

Första världskri-
gets avspärrningar 
både till lands och 
till sjöss ledde till 
brist på livsmedel 
och andra förnöden-
heter. I juli 1928 
inrättades därför 
Rikskommissionen 
för ekonomisk för-
svarsberedskap 
(RKE). Enligt instruk-
tioner från 1937 var 
RKE:s uppgift att ”...
planlägga och förbe-
reda landets försörj-
ning med råvaror, 
bränslen och indu-
striella förnödenhe-
ter”. Beredskaps-
lagren placerades 
främst vid industrifö-
retag. 

Efter andra världs-
kriget byggdes ett 
system med omkring 
850 lager på 400 
platser upp runt om i 
landet.  Försvarsskäl 
motiverade att bered-
skaplagren nu främst 
placerades på lands-
bygden. I lagren för-
varades både indu-
striråvaror och jord-
bruksprodukter. 

Ansvaret för stat-
liga beredskaplager 
övertogs 1962 av 
Överstyrelsen för 
ekonomiskt försvar, 
som inledde en 
avveckling av mindre 
beredskapslager och 
en centralisering av 
försörjningsbered-
skapen till åtta stor-
skaliga och beman-
nade förrådsbyar, 
samtliga belägna  
i Syd- och Mellan-
sverige.   

FAKTA…
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JonnyEvaldssonuppgifteromvil-
katyperavlokalersomanvändes
tillcivilaberedskapslagerframtill
börjanav1970-talet.Rapporterna
bekräftarocksåattDDTochandra
bekämpningsmedel förvarades i
lagrenochatttrasigaochläckan-
deförpackningarvarettomfattan-
deproblem.

Caroline Strömbäck säger sig
intekännatillattprodukterfrån
beredskapslagerskahatippatspå
detsättJonnyEvaldssonbeskriver.

SGU:sarbetemedatt invente-
ratidigareberedskapslagerbestår
för närvarande av att kartlägga
ochriskklassaeventuellamiljöris-
ker kopplade till byggnader som
använtstillberedskapslagereller
markdärbyggnadernavaritbeläg-
na.

Påsammasättsomnärdetgäl-
lerlänsstyrelsernasMifo-invente-
ringarärgeografiskakoordinater
enförutsättningförSGU:snuva-
randeinventeringsmetodik.

En forskare med storerfarenhet
närdetgälleranalyseravbekämp-
ningsmedelsresteriyt-ochgrund-
vatten är Jenny Kreuger, forsk-
ningsledarevidInstitutionenför
vattenochmiljöochföreståndare
förKompetenscentrumBekämp-
ningsmedel vid Sveriges Lant-
bruksuniversitet. Jenny Kreuger
harintehörttalasomattbekämp-
ningsmedel från beredskapsla-
gertippatspådetsättsomJonny
Evaldssonbeskriver,menförvånas
inteöveruppgifterna.

–Det finns bland annat läro-
böckerfråndentidensomangav
att lantbrukare kunde gräva ner
bekämpningsmedel på sin mark
som ett sätt att bli av med över-
blivnarester.Manhadeettannat
synsättdåochintesammakunskap
somidag,sägerJennyKreuger.

Hur ser du på Jonny Evaldssons 
uppgifter om att DDT förekommit 
i   beredskapslager och eventuell a 
risker med bekämpningsmedel 
som grävts ned i marken?

–Detäralltidsåattmiljönhar
en viss kapacitet att bryta ned
bekämpningsmedel,beroendepå
blandannatvilkasubstanserdet
rör sig om och i vilken mark de
finns.Vissamedelbindshårttill
markpartiklarmedanandralättare
följermedvattnet.DDTbindshårt
tillmarkpartiklarochspridsinte
så lättmedvatten,medanandra
medellättareföljermedgrundvatt-
net,sägerhon.

Jenny Kreuger förklarar vida-
reattdenbiologiskaaktiviteteni
markenharbetydelseförnedbryt-
ningenavbekämpningsmedel.En
hög aktivitet kan bidra till ökad
nedbrytning.Igrusåsardärakti-
vitetenärlågkansubstanserligga
kvarlängeellerspridasmedvatt-
net, medan aktiviteten och ned-
brytningenibetesmarkerkanvara
högreochskesnabbare.

Är det relevant att göra analy-
ser av bekämpningsmedelsrester 
i vattenprover från områden som 
Jonny pekat ut som dumpnings-
platser? Vad kan man i så fall för-
vänta sig att hitta i svaren?

–Detkanvaraettproblematt
analyseraförrättsaker.Mångaav
demedelmananvändeförranvän-
derviinteidagochuppgifternaom
vilkamedelsomanvändesdåoch
vilkasubstanserdeinnehöllärofta
begränsade. Det är som att leta
efterennålienhöstack.

Hon framhåller att ny teknik
undersenareårharökatmöjlighe-
tenatthittaorganiskamolekyler
frånokändasubstansersomman
intepåförhandletatefter,menatt
detänsålängeärendyrtekniksom
inteanvändsrutinmässigtvidana-
lyseravyt-ellergrundvatten.

JennyKreugerreagerarpåJonny
Evaldssonsuppgifteromattspann-
mållagratsisäckarochsägeratt
det sannolikt rört sig om betat
utsäde.Betninginnebärattutsäde
behandlasmedolikapreparatför
attmotverkaangreppavsvampar
ellerinsektereftersådd.

Betningsmedelfråndentidsom ��

uppgifternahandlaromärengrupp
substanserdärdet idagkanvara
svårtattvetavadmanskaletaefter
vidanalyser,enligtJennyKreuger.
Viddeanalyseravbekämpnings-
medelsrestersomSLUregelbun-
detgenomförletarmaninteefter
resterfrånäldretyperavbetnings-
medel.

Jan Eksvärd är miljö-ochhållbar-
hetschefvidLantbrukarnasRiks-
förbund,enmedlemsorganisation
med drygt 172000 medlemmar
somföreträderlantbrukare,skogs-
ägareochandraföretagareinomde
grönanäringarna.Förhonomkom-
merMiljöaktuelltsuppgifteromatt
tippningar från beredskapslager
skahaskettpålandsbygdensom
ennyhet,ennyhetsomhanserall-
varligtpå.

–Detärviktigtattfåkollpådet
härochviktigtattmankartlägger
var dumpningar skett, säger Jan
Eksvärd.

Hanserenriskattförorening-
ar från produkter som tippats
kommerupptillytannärfritids-
husbyggsochsamhällenbyggsut.
SamtidigtbetonarJanEksvärdatt
ansvarsfråganföreventuellaför-
oreningarärviktigförLRFattfå
klarheti.

–Detärviktigtattredautden
juridiskabiten först.Omdetvar
fråganomstatligalagersåärdet
statensomharansvaretförsane-
ringskostnaderna, säger Jan
Eksvärdsomanserattbådemiljö-
departementetochNaturvårdsver-
ketbörtillfrågasomhurdeserpå
ansvarsfrågan.

I början av december2014stäl-
lerMiljöaktuelltfrågantillNatur-
vårdsverketomJonnyEvaldssons
uppgifteromtippningaravproduk-
terfråncivilaberedskapslager,eller
motsvarandeuppgifterfrånnågon
annankälla,ärkändaavmyndig-
heten.Vifrågarocksåomdetidag
gårattsägavemsomäransvarigfor
eventuellaföroreningarimarkdär

”Det har dumpats 
allt möjligt avfall 
på väldigt många 
platser runt om 
i Sverige. Man 
brydde sig inte.”
Monica Johansson, pen-
sionär, tidigare miljö - 
och hälsoskyddschef i 
Oskarshamns kommun

”Uppgifterna om 
vilka medel som 
användes då och 
vilka substan-
ser de innehöll är 
ofta begränsade”
Jenny Kreuger, forsk-
ningsledare vid Institu-
tionen för vatten och 
miljö och föreståndare 
för Kompetenscentrum 
Bekämpningsmedel vid 
Sveriges Lantbruksuni-
versitet (SLU)

”Det är viktigt att 
reda ut den juri-
diska biten först”
Jan Eksvärd, miljö- och 
hållbarhetschef, Lant-
brukarnas Riksförbund 
(LRF)
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produkterfrånstatligacivilabered-
skapslagertippats.

Iettmejlden18december2014
meddelar Naturvårdsverket att
eftersom Överstyrelsen för civil
beredskap(ÖCB)vardenmyndig-
het som ansvarade for nedlägg-
ningenavcivilaberedskapslager
bordeföroreningarsommyndig-
hetens verksamhet gett upphov
tillvaraettstatligansvar.Frågan
omtippningar från civilabered-
skapslagerärkändaavmyndighe-
tenellerinte,kommenterarinte
myndighetenalls.

Slutligen, vad villdåJonnyEvalds-
soniBockaraskahändamedanled-
ningavdeuppgifterhanlämnattill
myndigheterochmedier?

KOMMENTAR

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

�� –Att myndighetspersoner er-
kännerattdeharlockatochdupe-
ratlantbrukaregenomattsägaatt
naturenskulletahandomgifterna.

–Myndigheterna får sätta till
merresurserföratttaproverdär
vattentastillhushållochlivsmed-
elsindustri.Detärdetviktigaste.
Detärviktigtatttaproverpåflera
ställen.

!Miljöaktuellt fortsätter i kom-
mande utgåva att gräva i hur

gamla bortglömda miljöskulder
hanteras.

Inför en giftamnesti!
”Vi misstänker attdetfinnsen
massafarligagifternedgrävdai
jordbrukslandskapet.Vivetinte
exaktvarochdärförgörviing-
et.”Nej,detresonemangetgårnog
intehemhosSverigesbefolkning.

Nåväl,myndigheterkaninte
slösaskattebetalarnaspengar
genomattgöraenmassadyra
provtagningarpåslumpmässigt
valdaplatser.Kanskegördetinte
såmycketomgifttunnorligger
därochrostarsönder.Bättreattta
tagisådantsomhartydligaposi-
tivaeffektermättiantaletmän-
niskoliv–såsomradonsanering
ibostäder,somregeringenhar
skrotatbidragettill.

Menändå,härharviuppgifter
omnedgrävdatunnormedbland
annatnumeraförbjudnabekämp-
ningsmedelsom,omoturenär
framme,kanhamnaidricksvatt-
net.Dåkanintevåramyndigheter
barastruntaiuppgifterna.

Såvadkangöras?Detverkar
rimligtattinblandadeorganisa-
tionerochmyndigheteråtminst-

onegörettförsökattfåfram
någraavdeplatskoordinatersom
ärenförutsättningförattkunna
genomföraprovtagningar.

Kandetfinnasflerpersoner
somminns?Föredettalantbru-
karesomliksomlastbilschaufför-
enJonnyEvaldssonhardåligt
samveteförvaddehargjortoch
gärnaskulleviljabidratillatt
redauppdetdeharställttillmed
–mensomintevågaryppasina
uppgiftertillnågonavrädslaför
attbehövataansvar,ekonomiskt
ellermoraliskt?

Polisen har enpragmatisklös-
ningpåsådanahärproblem:”Nu
kannilämnaineraolovligavapen
utanattriskeraåtalellerstraff.”
Genomattdåochdåinföraen
vapenamnestiminskarantalet
illegalavapenisamhället.

Kanskegårdenmodellenatt
användaförattfåframhemliga
dumpningsplatser?”Geossdina
koordinatersågaranterarviattdu
slipperansvarförgifterna.”

Medtankepåuppgifternaom
attlantbrukareharfåttbetaltför
attlåtastatendumpapåderas
markförväntarjagmigattLRF
görnågotslagsupproptillsina
medlemmar,gamlasomnya.

Organisationensmiljö-och
hållbarhetschefJanEksvärdsäger
iartikelnattdetärviktigtattkart-
läggavardumpningarharskett.
Artikelnkankanskeblienväckar-
klockasomledertillattorganisa-
tionenuppmärksammarochbör-
jargrävaifråganförattseomdet
gårattfåframeventuelladump-
ningsplatser–innandesomvar
medharglömtalltihop,ellerinte
längrefinnsattfråga.

IartikelnsvaradeNaturvårds-
verketintepåomdekännertill
någrauppgifteromtippningarav
produkterfråncivilaberedskaps-
lager.VipåMiljöaktuelltserfram
emotettsvarpådenfråganoch
ävenpåvadmyndighetentän-
kergöraförattbidratillattstaten
tarsittansvarfördenpåstådda
dumpningsverksamheten.

”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


