
 

 

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 1 - personlig inbjudan 
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Agronomiska perspektiv på slam som gödselmedel 
- slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk 
 
Tid Onsdag 18 april, kl 10.00–15.00 (registrering och kaffe från kl 09.30) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 13 april. Avbokning måste ske senast den 13 april, 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 andra regler kring slam i Sverige 
14 maj Oönskade ämnen i slam 
31 maj Slam och tekniska lösningar – nuläge och alternativ 
 
Denna första workshops fokus är att diskutera slammets betydelse för näringstillförsel, 
markbördighet och tungmetallstatus. Åtskilliga år har gått sedan mer omfattande fältförsök och 
forskning påbörjades för att belägga slammets värde. Fältförsöken i Skåne och de långliggande 
ramförsöken på Ultuna ger viktig kunskap. Samtidigt finns en del luckor när det gäller att värdera 
förutsättningarna för en långsiktigt hållbar användning av slam. Detta gäller också för slam från 
REVAQ-certifierade reningsverk. Tungmetaller tas också upp i workshop 3, då tillsammans med 
andra oönskade ämnen i slammet som hormoner, medicinrester och organiska föroreningar. 
 
Välkomna! 
 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program workshop 1 
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Agronomiska perspektiv på slam som gödselmedel 
- slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk 
Onsdag 18 april 2012 
 
 
Moderator: Rune Andersson, SLU 
 
 
09.30 Samling och registrering 
10.00 KSLA som forum för att visa på nytta och risker för myndigheter, 

livsmedelsindustri och konsument. 
Åke Barklund, KSLA 

10.15 Nytta och begränsningar, erfarenheter från de Skånska långliggande slamförsöken  
Per Göran Andersson, HS och Göte Bertilsson, Green Gard 

11.00 Kvävedynamik efter engångsgivor av rötslam - kväveutnyttjande och 
utlakningsrisker 
Börje Lindén, Skara 

11.20 Paus 

11.30 Norskt perspektiv på slam – användning i lantbruket och pågående forskning 
 

Anne Falk Øgaard, Bioforsk Jord og miljø 
12.00 Rådgivarperspektivet på slamanvändning i lantbruket 

Hans Augustinsson, HS Östergötland 

12.20 Lunch 

13.00 Vilket utrymme ger lantbrukaren för slam i växtodlingen? 
Jan Fimmerstad, Taxinge gods, Södertälje 

13.15 Slamanvändning i perspektivet livsmedelssäkerhet och förädlingsindustri 
Per Stenström, Bertegruppen, Slöinge 

13.40 Slam som resurs - vad är största värdet? 
Thomas Kjellqvist, Biototal 

14.00 Dialog om kunskapsläget och långsiktigt ansvar för nuvarande slamanvändning    

• växtnäringsnytta 
• tillförsel mullkapital 
• tungmetallstatus 
• kontroll organiska föroreningar (genomgång i workshop nr. 3) 
• hormoner och medicinrester (genomgång i workshop nr. 3) 

14.45 Sammanfattning, fokus på vad som är kunskapsluckor, smala passager  

15.00 Avslutning och kaffe  
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