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Agronomiska perspektiv på slam som gödselmedel
Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk – I

O

nsdagen den 18 april 2012 hölls KSLA:s första workshop i en serie om slamanvändning i jordbruket. Temat var främst slammet som gödselmedel och växtnäringens
faktiska tillgänglighet, men även tungmetallbelastningen belystes. Många åsikter kom till
tals med skilda synsätt och dagen gav tillfälle till intressanta och givande diskussioner.

Åke Barklund, VD och Akademisekreterare
för Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

KSLA håller under våren 2012 fyra workshops om tillförsel av rötslam
till jordbruksmark. Bakgrunden är att KSLA i ett remissvar till Naturvårdsverkets förra slamutredning erbjudit sig att ta fram mer fakta i frågan
genom seminarier och liknande. Nu pågår en ny och utökad slamutredning, där man ska ha ett vidare kretsloppsperspektiv. I det sammanhanget
kan vårens workshops, tillsammans med en öppen konferens 2013, bistå
med fakta och erfarenheter till Naturvårdsverkets utredning.
– Jag vill poängtera att Akademien som organisation varken är för eller
emot avloppsslam i odlingen, sa Åke Barklund, KSLA:s VD och Akademisekreterare.
Han tryckte också på att varken lantbruket eller konsumenterna har ett
primärt ansvar för slamfrågan, utan det ligger hos samhället i stort - som
vi alla är en del av. Men naturligtvis är många lantbrukare intresserade av
avloppsslam efter noggranna avväganden av för- och nackdelar.
Vårens fyra workshops handlar om den agrara nyttan i relation till risk;
lagar och regler; oönskade ämnen; samt tekniska lösningar, dit personer
med specifik kompetens i respektive ämne blivit inbjudna. Onsdagen den
18 april träffades så 26 personer med skilda erfarenheter och åsikter om
slamanvändning i jordbruket. Ämnet var: Agronomiska perspektiv på
slam som gödselmedel.
Rune Andersson, professor vid SLU och seriens moderator inledde med
att peka på den förändring i synen på slamanvändning i lantbruket som
skett de senaste decennierna. Från att ha setts som ganska oproblematiskt
är det idag en kontroversiell fråga. Är slam ett bra jordförbättringsmedel
eller rent av ett gift? Förändringen har sin grund i att det numera inte
bara är människans restprodukter, utan även dagvatten och annat som
behandlas i reningsverken. Vi omger oss också med allt fler kemikalier.
– Vi har jobbat i decennier med uppströmsarbete och varit ganska
framgångsrika, men frågan är om vi har varit tillräckligt framgångsrika,
sa Rune Andersson.

Rune Andersson, professor vid SLU
moderator för KSLA:s slamserie

och

Dagen gav kunskaper om resultat från fältförsök med slam, lantbrukares
och rådgivares erfarenheter, perspektiv från livsmedelsindustrin, samt en
utblick mot Norge. Synen på slammets växtnäringsvärde, liksom det ekonomiska utfallet för lantbrukaren och samhället, skiljde mycket mellan
olika personer. Det blev tydligt att det behövs mer forskning i ämnet, och
att olika tidsperspektiv ger olika bilder av både risk och nytta.
– Vi har nog anledning att diskutera den här frågan längs en tidsaxel.
Vad är de korta perspektivens klokaste insatser och hur måste vi agera för
att klara en långsiktig hållbarhet, sa Rune Andersson.
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Nytta och begränsningar

- erfarenhet från de Skånska långliggande slamförsöken
Per-Göran Andersson
HS Malmöhus
Per-Göran Andersson arbetar med utveckling och växtodling vid Hushållningssällskapet Malmöhus, där fältförsök är ett viktigt
redskap. Han presenterade tillsammans
med Göte Bertilsson resultat från ett projekt
med slamspridning som har pågått under 30
år på två platser i Skåne.

F

1980-talet eftersom slamfrågan då var relativt ny och det behövdes demonstrationsobjekt i fält.
– Från början startade man med fyra kommuner för
att titta på olika slam, men skalade så småningom ner
det till två försök, sa Per Göran Andersson.
Dessa två försök har genomförts i Igelösa, norr om
Lund och i Petersborg, söder om Malmö. De rekommenderade slamgivorna då var betydligt högre än vad
dagens regelverk tillåter. Försöksupplägget blev tre huvudbehandlingar: 0 slam; 4 ton slam per hektar vart
fjärde år (1 ton ts/år); och extremgivan 12 ton slam vart
fjärde år (3 ton ts/år). Till det lades tre nivåer av mineralgödsel till varje huvudbehandling: ingen mineralgödsel; halv normal kvävegiva + normal giva av fosfor (P)
och kalium (K); samt full kvävegiva + full PK-gödsling.

– Vi får ingen skillnad i kärnan eller i växten överhuvudtaget om vi har tillfört slam eller inte. I de här försöken ser vi ingen förändring i upptaget av kadmium i
grödan beroende på slamtillförsel.
Det man däremot har sett är att kadmiumhalterna
i kärnan ökar med ökad tillförsel av handelsgödsel, en
mycket tydlig ökning.

örsöken startade på

I jordarna har fosfor, magnesium, koppar, kol, zink,
svavel och kvicksilver ökat. Och det finns en tendens,
dock inte statistiskt säker, till att kadmium och krom
ökar. P-AL-talen i jorden, som visar på växttillgängligt
fosfor, har ökat med 5 - 12 enheter vid den lägre slamtillförseln och P-HCl-talen, som beskriver storleken på
fosforförrådet i marken, har ökat med 10 - 20 enheter.
Vad har det då betytt för skördarna?
– Tittar man på upptaget i växterna finns det en parameter som är statistiskt säker och det är att skörden
ökat. Jämför vi bara leden med och utan slam så har vi
haft en skördeökning på 7-8 procent av slammet.
Skördeökningen kan studeras på lite olika sätt. Om
man bara jämför med och utan slam där ingen handelsgödsel tillförts så ökar skördarna med 14 procent.
– Lägger vi normal handelsgödselgiva och dessutom
lägger slam får vi 4 procent utöver det som vi kan kalla
växtnäringseffekt.
Värdet för lantbrukaren kan enligt försöksresultat beräknas till mellan 400 och 900 kronor per hektar. Även
mullhalten har börjat öka på senare tid, men mullhaltsökande processer tar tid och det behövs 25 - 30 år för
att se effekter som dessa. Ökningen handlar än så länge
om cirka två tiondels procentenheter. Hur kan då det
agronomiska värdet summeras utifrån dessa försök?
– Min slutsats är att bördigheten har ökat av tillförsel
av slam i den kvalitet som använts på de här platserna.

Varje år har skörden på de två platserna bestämts, samt
växtnäringsämnen och metaller i gröda och jord. Organiska föreningar har analyserats vid tre tillfällen och mikrobiologi och annat har studerats, till exempel effekten
på maskar i jorden.
– Maskarna blir fler, får fler barn och blir tjockare
där det finns slam.
Ett nytt delprojekt har också startats som syftar till
att titta närmare på organiska föreningar.
Vad har man då funnit under de 30 år som försöken
pågått? Ja, halterna av tungmetaller i slammet har minskat kraftigt under åren. Eftersom tungmetaller är en av
stötestenarna för att lantbrukaren ska vilja ta emot slam
har mycket fokus legat här, kanske särskilt på kadmium,
och på upptag av dessa i kärnan. Men för kadmium ser
upptaget lika ut i försöksled utan slam som där ett ton
slam per hektar och år har tillförts.
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Fler perspektiv på Skåneförsöken
Göte Bertilsson
Greengard
Göte Bertilsson har lång erfarenhet av växtnäringsfrågor som utvecklings- och miljöchef på Hydro-Agri, nuvarande Yara, och
driver nu företaget Greengard. Han diskuterade resultaten från Skåneförsöken utifrån
ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Man behöver tänka både kort- och långsiktigt är slutsatsen.

K

är ett fantastiskt ord som inte alltid
används helt korrekt, inledde Göte Bertilsson.
– Men näring som inte gör nytta är inget riktigt
kretslopp, då är det deposition, sa han.
Frågan är sedan om depositionen är skadlig och då
handlar det om kostnad i relation till risk.

Om man räknar med att förlora 20 procent av kvävet
skulle kostnaden bli minst 280 kronor per ton slam.
Och drar man dessa kostnader från det ekonomiska
värdet av slammet blir resultatet minus 30 kronor per
ton slam.
Kostnaden för logistiken har dock reningsverken,
eller samhället, även om slammet inte sprids på jordbruksmark, enligt Anders Finnson, Svenskt Vatten. Det
gör kalkylen mer positiv.

retslopp

Tillgängligheten av kväve och fosfor är inte 100-procentig i slam. Göte Bertilsson värderar att en tredjedel
av totalkvävet i slammet utnyttjas av växterna de första
åren. Minst en tredjedel av resterande kväve binds in i
mullen, men vart resten tar vägen är ovisst.
– Möjligheten är ammoniakavdunstning, nitratutlakning, denitrifikation och lustgasavgång. Man kan
fundera på om man ska ta tillvara kvävet bättre.
Spridning på våren med snabb nedbrukning, fånggrödor och styrning till energigrödor är några alternativ.
– Men forskningsbehovet är stort.

Tittar man sedan på kadmium så händer det inte så
mycket på kort sikt. Göte Bertilsson har beräknat hur
mycket kadmiumhalten i jorden borde ha ökat om all
kadmium skulle ackumuleras och ökningen är inte
mätbar under de 30 år som försöken pågått.
– Men om vi framskrider tidsskalan ett par hundra
år och kommer fram till år 2200, då har vi kommit upp
till gränsen för slamspridning idag.
Beräkningen är dock gjord på det tungmetallinnehåll
slammet hade på 1990-talet och ytterligare förbättringar i slammets kvalitet har inte räknats med. Med dagens
kvalitet halveras prognosnivån. Och handelsgödselfosfor innehåller också kadmium - om det är mer eller
mindre än i slam beror både på slammets kvalitet, och
inte minst på vilken typ av mineralfosfor som sprids.

Fosforns tillgänglighet beräknar Göte Bertilsson
till 70 procent, men det kanske bara är 70 procent av
slammet som sprids på jordar som behöver fosfor. Det
skulle innebära att 50 procent av slamfosforn kommer
till nytta.
Den ekonomiska potentialen skulle kunna beräknas
till 700 kronor per ton slam (ts), vilket innebär att Sveriges 200 000 ton slam skulle vara värt 140 miljoner
kronor om allt kunde utnyttjas. Men den ekonomiska
kalkylen innebär också kostnader. Logistik beräknar
Göte Bertilsson till 450 kr/ton vid tre mils leveransavstånd. Och man behöver räkna med miljökostnader, till
exempel för minskad kväveutlakning.
– Samhället betalar minst 30 kronor för att bli av
med 1 kg kväve.

Göte Bertilsson avslutade med att poängtera att det är
viktigt att se på nyttan av slamtillförsel, men också på
nackdelar och risker. Och vad är alternativet?
– Jag tror att vi får ett svar om vi frågar oss hur vi ska
hantera slam. Och vi får ett annat svar när vi tänker på
hur samhällets avfalls- och kretsloppsteknik ska se ut
om 10-20 år.
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Kvävedynamik efter engångsgivor av rötslam
– kväveutnyttjande och utlakningsrisker
Börje Lindén
tidigare

SLU i Skara

Börje Lindén har varit forskare vid SLU med
inriktning på mark- och gödslingsfrågor,
främst kväveomsättningar i marken. Han redogjorde för kvävedynamiken i slamförsök
som genomförts på två platser i Uppland.
Resultaten visar att cirka 50 procent av kvävet kan utnyttjas av grödorna inom tre år efter spridningen.

U

perspektiv är det viktigt
att veta vilken kväveverkan en slamgiva kan ge
det första året, och de närmast efterföljande – hur
mycket mineralgödselkväve som slammet kan ersätta. En annan fråga är vid vilken årstid slammet ska
spridas. Det normala är att det tillförs inför sådd av
höstgrödor.
– Men då gäller det att grödan som finns på hösten
kan utnyttja det tillgängliga kvävet. Och höstsäd tar
inte upp särskilt mycket kväve, sa Börje Lindén.
Om man vill gödsla inför hösten är höstraps en bättre gröda. Alternativet är annars vårspridning, men då
kan jordpackning vara ett problem. Dock börjar vårplöjning bli vanligt på många håll.
– Man skulle kunna sprida rötslam på lätta jordar på
våren och plöja direkt efter spridningen.

verkan under år två och tre, vilket troligen fortsatte flera
år efteråt men i allt mindre grad.
– Och tillförs det nya givor efter hand så blir det
stigande kväveleverans från marken.
Kärnskörden ökade tydligt av slam jämfört med leden
utan slam. Dock blev den något högre i led E, som enbart fick mineralgödsel, än i led D som även fick slam.
Det berodde troligen på att D-ledet tillförts en överoptimal giva med liggsäd som resultat. Kväveinnehåller i kärnan, som kan räknas om till proteinhalt, var dock klart
högre i D-ledet som fick både slam och mineralgödsel.

tifrån lantbrukarens

Kvävemineraliseringen i marken ökar med slamtillförseln och påverkar inte bara kväveleveransen under
växtsäsongen utan dessvärre även under hösten och i
viss mån under vintern.
– Större kvävemineralisering under höst och vinter
ökar kväveläckaget, men det kan motverkas med en
fånggröda eller en höstgröda som tar upp mycket kväve.
Höstraps är normalt den enda grödan som har tillräckligt stort kväveupptag under hösten.

Slamförsöken i Uppland som Börje Lindén presenterade låg på lerjordar. De visade kväveeffekter av en engångsgiva, dels under våren till vårsäd på Låddersta, och
dels efter höstspridning till en femårig växtföljd med
höstraps samt höst- och vårsäd på Fransåker.

I Försöket på Fransåker, där slammet spreds inför
sådd av höstraps, utnyttjade grödorna under den femårsperiod som försöket pågick totalt 155 av de 230 kg
kväve som slammet innehöll, varav 35 kg var ammoniumkväve. Det är 67 procent av totalkvävegivan. De
första tre åren utnyttjades 55 procent.

På Låddersta spreds 5 ton ts per hektar vilket gav 130
kg totalkväve och 18 kg ammoniumkväve per hektar.
Fem försöksled ingick:
A) helt ogödslat, B) enbart slam, C) slam + 60 kg
mineralkväve/ha, D) slam + 100 kg mineralkväve/ha,
E) 100 kg mineralgödsel/ha. I D- och E-leden skapades
också nya nollrutor varje år.
Resultaten visade att korngrödorna utnyttjade 44
procent av slammets totalkväve under de tre år som försöket pågick. I det här fallet kunde slammet ersätta 76
kg mineralgödselkväve per hektar. Den största mängden tillvaratogs under det första året med en viss efter-

Slutsatsen som Börje Lindén drar av de båda försöken
är att man lite grovt kan räkna med en kväveeffekt av
rötslam under de tre första åren efter spridning som är
omkring 50 procent av totalkväveinnehållet. Efter höstspridning kan utnyttjandet bli sämre, om det inte etablerats någon gröda med tillräckligt stort kväveupptag.
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Norskt perspektiv på slam
– användning i lantbruket och pågående forskning
Anne Falk Øgaard
Bioforsk Jord og miljø

Anne Falk Øgaard är forskare vid Bioforsk
i Norge med fokus på fosfor i lantbruket,
bland annat studerar hon effekten av slamtillförsel till jordbruksjord. Hon berättade om
hur man ser på slamanvändning på jordbruksmark i Norge.

S

Norge främst som jordförbättringsmedel på spannmålsarealer, och i hög grad
på så kallat bakkeplanerade jordar. Bakkeplanering
är något som har tillämpats på marina ravinjordar.
För att få möjlighet till maskinell jordbruksdrift
gick man på 1960-talet in med bulldozers och kapade topparna och föste jorden ner i ravinerna. På så
vis skapades en jämnare jordbruksmark, men samtidigt gav metoden erosionskänsliga jordar med dålig
struktur och låg mullhalt.
– I dessa områden, som omfattar många tusen hektar,
är slammet väldigt välkommet, sa Anne Falk Øgaard.
Hon betonade dock att slam är väldigt olika till både
struktur och innehåll.
– Vi kan inte generalisera för det är väldigt beroende
på hur slammet produceras.

– Det betyder att i praktiken ger slam idag mer en
deponering av fosfor än en recirkulering.
Kväveinnehållet i det norska slammet ligger på 2040 kg/ton ts. Vid tillförsel av slammet på våren räknar
man med en kväveeffekt på 80 procent av mineralkväveinnehållet, plus 10 procent organiskt kväve det första
året. Till det kommer en efterverkanseffekt på 10 procent nästkommande år.

lam används i

Cirka 110 000 ton stabiliserat slam produceras per
år, och i genomsnitt över hela landet används lite över
50 procent i jordbruket. I Akershus fylke, med mycket
bakkeplanerad mark, är användningen 70-90 procent.
Givorna är i jämförelse med Sverige höga eftersom
man idag bara har en tungmetallbegränsning.
– Men det är under revidering och inom ett års tid
kommer vi troligtvis att ha helt andra krav om vilka
mängder som får tillföras.

När det gäller slammets gödseleffekt, som inte ses
som det primära, anser man att fosforeffekten är låg i
de flesta slamtyperna. I norska reningsverk är fosforhalterna relativt låga i inkommande vatten eftersom
man också tar in ytvatten. Det gör att det används stora
mängder fällningskemikalier för att nå en 90 procentig
reningseffekt. Till större delen används järn eller aluminium, vilka binder fosforn starkt. Totalfosforinnehållet
kan variera mellan 7 och 37 kg per ton torrsubstans
(ts). Tillgängligheten ses som låg.
– För de flesta slamtyperna får vi ut 2-3 procent av
totalfosforn med P-AL-analys
Högre tillgänglighet kan fås i kalkstabiliserat slam.
Biologisk rening där man kan använda mindre fällningskemikalier och få en högre tillgänglighet av fosforn används väldigt lite i Norge. Lantbruksrådgivarnas
rekommendationer baseras på en beräkning om cirka
0,5 kg fosfor per ton tillfört slam.

Dagens regler gör att man kan tillföra 20 ton slam per
hektar under en tioårsperiod, vilket ger 2 ton ts/ha och år.
Till det kommer att den förbättrade tungmetallsituationen gör att ännu högre givor tillåts vid enstaka tillfällen.
I Norge klassificeras slam efter en tregradig skala baserat på tungmetallinnehållet. Slam i klass III får inte spridas
på jordbruksmark alls, för klass II-slam tillåts 20 ton/10
år och för slam i klass I får man sprida 40 ton/10 år.
Spridningsreglerna är som nämnts under revidering
och en hel del forskning pågår om slam, både om risker och om den agronomiska nyttan. Ett nytt projekt
handlar om hur fosforns växttillgänglighet egentligen
ser ut och hur den kan förbättras genom åtgärder i reningsverken. Till det tittar man på risken för fosforförluster, tungmetaller och organiska miljögifter.
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Rådgivarperspektivet vid slamanvändning i lantbruket
Hans Augustinsson
HushållningsSällskapet i Östergötland
Hans Augustinsson, HS Östergötland är rådgivare och har inom Hushållningssällskapet
varit engagerad i slamfrågan på olika sätt sedan 1993. För närvarande ingår han i regelkommittén för REVAQ. Hans välkomnade liksom flera workshopdeltagare KSLA:s initiativ.
– Slamfrågan är av stor vikt och den förtjänar en seriös debatt, sa han.

F

ur ett rådgivarperspektiv ville Hans Augustinsson se det utifrån två
frågeställningar: Kan slam över huvud taget vara en
växtnäringskälla i svenskt lantbruk? Och i så fall: Var
är det lämpligt att använda slammet? En följdfråga
blir varför vi alls ska hålla på med slam i jordbruket?
– För mig är den helt avgörande frågan slammets
fosforinnehåll. Fosfor har ju en avgörande betydelse för
såväl skördens storlek som för skördens kvalitet.
Man börjar åter se skördehöjande effekter av fosfor i
fältförsöken, vilket kan bero på den minskade användningen av fosforgödselmedel de senaste 25 åren. Vi ska
också ha i beaktande att jordens fosforresurser kommer
att ta slut.

till ett större ansvarstagande när det gäller vilka produkter vi använder och vad vi spolar ut i avloppsnätet.
– Här har vi en stor pedagogisk möjlighet att förklara
varför det är viktigt att använda Bra miljöval.

ör att belysa slamfrågan

Reningsverken är idag ålagda att analysera sju tungmetaller och de certifierade verken ska analysera ytterligare 53 spårelement – totalt 60 stycken. REVAQ-certifierat slam har en genomsnittlig kadmium/fosforkvot
(Cd/P) på 25 mg/kg. Om man jämför med alternativen
stallgödsel och mineralgödsel, så ligger Cd/P för nötflytgödsel mellan 6 och 44 mg/kg, med ett genomsnitt
på 20. Mineralgödsel har hos Yara, som har 60 procent
av marknaden, en garanti om att fosforgödseln högst
ska innehålla 12 mg Cd/kg P, men det gäller enbart
NPK och NP-gödselmedel.
– Men om vi tittar på en markkarta är det bättre att
köra ut P- och PK-produkter där det behövs och sen lägga
kväve som ett enhetligt gödselmedel på resten av gården.
P och PK-gödselmedel har inte haft någon garanterad nivå för kadmium, förrän i april i år då Yara har
garanterat Sigill att P- och PK-gödselmedel max ska
innehålla 30 mg Cd/kg P.
– Vi vet också att cirka 50 procent av det vi äter idag
importeras och det är väldigt få länder som har ett förbud mot slamanvändning på åkermark.

Det finns varierande uppgifter om fosforns tillgänglighet i slam, som ju fälls med järn eller aluminium eller
stabiliseras med kalk, vilket medför en viss fastläggning
av fosforn.
– Men jag är övertygad om att den fosfor som vi tillför på längre eller kortare sikt kommer att bli tillgänglig
för växterna. Det är närmast en fördel att inte all fosfor
är tillgänglig samma år som den sprids.
De certifierade reningsverken har en begränsning för
tillförsel av fosfor till jordbruksmark som ligger på 110
kg per hektar, vilket motsvarar de 22 kg per hektar och
år som gäller för stallgödselspridning.

Slutsaten blir att bra slam kan användas på åkermark. Men var ska den då läggas? Till lantbrukare brukar Hans Augustinsson ställa två frågor:
– Vem ska köpa dina produkter? Och hur ser din
markkarta ut?
Lantmännens godkänner slamgödsling i sitt standardsortiment, men inte i premium- och ekoprodukter. Sedan ska slam förstås läggas på fält med låga P-AL-tal.

Slammets organiska material ligger runt 60 procent,
och med tanke på att vi tär på mullförråden, framför
allt på slättbygdsgårdarna som oftast är kreaturslösa,
kan slam hjälpa till att hålla uppe bördigheten.
Det finns självfallet även risker med slamanvändning,
men eftersom dagens avlopp främst påverkas av hushållen kan användningen av slam på åkermark motivera
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Vilket utrymme
ger lantbrukaren för slam i växtodlingen?
Jan Fimmerstad
Taxinge gods, Södertälje

Jan Fimmerstad är lantbrukare vid Taxinge
Gods sedan 1974. Odlingen är kreaturslös
och utgörs av 600 hektar åkermark och 200
hektar gräsmattor. Slam har använts på gården ända sedan starten.

V

då att ta emot slam som lantbrukare? Vilka faktorer har påverkat beslutet för
Taxingen Gods?
– Min uppgift som lantbrukare är att förvalta den
mark som jag har haft förmånen att få vara lantbrukare
på. Jag ser ett värde i slammet - det är fosfor, det är
kväve och det är mullämnen som vi har nytta av, sa Jan
Fimmerstad.
Han demonstrerade detta med en markkarteringskarta över fosforsituationen på gården, som visade en
stor del av fälten i blått – det vill säga med höga fosfortal.
– Det är absolut en effekt av slam, vi har inte köpt
fosfor på åratal i form av handelsgödsel.

Slammet sprids huvudsakligen på hösten inför sådd
av höstsäd, och det mesta läggs på utsädesodlingar. En
del används också på arealen med gräsmatteodling, där
slammet ger en väldigt god effekt.
– Vi håller på med slammet för att vi ser en möjlighet
att hålla marken i hygglig hävd. Och det är helt klart att
slammet innebär ekonomiska fördelar.

arför väljer man

Finns det då några nackdelar? Ja, liksom vid stallgödselspridning finns det risk för markpackning eftersom
det handlar om tunga maskiner. Beroendet av slamleverantören kan också vara en nackdel eftersom det inte
går att själv bestämma exakt när det ska köras ut.
– Men vi sköter lagringen själva, det ligger sex månader ute hos oss och sen kan vi anpassa oss lite bättre till
när vi ska köra ut det.
Dessutom måste man ju värdera risken med oönskade ämnen, menade Jan Fimmerstad, men hittills har
inga konstiga effekter visat sig.
– Och ska vi hålla på och leverera livsmedel in till
tätorterna så känner jag att det inte är fel att vara en
del av kretsloppet. Jag upplever att slamkvaliteten blir
allt bättre och jag kan inte tänka mig att inte förmågan
finns att göra det ännu bättre.

Hanteringen av det slam som går till gården är väldigt
väldokumenterad från början och ut i fält, framhöll Jan
Fimmerstad. Det är mycket bokföring från leverantörer, från kontrollanter och även på hur gården hanterar det. Gödseln ska myllas senast inom 24 timmar, ju
snabbare desto bättre ur alla aspekter - för växtnäringshushållningen, för att minska lukten och för miljön.
– Det är vår förhoppning att vi kan sköta det här på
ett så seriöst sätt som möjligt med tanke på läckagerisker.
I dag använder Taxinge Gods enbart REVAQ-slam,
vilket upplevs som positivt med tanke på det uppströmsarbete som certifieringen innebär. Jan Fimmerstad menar att REVAQ-certifieringen, som ska garantera en god kvalitet på slammet, är en drivande faktor
för att det arbetet alls bedrivs.
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Slamanvändning i perspektivet
livsmedelssäkerhet och förädlingsindustri

Per Stenström
Bertegruppen, Slöinge

Per Stenström är VD för Bertegruppen. Företaget driver lantbruk med mjölkproduktion,
en kvarn som står för åtta procent av spannmålsförädlingen i Sverige och en glassfabrik.
Produktionen utgår från svenska råvaror så
långt det är möjligt. Per Stenström sitter också i styrelsen för Livsmedelsföretagarna.

L

av workshopdeltagarna uttryckte
Per Stenström sin uppskattning över att KSLA
tar upp slamfrågan på det här sättet.
– Jag tror den är jätteviktig och jag kan bara instämma att det är en klar agronomisk nytta, ur näringshushållnings- och ekonomisk synpunkt.
För Livsmedelsföretagarna är emellertid slamfrågan
en ickefråga idag. Per Stenström har försökt lyfta den,
men inte lyckats få något intresse för den. Man har tidigare haft diskussioner, men det har avstannat.
– Frågan är stendöd, sa han.

Svårigheten ligger också i att argument mot konsumenter inte är faktabaserade utan mer riktar sig mot
känslor. Det är därför svårt att diskutera, även om rätt
behandlad slam inte bör vara något problem. Men
känsloargument vinner nästan alltid över fakta, så det
är en svår fråga att ta i.
– Någon sa att det här varken är lantbrukets eller
livsmedelsindustrins problem, men vi har alla en skyldighet att hjälpa till att lösa samhällets problem.

iksom flera

Kvarnföreningen har, till skillnad från Livsmedelsföretagarna, tagit ställning och rekommenderar sina medlemmar att inte ta emot spannmål som gödslats med slam.
– Och det är samma argument, industrin får inte ett
öre för detta.
Det som livsmedelsindustrierna mest är rädda för är
krishanteringen, menade Per Stenström.
– När det är någonting slår det rakt in i produktionen och den fighten vill man inte ta. Och jag förstår
inte heller varför man ska göra det, avslutade han.

Orsaken till den ljumma hållningen ligger i att om
Livsmedelsföretagarna ska lyfta slamfrågan så måste det
ha en konsumentnytta. Och det är svårt att ta diskussionen med kunderna menade Per Stenström.
– Man är fruktansvärt rädd för alla larmrapporter
och här finns en uppenbar risk för att larmrapporter
dyker upp. Och varför ska man ta diskussionen från
industrins sida när man har noll kronor i ersättning för
att göra det?
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Slam som resurs - vad är största värdet?
Tomas Kjellquist
Biototal
Tomas Kjellquist var med och startade Biototal för sex år sedan, ett företag som arbetar med att knyta ihop kretsloppet mellan
stad och land. De jobbar mest med biogödsel och de produkter som man kan blanda
in i den. Certifierat slam hör till de produkter
som företaget hanterar.

I

Biototals kundkrets finns 1 000 lantbrukare som
tar emot olika kretsloppsprodukter och Tomas Kjellquist fokuserade i sitt inlägg på vad jordbrukarna värderar och vilket värde de själva ser i slam.
– Om det ska ha ett värde då ska inte lantbrukaren ta
emot ett avfall utan det måste vara en produkt, sa han.
Det man använder är REVAQ-slam och Tomas Kjellquist pekade på den omfattande dokumentationen som
följer slammet och slamanvändningen. Och det är så det
ska vara menade han, så att lantbrukarna vet vilket innehåll slammet har som de lägger på sina marker.

Slam, menar han innehåller så mycket mer än handelsgödsel eftersom det finns mer än makronäringsämnen som grödan behöver.
– Vi har hela mikrobiten – bor, zink och koppar som
är livsviktiga näringsämnen för grödan. Och vi har mer
baskatjoner än anjoner vilket innebär att vi får en kalkverkan av slammet.
Mullhalten är förstås viktig och positiv för marken
på sikt och väldigt uppskattad av odlarna.
– Men för de allra flesta så är det fosforn. Fosfor och
mull är de stora värdena.

Den stora fördelen med REVAQ menar Tomas Kjellquist är det uppströmsarbete som pågår. Slam som används på jordbruksmark åtföljda av varudeklarationer
ökar motivationen för reningsverken att jobba uppströms. Han får medhåll av Anders Finnson, Svenskt
Vatten.
– De krav som livsmedelsproducerande bönderna
ställer på slam är långt tuffare än vad myndigheterna
kan ställa, sa han.
Jämför man sedan med handelsgödsel som bryts i
dagbrott och gruvor, utom för kväve, så är skillnaden att
med mineralfosforn kommer tungmetallerna, speciellt
kadmium, med och blir ett nytillskott till systemet. Använder jordbrukaren slam som fosforgödselmedel handlar det om tungmetaller som redan cirkulerar i systemet.

Vad är då det ekonomiska värdet för lantbrukaren?
Tomas Kjellquist räknar på en 5-årsgiva REVAQ-slam
utifrån maxgivan 22 kg fosfor/hektar och år. Det ger
11,7 ton/ha och ett bruttovärde av 3 500 kronor (700
kr/ha och år), utifrån gödselpriserna för oktober 2011.
– Vi har inställningen att det är ungefär som stallgödsel – man tillför fosfor till marken och sen frigörs
den under rimlig tid framåt.
Kostnaden för spridning och markpackning får sedan dras ifrån liksom en eventuell kostnad för slammet,
till exempel halva fosforgödselvärdet.
– Vi tycker att bra slam ska man kunna ta betalt för.
Beräkningen gav då ett nettovärde för slammet på 1
500 kronor vid en skörd om 7 ton per hektar. Dock borde man kunna anpassa REVAQ-givan efter markkartan
och lägga lite mer i enlighet med vad Naturvårdsverket
tillåter, menade Tomas Kjellquist. Man skulle då kunna
lägga en högre giva och få en uppgödslingseffekt, där
skiftet eller delar av skiftet så behöver.
– Då får vi en helt annan ekonomi. Det är värt minst
det dubbla då, 4 000 kronor/hektar.
Omvänt skulle en begränsning, exempelvis på grund av
för höga blyhalter i slammet, ge en betydligt sämre kalkyl.
– Så bra slam ska vara mer värt för lantbrukaren.

Slam är väldigt olika beroende på ursprung, reningsverk och behandling. Vi har exempelvis kalkslam, slam
från vassbäddar och slam med stort innehåll från livsmedelsindustrin. Det gör att näringsinnehåll, mängden oönskade ämnen, textur och vattenhalt, med mera varierar.
– Det har hänt väldigt mycket de sista 10 åren och vi
jobbar med de bästa slammen, de har ett mycket större
värde för lantbrukaren, sa Tomas Kjellquist.
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Dialog om kunskapsläget

och långsiktigt ansvar för nuvarande slamanvändning

W

orkshopen avslutades med diskussioner omkring fem frågeställningar.

► Växtnäringsvärdet och tillgängligheten
►
►
►
►

hos fosfor och kväve
Mullhalten och jordförbättringsvärdet
Risken för växtnäringsläckage
Praktisk slamspridning – fungerar den?
Rådgivning och uppföljning.

Moderator Rune Andersson ställde sig frågan varför
man kommer till så olika slutsatser omkring slam.
– Det har att göra med hur man uppfattar balansen
mellan nytta och risk och här ska ju nyttan vara uppenbar och risken försumbar, sa han.
Kunskap och fakta tar oss en bit på vägen, men dessa
tolkas sedan efter den egna värdegrunden och vi kan i
slutänden inte garantera ofarligheten mot konsumenten.

Olika synsätt om tillgängligheten av fosfor och kväve har presenterats av talarna. För fosfor har uppfattningen skiljt från bara några procents tillgänglighet till
100 procent, med ett mellanläge på cirka 70 procent.
Innebär slamspridning på jordbruksmark gödsling eller
deponi, frågade Rune Andersson deltagarna.
●● Vi vet inte. P-AL-analys som mätmetod för tillgänglighet i slam kan ifrågasättas. Det är mer komplext
än så.
●● Det är P-AL-metoden som används vid markkartering för att mäta just fosfortillgängligheten. Det är
efter det vi gödslar i Sverige.
●● De försök som genomförts i Sverige visar att P-ALtalen i marken stiger med flera enheter när man
tillför slam. Det måste alltså finnas en fosforgödslingsverkan.
●● När vi isotopmärker mineralgödselfosfor visar det
att 20 procent av växtens fosforupptag kommer från
gödseln. Resterande 80 procent måste då komma
från marklagret. Slammets bidrag till markpolen
kan man inte bortse ifrån.
●● Järn- och aluminiumutfälld fosfor är något helt annat än järn- och aluminiumbunden fosfor i mark.
Den är väldigt svårlöslig.
●● Det saknas tillräckligt bra forskning för att vara säker på tillgängligheten, men det är tur att inte 100
procent av fosforn blir tillgänglig direkt.

Hur mycket fosfor och kväve kan vi då tillföra med
rötslam? I de 240 000 ton slam som produceras per
år i Sverige finns cirka 6 000 ton fosfor och 8-9 000
ton kväve. Det kan jämföras med de cirka 15 000 ton
fosfor och 200 000 ton kväve som sprids årligen med
mineralgödsel.
Hur mycket mineralgödsel kan slammet i så fall ersätta? Och ska den ersättas?
●● Om man skulle sprida slammet på all åkermark i
Sverige handlar det om 3 kg fosfor och 4 kg kväve
per hektar, samt 46 kg organiskt material.
●● Ett annat mått är att cirka 40 procent av den mineralfosfor som används skulle kunna ersättas.
●● Det finns även andra kretsloppslösningar som effektivare tar tillvara näringen.
●● Vi har tillgångar av mineralfosfor i landet, där
LKAB i sin apatit producerar tre gånger den svenska
förbrukningen, så vi behöver inte bekymra oss.
●● Den svenska järnmalmen skulle kunna användas,
men den innehåller mycket arsenik. Fosfor är dock
en global växtnäringsfråga. Inom ett till två decennier
kommer 75-80 procent av världens fosforresurser att
finnas i det av Marocko ockuperade Västsahara.
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Deltog i diskussionen gjorde: Göte Bertilsson, Greengard; Helena
Parkman, KemI; Johan Malgeryd, Jordbruksverket; Holger Kirchmann, SLU (i grönt); Anders Finnson, Svenskt Vatten; Börje Lindén
fd SLU; Jan Fimmerstad, Taxinge Gods; Enar Magnusson, Findus;

Kew Nordqvist, Sveriges riksdag; Emelie Hansson, SNF; Hanna Johansson, SNF; Anne Falk Øgaard, Bioforsk, Norge; Anna Thynell,
Nordkalk Corporation; Per-Göran Andersson, HS Malmöhus, Hans
Augustinsson, HS Östergötland.

Vad vet vi om risken för växtnäringsläckage vid slamspridning?

Mullhalten i slammet – har det ett så positivt jordförbättringsvärde att det har ett ekonomiskt värde?

●● Detta har varit en ickefråga och inte mätts sedan
1960-talet.
●● Läckage vid två försök på uppländska lerjordar genomfördes på 60-talet då man spred 25 ton slam-ts
per hektar (mycket större givor än idag). Man tillförde alltså hundratals kilo fosfor och kväve. Det läckte
10 respektive 5 kg kväve per hektar i de två försöken
och maxhalten av fosfor som kom ut var 1,5 kg per
hektar och år.
●● I försöket studerades också grundvatten på 2, 5 och
10 meters djup. Det var en viss påverkan i de ytligaste grundvattnen, men på 10 meters djup var det
oförändrat. Mätningarna gjordes under 5 år.
●● Spridning på hösten utan någon höstgröda som kan
ta upp näringen innebär en stor risk för kväveutlakning under höst och vinter. Det måste vara väl bevuxen mark under vinterhalvåret för att det ska fungera.
●● Förbättringar kan säkert åstadkommas, genom att
locka över till vårspridning till exempel.

●● Det motsvarar 100 kg halm per hektar – över 2 miljoner hektar.
●● Av alla organiska gödselmedel eller mullråämnen vi
har är slammet det som har högst humifieringskoefficient – den ligger på över 50 procent, dvs. att hälften av slammet förblir under väldigt lång tid som
mull i marken.
●● Det blir väldigt mycket mer mull i förhållande till
halm och stallgödsel. Av halm blir det bara kvar 12
procent.
●● Effekter av mull på skörden har underskattats. Man
får en annan markstruktur och därmed ett bättre
rotsystem hos grödan.
●● Enligt Greppa Näringens värdering av organiska
gödselmedel är slam det som har mest bördighet,
ungefär hälften av sitt värde.
●● Spridning av slam till växtodlingsgårdar kan motverka en mer allsidig mullförhöjande växtföljd.

Från vänster: Enar Magnusson, Findus; Lars Bergström, SLU; Kersti Linderholm, Silvbergs Miljöteknik; Per-Åke Sahlberg, Lantbrukare,
Carl Johan Lidén, Agronom, Lars Törner, Odling i Balans.
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Hur ser den praktiska slamspridningen ut? Är den effektiv ur ett kretsloppsperspektiv?
●● Det är bara 1-2 procent av lantbrukarna som sprider, resten gör det inte.
●● Det är klart att det blir en oönskad koncentration
eftersom det är ett hårt motstånd, men vi har en
ganska hård styrning lagtekniskt.
●● Det fungerar bra, i och med att REVAQ kom in och
satte normer. Men det är i huvudsak några större
gods som tar emot, men de har stora arealer.
●● Det är viktigt att lantbrukarna som tar emot slam
inte blir uthängda. Då blir det stopp. Så en seriös
diskussion behövs.
●● Det är för mycket regleringar. Det produceras en
enorm massa dokument.
●● Enligt de regler vi har kan vi idag tillföra slam till 12
procent av arealen. Sen faller alla mjölkgårdar bort
– och så sprids inte allt slam. Så det blir inte mer än
4-5 procent av Sveriges åkerareal som tar emot slam.
●● REVAQ:s regler är dimensionerade efter att det ska
kunna vara samma gårdar som tar emot i hundratals
år. Och när det gäller tungmetaller räknar man med
att det är samma gård som tar emot i 500 år.

Rune Andersson, SLU, (stående) diskuterar med (tv): Per-Åke
Sahlberg, Lantbrukare, Carl Johan Lidén, Agronom och Lars Törner, Odling i balans.

Rådgivning och kontroll – fungerar det på ett tillräckligt bra sätt? Vet lantbrukarna växtnäringsvärdet,
när de ska sprida och hur de ska dosera?

Helena Parkman, Kemikalieinspektionen; Johan Malgeryd, Jordbruksverket och Anders Finnson, Svenskt Vatten

●● Lantbrukarna är väl informerade och vi har ett tydligt regelverk.
●● Man går alltid igenom när man skriver leveranskontrakt och det är uppföljning efter spridning.
●● Det är svårt eller omöjligt att hitta information till
jordbrukare om slamspridning, så det finns nog en
stor okunskap.
●● Det kan vara en uppgift för Jordbruksverket att arbeta fram en bas där kunskap och erfarenheter finns
samlad, och att producera råd till bönderna omkring växtnäringsvärde av slam.
●● Vi likriktar ju rådgivningen på samma sätt som med
stallgödsel. Vid höstspridning finns till exempel en
begränsning på 60 kg kväve till höstoljeväxter och
30 kg kväve till höstsäd. Jag tror att det fungerar
med den rådgivning vi har idag.
●● Det finns inga incitament för lantbrukaren att hålla
igen givan. Det är gratis, lantbrukaren vet att det är
bra och det sker ingen uppföljning. Följer man REVAQ finns det system, men all slam är inte certifierad.
●● De flesta lantbrukare är seriösa och miljömedvetna
och hanterar sin mark för att de ska kunna producera mat åt kommande generationer också.

Per Stenström, Bertegruppen; Sunita Hallgren, LRF och Thomas
Kjellquist, Biototal lyssnar koncentrerat.

Några andra tankar
●● Det måste finnas en konsumentnytta också och de
positiva delarna behöver komma fram. Man måste
komma till konsensus, få enhetliga begrepp och
kunna förklara utåt.
●● Hos lantbrukaren måste slammet bli en produkt.
●● Det måste vara en seriös diskussion.
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Deltagare
Per-Göran Andersson, HS, Malmöhus
Rune Andersson, Inst. för mark och miljö, SLU
Hans Augustinsson, HS Östergötland
Åke Barklund, KSLA
Lars Bergström, Inst. för mark och miljö, SLU
Göte Bertilsson, Greengard
Anne Falk Øgaard, Bioforsk, Norge;
Jan Fimmerstad, Taxinge Gods, Södertälje
Anders Finnson, Svenskt Vatten
Sunita Hallgren, Lantbrukarnas Riksförbund
Emelie Hansson, Svenska Naturskyddsföreningen
Hanna Johansson, Svenska Naturskyddsföreningen
Holger Kirchmann, Inst. för mark och miljö, SLU
Thomas Kjellquist, Biototal

Monica Kling, Miljö & Jordord
Carl Johan Lidén, Agronom
Börje Lindén tidigare SLU i Skara
Kersti Linderholm, Silvbergs Miljöteknik
Enar Magnusson, Findus
Johan Malgeryd, Jordbruksverket
Kew Nordqvist, Sveriges riksdag, Miljöpartiet
Helena Parkman, Kemikalieinspektionen
Per-Åke Sahlberg, Tagelberg
Magnus Stark, KSLA
Per Stenström, Bertegruppen, Slöinge
Anna Thynell, Nordkalk Corporation
Lars Törner, Odling i balans

Om slam ska användas på jordbruksmark bör gödslingen ske efter markkartan och läggas på jordar med låga fosfortal.

