
 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. 

 

Workshop 3 - personlig inbjudan 
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Oönskade ämnen i slam  
 

- slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk 
 
Tid Onsdagen 14 maj, kl 09.00–16.00 (registrering och kaffe från kl 08.30) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 9 maj. Avbokning måste ske senast den 9 maj, annars faktureras SEK 500 för våra 
kostnader. 

Avgift Avgiftsfritt 

Frågor Innehåll: Magnus Stark, magnus.stark@ksla.se, tel 08-54 54 77 24, 0703-474 160 
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12, 0701-603 309 

 Denna workshop finansieras med stöd av Stiftelsen A.W. Bergstens donationsfond 

 
Avloppsslam är en resurs i odlingen. Där finns näringsämnen och strukturförbättrande 
humusämnen. Slammet ger möjlighet att sluta kretsloppet mellan stad och land. Men hur fungerar 
kretsloppet egentligen? Slammet innehåller inte bara nyttigheter utan även oönskade ämnen av 
olika slag, vilka vi inte vill ha in i odlingssystemen. Idag sprids ungefär 25 procent av slammet 
från reningsverk på åkermark. Meningarna om jordbrukets slamanvändning är mycket delade. 
För att öka kunskapen om slam för jord- och skogsbruk genomför KSLA en serie med fyra 
workshops under våren 2012, vilka avrundas med ett öppet seminarium under hösten. 
 
18 april               Agronomiska perspektiv på slam som gödselmedel 
26 april               Lagar och regler kring slam i Sverige 
14 maj                Oönskade ämnen i slam 
31 maj                Slam och teknik – dagens och morgondagens 
 
Denna workshops fokus är att få ett begrepp om vilka oönskade substanser, smittor och resistenta 
bakterier som finns i våra avlopp, och hur riskerna med dessa kan påverka mark, vatten och ytterst 
människors och ekosystems hälsa. En sådan negativ påverkan och risk får då vägas mot slammets 
dokumenterade nytta som gödsel- och jordförbättringsmedel. Hur säkra är våra gränsvärden? 
Kommer synen på risk/nytta att förändras? Det finns alternativa metoder till slamanvändning och 
vi kommer att diskutera deras risk- miljönytta. Vi ställer också frågan huruvida avloppsvattnet bör 
och kan renas på ämnen som i dag i huvudsak går rakt igenom reningsverket till exempel 
organiska miljögifter, antibiotika och hormoner och hur detta påverkar slamhanteringen. 
 
 
Välkomna! 
 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program workshop 3 
 
 

Oönskade ämnen i slam  
 

- slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk 
Måndag 14 maj 2012 
 
Moderator: Rune Andersson 
 

 
08.30 Samling och registrering 
09.00 Välkomna 

Åke Barklund, KSLA 
09.10 Utgångspunkt för Worskhop 3 

Rune Andersson, moderator 
09.20 Smittämnen 

Ann Albihn, SVA 
09.50 Resistenta bakterier 

Christina Greko, SVA 
Stefan Börjesson SVA 

10.20 Förekomst och trender av miljögifter i slam 
 

Mats Tysklind, Umeå Universitet 
10.50 Bensträckare med frukt  
11.00 Toxikologisk riskbedömning 

Agneta Oskarsson, SLU 
11.30 Mikrobiologisk riskbedömning 

Marie-Louise Danielsson-Tham, Örebro universitet 
12.00 Lunch 
13.00 Vad är slammets jordbruksnytta? 

Göte Bertilsson 

  13.20  Diskussion med förberedda inlägg 
• Ekosystemrisker och hälsorisker med oönskade ämnen 
• Behöver vi ta vara på fler oönskade ämnen för att skydda vattenmiljön? 

15.00 Kaffe 

15.15 Sammanfattning och slutsatser  

16.00 Avslutning 
 


