
 

 

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 2 - personlig inbjudan 
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Lagar och andra regler kring slam i Sverige 
 

- slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk 
 
Tid Torsdagen 26 april, kl 12.45 – 16.00 (registrering och lunch från kl 12.00) 
Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 21 april. Avbokning måste ske senast den 21 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 
 

I denna andra workshop ligger fokus på användningen av avloppsslam och hur den regleras av 
miljöbalken och dess följdlagstiftning. Härutöver har livsmedelsindustrin egna bestämmelser om 
användning av slam vid produktion av livsmedel. Regeringen har nyligen gett naturvårdsverket i 
uppdrag att föreslå nya villkor för spridning av avloppsslam på åkermark, skogsmark och övrig 
mark. I uppdraget beskrivs nuvarande lagstiftning som föråldrad och otillräcklig. Under dagen 
analyserar vi vilken lagstiftning som finns, hur den tillämpas och kontrolleras samt diskuterar hur 
de instrumentella verktygen kan vässas.  

 

Välkomna! 
 
 
 
 
Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 
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Program workshop 2 
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Lagar och regler kring slam i Sverige 
 

- slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk 
Torsdag 26 april 2012 
 
Moderator: Rune Andersson, SLU 
 
 

 
12.00 Samling och registrering. Lunch i Oscars källare 
12.45 Välkomna 

Åke Barklund, KSLA 
13.00 Nu gällande lagar, regler, tillsyn och kontroll 

• Linda Gårdstam, Naturvårdsverket  
• Tora Strandberg, Norrköpings kommun  
• Representant från Länsstyrelse 

13.40 Jordbruksverkets bestämmelser om slam 
Johannes Eskilsson, Jordbruksverket 

14.00 Hur hanterar livsmedelsindustrin slamfrågan? 

• Claes Johansson, Lantmännen  
• Anna Widell, Svensk Mjölk 

14.30 Paus 

15.00 Frågor och diskussion 

15.50 Summering och slutsatser 

16.00 Avslutning 
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