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.

Seminarium
Slam och kretslopp slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk?
Tid

Onsdag 27 februari, kl 09.00–16.30 (registrering och kaffe från kl 08.30)

Plats

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan

Senast den 20 februari via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se
(avbokning måste ske senast den 22 februari, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader)

Avgift

750 SEK (ledamöter och studenter betalar 200 SEK)

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

Webb

Ej webbsändning.
Detta seminarium finansieras med stöd av KSLAs gemensamma fonder

Samhället har under de senaste åren i allt snabbare takt utvecklat ett kretsloppstänkande och
agerande för att hushålla med naturresurserna och för att reducera miljöpåverkan. Det gäller även
samhällets avloppsvatten och den fasta slamfraktion som avskiljs och vanligtvis rötas i
avloppsreningsverken. Men avloppsslam innehåller långt ifrån bara nyttiga ämnen och det är det
som är problemet. Tungmetaller, läkemedelsrester, organiska miljögifter, smittämnen och
dessutom ämne som vi inte ens vet att de finns i slammet gör det inte självklart att rötslam med sin
nuvarande sammansättning över huvud taget skall bilda kretslopp med åkermarken.
Uppfattningarna om rötslammets lämplighet som gödsel och jordförbättringsmedel i jordbruket är
således i högsta grad delade och har så varit under decennier.
Naturvårdsverket har för närvarande regeringens uppdrag att tillsammans med
Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket komma med förslag till en framtida slampolicy. I
anledning härav genomförde KSLA våren 2012 fyra workshops uppdelade på följande ämnen:
Rötslammets agrara nytta; Lagar och regler; Oönskade ämnen i slammet samt Tekniska lösningar.
Med dessa workshops som grund inbjuder KSLA härmed till ett avslutande öppet seminarium med
syftet att knyta samman delfrågorna till en mer holistisk analys av vägval och möjliga framtida
strategier och vill göra det i en än bredare inbjuden intressentkrets.
För ändamålet har den arbetsgrupp som planerat KSLAs workshops och så även detta seminarium
tagit fram ett läges- och inspirationsdokument som också återfinns på KSLAs hemsida
Välkomna!

Carl-Anders Helander
Akademiens sekreterare och VD
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Program
Slam och kretslopp slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk?
Onsdag 27 februari 2013
Moderator Rune Andersson, professor, SLU
08.30

Samling och registrering

09.00

Välkommen
Kerstin Niblaeus, akademiens preses

09.15

Kretsloppsuppdraget – syn på nytta och risker
Lena Ek, miljöminister
Lantbruks- och samhällsnytta:

09.45

Jordbruket och marknaden
Helena Jonsson, förbundsordförande, LRF

10.10

Lantbruks- och samhällsnyttan av slam i jordbruket
Göte Bertilsson, agr.dr., Greengard
Det skadliga och oönskade - risker för vatten, mark och gröda:

10.35

Miljögifter i slam och utgående vatten
Mats Tysklind, professor, Umeå universitet
Fruktpaus

11.25

Smittämnen och antibiotikaresistens i slam
Ann Albihn, docent, SVA
Dagens praxis:

11.50

Slamhanteringen idag och avloppsbranschens kretsloppsvisioner
Lena Söderberg, vd, Svenskt Vatten

12.15

Regelverk och tillämpning, exempel från Östergötland
Tora Strandberg, miljöhandläggare, Norrköpings kommun

12.40

Lunch
System under utveckling:

13.30

Slambränning och extraktion
Lars Tolgén, Kommunikatör, RagnSells och Patrik Enfält, VD, EasyMining

13.55

Källsorterande avloppssystem
Håkan Jönsson, professor, SLU

14.20

Kaffe

14.40

Avloppshantering och miljömålen
Kersti Linderholm, agr.dr., Silvbergs Miljöteknik

15.00

Interaktiv diskussion om en framtida kretsloppsstrategi

16.30

Avslutning

