
 

 

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 4 – personlig inbjudan 
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Slam och tekniska lösningar – nuläge och alternativ 
 

          - slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk 
 
 
Tid Torsdagen 31 maj, kl 10.00–16.00 (registrering och kaffe från kl 09.30) 
Plats SLU, Uppsala,  Undervisningshuset, Sal C. 

 
Anmälan Senast den 26 maj via denna länk. Avbokning måste ske senast den 26 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 Det institutionella Slamsverige 
14 maj Oönskade ämnen i slam 
31 maj Slam och tekniska lösningar – nuläge och alternativ 
 
I denna fjärde workshop ligger fokus på tekniska lösningar för omhändertagande och 
nyttiggörande av slam från i första hand våra kommunala reningsanläggningar. Alternativa 
tekniker att utvinna växtnäringsämnen i ren form diskuteras och jämförs med att sprida det råa 
rötslammet som gödsel och jordförbättring på åkermark eller för vegetationsetablering på 
vägslänter, avfallstippar mm. Vidare tas frågor upp om volymer, hanterbarhet och logistik i olika 
behandlingsalternativ och ytterst lösningarnas ekonomiska och praktiska genomförbarhet. 
Möjligheter att bryta kretslopp av oönskade ämnen i slammet avses även bli föremål för diskussion 
liksom risker med olika lösningar.  
 
Välkomna! 
 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program 
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Teknik och slam – nuläge och möjligheter 
 

          - slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk 
 
Torsdag 31 maj 2012 
 
Moderator: Rune Andersson, SLU 
 
09.15  Samling och kaffe 
 
10.00  Välkommen och introduktion till dagen 
 KSLAs Vd Åke Barklund/moderator Rune Andersson 
 
10.10  Avloppsvattenrening, slammets värde och avsättning 
 Holger Kirchmann, SLU 
 
10.30  Slamhantering nu och i framtiden 
 Anders Kihl, Ragn-Sells AB,  
 
11.00  Tekniker för återvinning av fosfor ur avloppsvatten 
 Henrik Tideström, Tyréns 
 
11.20  Slamaska som råvara för fosforgödselmedel 
 Patrik Enfält EasyMining Sweden AB 
 
11.50  Lunch 
 
12.50  Studiebesök EasyMining Sweden 
 Guider Patrik Enfält och Yariv Cohen 
 
14.00  Diskussion med förberedda inlägg 

- Vad krävs för en säker slamhantering 
- För och nackdelar med olika vägval 
- Vad kostar det och vad får det kosta? 
- Vad skulle politiker och myndigheter kunna bistå med? 

15.45  Slutsatser och osäkerheter 

16.00  Avslutning, kaffe 
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