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Lagar och regler kring slam i Sverige
Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk - II

Åke Barklund, akademiens VD och sekreterare, inled-
de med att poängtera att KSLA inte har någon bestämd 
uppfattning i slamfrågan utan vill fungera som en obe-
roende spelplan där kunskap och åsikter kan mötas.

– Jag vill också påpeka att ”problemägare” när det 
gäller avloppsslam är kommunernas vatten- och av-
loppsverk. Lantbruket har inget primärt ansvar, men 
kan givetvis vara en viktig intressent i omhändertagan-
det efter noggrann för- och nackdelsanalys, sa han.

Upprinnelsen till den pågående workshopserien är 
ett löfte från en tidigare slamutredning om att hjälpa 
till att lyfta fram den kunskap som finns på området. 
När nu en förnyad slamutredning pågår, som ett reger-
ingsuppdrag till Naturvårdsverket, blev det anledning 
till att infria löftet. Utgångspunkten är det svenska 
standardavloppsverket som har mekanisk, biologisk 
och kemisk rening.

– Hur framtidens ännu effektivare reningsverk kom-
mer att se ut vet vi inte, men tanken är förstås att det 
ska gå ut ännu renare vatten och det resulterar i ett 
ännu mer innehållsrikt slam.

Åke Barklund, KSLA:s VD och sekreterare, öppnade seminariet och Rune Andersson, professor vid SLU höll i taktpinnen.
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KSLA:s andra workshop i en serie om slamanvändning i jordbruket hölls torsdagen 
den 26 april 2012. Temat var främst lagar och regler samt möjligheten till styrning och 

tillsyn av slamtillförseln till produktiv mark. Olika erfarenheter och förslag till hur brister 
kan hanteras kom fram under dagen, som gav tillfälle till belysande diskussioner. 

rune andersson, professor vid SLU och workshopse-
riens moderator, gladdes åt den goda representationen 
av viktiga aktörer som har med slam att göra ute i sam-
hället, som Naturvårdsverket, länsstyrelsen, kommuner 
och lantbrukare.

– Slam är ju ingen ny diskussion, men man kan säga 
att trycket och motiven har ökat för att skapa en återfö-
ring av näringen till lantbruket, sa han.

Insikten växer om att vi måste bli bättre på att forma 
kretsloppssystem i samhället, men det är inte alltid helt 
enkelt. Det vi inte vill ha i våra vatten och lyckas rena i 
avloppsverken hamnar i slammet och senare i åkermar-
ken, om det återförs dit. För att säkerställa att återfö-
ringen görs på ett säkert sätt finns en hel del lagar och 
regler och dessa belystes under dagen

– Och vi ska i slutändan ställa oss frågan: År det till-
fyllest som det ser ut? Var ser vi behov av förbättringar 
av regelverk som ska guida återföringen av slam? 

Workshopen ingår i en KSLA-serie om slam under 
våren 2012. Den första handlade om agronomiska 
perspektiv på slam som gödselmedel. De två följande 
belyser oönskade ämnen i slammet, respektive tekniska 
lösningar och alternativ till dagens hantering. 
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Naturvårdsverket har ansvar för det nya re-
geringsuppdraget om hållbar återföring av 
fosfor och de regleringar som behövs. Linda 
Gårdstam ingår i projektgruppen och hon 
beskrev förutsättningarna, samt gällande 
lagar och regler.

Det är det tredje regeringsuppdraget omkring 
återföring av fosfor som Naturvårdsverket tar 

sig an. Det första redovisades i boken ”Aktionsplan 
för återföring av fosfor ur avlopp” 2002 och ett nytt 
redovisades 2010. I februari 2012 återkom uppdraget. 

– Orsaken till att vi jobbar med frågan är att det finns 
näringsämnen i avloppsvattnet och de ska återföras dit 
de behövs, utan risk för människors hälsa eller miljön. 
Det är det långsiktiga målet, sa Linda Gårdstam.

Vi har också ett antal nationella miljömål, där det 
i God bebyggd miljö finns ett mål om att 60 procent 
av fosforn i avlopp ska återföras till produktiv mark, 
varav minst hälften till åkermark. Tanken med strategin 
är att felanvänd fosfor i kretsloppet leder till ökad an-
vändning av fosfor som brutits i olika fyndigheter i till 
exempel Västsahara och Finland.

– Men vi måste också se till att det fungerar för mil-
jömålet Giftfri miljö.

Övergripande fÖr slamhanteringen gäller svensk mil-
jölagstiftning genom miljöbalken och mer detaljerade 
föreskrifter. Slamspridning är miljöfarlig verksamhet, 
men den är inte tillstånds- eller anmälningspliktig. Myn-
digheterna kan dock ställa strängare krav i enskilda fall.

Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveck-
ling. Människors hälsa och miljön ska skyddas från 
skador och olägenheter. Mark och vatten ska användas 
så att en långsiktigt god hushållning tryggas och åter-
användning, återvinning liksom annan hushållning av 
material, råvaror och energi ska ske så att ett kretslopp 
uppnås. Man vill också säkerställa långsiktigt god hus-
hållning med natur och resurser.

Det finns även ett antal hänsynsregler där försiktig-
hetsprincipen, resurshushållningsprincipen och en rim-
lighetsavvägning gäller för slamanvändning.    

– Försiktighetsprincipen är den grundläggande hän-

synsregeln och innebär att man ska vidta de skyddsåt-
gärder och försiktighetsmått som behövs för att und-
vika skada eller olägenhet.

det finns ocksÅ ett eu-direktiv från 1986 som gäller 
användning av avloppsslam i jordbruket. Den är dock 
otidsenlig och ska revideras. Direktivet är ett tillnärm-
ningsdirektiv, men medlemsländerna får införa strängare 
krav vid behov, vilket Sverige har gjort för tungmetaller.

enligt lagen fÅr man sprida slam i relation till växternas 
näringsbehov och på ett sätt så att man inte försämrar 
jorden eller grundvattnet. Slammet ska vara behandlat 
eller myllas ner inom ett dygn för att minimera smitt-
risker. Man får dessutom inte sprida slam på betesmark, 
vallar för bete eller skörd inom 10 månader, eller där 
man odlar bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt. 

Det finns också fastställda gränsvärden för metaller, dels 
ett högsta innehåll i slammet och för totalt tillförd mängd 
och dels för innehållet i marken. I Sverige ligger gränsvär-
dena på cirka en tiondel av vad som gäller i EU-direktivet. 

I Naturvårdsverkets förslag 2010 är gränsvärdet för 
kadmium i slammet satt till 45 mg per kg fosfor och i 
marken till 0,4 mg per kg torrsubstans. I slammet är det 
en skärpning som ska ske successivt. 

Varför inte lägre, undrade en workshopdeltagare?
– Man kan ha synpunkter på det här, och vi kom-

mer att jobba med det i det nya regeringsuppdraget. Vi 
kommer där att ha med oss flertalet andra myndigheter 
i vårt nya författningsförslag, sa Linda Gårdstam.

Som jämförelse finns ett nytt förslag till gränsvärde för 
mineralgödsel på 46 mg Cd/kg P, från dagens 100 mg.

I det nya slamförslaget kommer det också att bli 
strängare hygieniseringskrav. Beroende på vilken metod 
som används kommer slammet att få en klassning och 
utifrån den bestäms det vad slammet får användas till.

Nu gällande lagar och regler

Linda Gårdstam 
naturvårdsverket



Tillsyn och kontroll - länsstyrelsen
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HeLena niLsson

LänsstyreLsen i skåne

LantBruksavdelningen håller bland annat kurser 
för kommuninspektörer, de skickar ut nyhets-

brev och finns tillgängliga via e-post och telefon.
– Men jag kan inte påstå att vi får så mycket frågor 

från kommunerna när det gäller slamspridning, sa He-
lena Nilsson.

I kurserna har man inte heller fokuserat så mycket på 
slam eftersom man inväntat den nya förordningen, vil-
ken har skjutits på framtiden flera gånger. Det är också 
stor skillnad på hur olika kommuner arbetar med slam. 
Vissa jobbar mindre med frågan medan andra jobbar 
aktivt, men då ofta på eget håll.

– Så de efterfrågar inte riktigt heller vår vägledning.

som Överklagandeinstans har länsstyrelsen i Skåne 
för tillfället fem ärenden. Dessa är likartade genom att 
kommunerna åberopar de allmänna hänsynsreglerna 
för sina beslut om förbud. De anser att kunskapskra-
vet inte uppfylls eftersom lantbrukaren vet för lite om 
slammet.

– Och man tycker inte att man uppfyller produkt-
valsprincipen för att det finns bättre produkter, som 
mineralgödsel.

Kadmium är en central del i kommunernas beslut. 
De menar att Skåne har generellt höga kadmiumvärden 
i jordarna och samtidigt väldigt bra jordar.

– Vi vill inte riskera den med ökad spridning av kad-
mium och kommunerna resonerar då som att man ska 
ligga på en nivå där kadmium inte ackumuleras.

länsstyrelsen i skÅne arbetar just nu med miljömålen 
och en aktionsplan har precis varit ute på remiss. Två 
åtgärder berör kadmiumfrågan. 

– Den ena handlar om att arbeta intensivt för att 
komma ner till 17 mg kadmium per kg fosfor till 2020.

Länsstyrelsen ska vara en resurs i slamfrå-
gan för kommunerna som har tillsynsansva-
ret för jordbruken. Till det är länsstyrelsen 
överklagandeinstans i fall där kommunerna 
förbjudit slamspridning. Helena Nilsson som 
arbetar på länsstyrelsens lantbruksavdel-
ning, berättade om hur de ser på slam och 
hur de jobbar med frågan.

Ansvariga blir kommunerna, avloppsreningsverk och 
länsstyrelsen i samarbete med Kemikalieinspektionen, 
Naturvårdsverket, Svenskt Vatten och LRF.

Den andra åtgärden handlar om information till 
lantbrukare om vikten av att minska kadmiumtillför-
seln till jordbruksmark. 

– Och det handlar inte bara om slam utan om kad-
miumfrågan i stort.

Huvudaktören blir enligt förslaget kommunerna till-
sammans med avloppsreningsverken, gödselindustrin 
och återförsäljarna. Det finns också förslag om ett kad-
miumråd där aktörerna ska ingå.

helena nilsson tryckte på några punkter som länssty-
relsen tycker är viktiga omkring den nya slamföreskrif-
ten - främst kanske att den kommer på plats.

– Det skapas väldigt mycket oro som det ser ut 
nu. Vi har en gammal föreskrift, vi har ny forskning 
och många kommuner är oroliga för kadmium och 
kemikalier.

Länsstyrelsen i Skåne vill också gärna se en informa-
tionsplikt för slam. Inte en anmälningsplikt, men att 
kommunerna ska informeras före slamspridning.

– I dagsläger gör nästan alla seriösa slamentreprenö-
rer det, de problem vi har är med slamentreprenörer 
som inte är seriösa.

Det behöver också tas ett helhetsgrepp om kadmi-
umfrågan, menade Helena Nilsson. Det är viktigt att 
titta mer på kadmiuminnehållet i maten vi äter och i 
djurens foder.

– Det finns ett behov av mer forskning och att utreda 
den här frågan mer. Det hade varit bra om man inom 
Greppa Näringen kunde få in kadmium i rådgivningen.



tora strandberG

norrköpinGs kommun

Tillsyn och kontroll - kommunerna
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I Östergötland ledde slamdiskussioner i 
kommunerna till att man tog fram riktlinjer 
för hantering av slam och andra organiska 
restprodukter. Det innebar bland annat att 
slamspridning blev anmälningspliktigt under 
några år, vilket dock ändrades med ändrad 
lagstiftning. Tora Strandberg från Norrkö-
pings kommun delgav oss sina erfarenheter 
om hur man arbetat omkring dessa frågor.

De riktlinjer som fastställdes 2007 hänvisade 
till att man kunde ta in anmälan för sprid-

ning av organiska restprodukter. Stödet för det hade 
man funnit i avfallsförordningens § 38. I Norrkö-
pings kommun tog man tag i frågan 2009 efter att 
det kommit in mycket klagomål om luktstörningar 
i samband med ”mystiska högar”. Det handlade om 
en avfallsprodukt från en etanolfabrik som dock 
innehållsmässigt inte utgjorde något problem.

– Men vi i Norrköping kände att vi måste veta vad 
det är som sprids och var det sprids. Vi var väldigt tyd-
liga med information till både leverantörer och lant-
brukare. Det vi såg som en jättestor risk, framför allt ur 
miljösynpunkt, var att lantbrukarna som tog emot de 
här gödselmedlen inte efterfrågade vad de innehöll, sa 
Tora Strandberg.

man sÅg Behov av att agera och började kräva anmäl-
ning då slam eller andra restprodukter skulle spridas. 

– Förra året fick vi in 25 anmälningar och det är inte 
så många.

Det som måste redovisas i anmälan var varifrån slam-
met kom och att det höll gränsvärdena för metaller. 
Man skulle också ha tagit jordprover så att man kunde 
visa att metallhalterna i marken höll sig inom gränserna 
och man skulle ha prov på salmonella i slammet. 

Om det handlade om arrenden skulle det vara klart 
att markägaren var införstådd med slamspridningen. 
Man fick också uppge om man spridit slam tidigare och 
i vilken fosforklass det tilltänkta fältet hade. 

– Om det var ett skifte som hade klass IVB eller V 
har man diskuterat det och försökt få lantbrukaren att 
hitta ett annat skifte istället.

Kommunen tog också en avgift för anmälan, en tim-
kostnad för handläggningen. En del av slamentreprenö-
rerna tog den kostnaden, men en av dem lät bönderna 
betala.

– Vi begärde också att få en bekräftelse av spridning-
en efter säsongens slut.

Sedan kommunen började ställa krav på anmälan 
har flera entreprenörer flyttat sina förfrågningar till an-
dra kommuner. 

– Så vi har inte haft lika mycket lantbruk som använt 
slam som innan. 

en ny avfallsfÖrordning kom dock i augusti 2011 
och då ändrades den paragraf som kommunerna lutat 
sig emot.

– Så från och med i år tar vi inte in någon anmälan 
för den här spridningen.

Tora Strandberg ville ändå lyfta fram vilka för- och 
nackdelar de sett med att kräva anmälan för slamsprid-
ning: De har fått bättre kontroll på slamspridningen i 
kommunen och det har gett en ökad samsyn mellan 
olika kommuner, men det har också varit tidskrävande. 
För leverantörerna och lantbrukaren har det krävt en mer 
långsiktig planering inför slamspridningen och det har 
inneburit en extra kostnad. Men lantbrukaren har också 
fått bättre information om innehållet i produkten, och 
leverantörerna har fått visa upp att de har en bra produkt.

istället fÖr de riktlinjer som inte längre gäller har 
Miljösamverkan i Östergötland, MÖTA, arbetat fram 
en vägledning för handlägging av ärenden som gäller 
avloppsslam, urin och andra organiska restprodukter i 
jordbruket. Den blev klar i juni 2012.
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Jordbruksverkets bestämmelser om slam

Till grund fÖr Jordbruksverkets regler ligger 
miljöbalken och en förordning om miljöhän-

syn i jordbruket. Utifrån det har Jordbruksverket i 
uppgift att ta fram regler för växtnäring, till exempel 
stallgödsel och andra organiska gödselmedel.

 – I bakgrunden ligger också ett EU-direktiv, nitrat-
direktivet, som påverkar vår lagstiftning. Det har en 
klar koppling till hur våra föreskrifter ser ut, sa Johan-
nes Eskilsson.

Enligt nitratdirektivet måste varje land peka ut nitrat-
känsliga områden. I Sverige gäller det Skåne, Blekinge 
och Halland, slättbygderna och kusterna i den södra 
halvan av Sverige, samt Öland och Gotland. I dessa om-
råden är reglerna för gödselspridning strängare.

fÖr lagring finns bindande regler enbart för stallgöd-
sel och urin, men i föreskrifterna finns också allmänna 
råd om hur man uppfyller de allmänna hänsynsreg-
lerna.

– Det finns allmänna råd om tillfällig lagring i fält, 
både för stallgödsel och andra organiska gödselmedel, 
så de kommer in när man lagrar slam.

Det finns också krav på dokumentation för gårdar 
som tar emot stallgödsel eller andra organiska gödselme-
del utifrån. Man ska notera gödselslag, mängd och fos-
forinnehåll, samt när och från vem man tagit emot det.

– Orsaken till kravet är att man högst får tillföra 22 
kg fosfor per hektar och år via stallgödsel och andra 
organiska gödselmedel.

Regeln gäller dock ett genomsnitt på hela sprid-
ningsarealen under en femårsperiod. Det för att man 
ska kunna sprida mer vid enstaka tillfällen och på en-
staka fält. Men inom femårsperioden ska det ha tillförts 
hela arealen, så att inte utmarker som i praktiken inte 
får någon organisk gödsel räknas in i spridningsarealen. 

vid spridning handlar det mycket om myllning för att 
minska ammoniakavgången och om försiktighetsmått 
för att förhindra avrinning. Inom nitratkänsliga områ-
den finns ett spridningsförbud för alla gödselmedel från 
1 november till 28 februari. Det finns också restriktio-
ner under perioden 1 augusti – 31 oktober, där gödsel 
enbart får tillföras i växande gröda och inför höstsådd. 
I Skåne, Halland och Blekinge är det bara i växande 
gröda och inför höstsådd av oljeväxter som gödsel får 
spridas, om inte fälten ligger på lerjord då även höstsäd 
får gödslas.

– Under oktober månad får man dock sprida fasta 
gödselslag även på obevuxen mark. I fasta gödselslag 
kan slam ingå. Definitionen är att den är stapelbar till 
1 meters höjd.

I övriga delar av landet är det i princip tillåtet att 
sprida gödsel året om, men i praktiken kan det vara 
svårt under vintern eftersom gödseln måste myllas ned 
inom 12 timmar.

i känsliga omrÅden får man heller inte sprida gödsel på 
snötäckt, frusen, vattenmättad eller översvämmad mark, 
vilket också gäller som allmänt råd i övriga delar av lan-
det. Därtill får spridning av gödsel inte ske på fält som 
sluttar mer än 10 procent mot sjö eller vattendrag och 
inte närmare än 2 meter från fältkant mot ytvattnen. Det 
senare gäller i praktiken i hela landet eftersom det nyli-
gen införlivats i tvärvillkoren för jordbrukets arealstöd.

utÖver dessa regler finns en bestämmelse om natur- 
och miljöhänsyn vid gödselspridning som gäller marker 
med känslig flora och fauna. Det handlar om värdefulla 
ängs- och hagmarker men eftersom slam inte får spridas 
på betesmark eller marker som ska användas till slåtter 
har det inte någon relevans i slamsammanhang. 

JoHannes eskiLsson

Jordbruksverket

Jordbruksverket ansvarar för regler omkring 
gödselspridning i Sverige, och även slam 
innefattas av reglerna. Johannes Eskilsson 
arbetar vid regelenheten på Jordbruksver-
kets växt- och miljöavdelning, Han förkla-
rade hur reglerna fungerar.
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Hur hanterar livsmedelsindustrin slamfrågan
– i spannmålsproduktionen ?

CLaes JoHansson 
Lantmännen

Lantmännen verkar inom hela spannmåls-
kedjan, från utsädet och den skördade pro-
dukten till livsmedelsförädling och energi. 
Man har dock inte samma hållning omkring 
slam hela vägen, utan det beror på vad 
spannmålen ska användas till. Claes Jo-
hansson, ansvarig för hållbarhetsfrågor i fö-
retaget klargjorde deras syn på frågan.

I huvudsak är det inte Lantmännen som avgör om 
slam sprids på åkrarna utan det är främst andra 

aktörer, som myndigheter och nationella miljömål 
som avgör om det är legitimt.  Den enskilde lant-
brukaren avgör om det passar för den egna gårdens 
förutsättningar och slutligen är det spannmålkunden  
som avgör hur råvaruspecifikationen ska se ut. Men 
Lantmännen vill förstås vara ett ansvarstagande före-
tag och hantera både kretsloppsfrågor och produkt-
säkerhet, menade Claes Johansson.

– Vi måste ha tydliga och uppföljningsbara slamkrav 
inom alla spannmålsflöden, sa han.

Lantmännens hållning är att ska slam spridas så ska 
det vara certifierat enligt REVAQ. 

– Vi vill få bort det ocertifierade slammet som ett 
första viktigt steg.

De anser att det är viktigt att jobba med kvalitets-
säkring av slammet och är aktiva inom certifieringssys-
temet. Men Claes Johansson framhöll också att man 
måste vara öppen för nya och säkra metoder för återfö-
ring av fosfor till åkermark.

– Vi har förstås ständig omvärldsbevakning och det 
händer hela tiden nya saker. Man får ha beredskap att 
ompröva tagna beslut om det skulle komma fram ny 
kunskap. Man får försöka ha en prestigelös hållning i 
den här frågan.

fÖr spannmÅl odlad till Lantmännens egna produkter 
säger de nej till slam, med en karenstid från 30 juni 
2010. För spannmålsmarknaden i övrigt har Lantmän-
nen tre olika koncept. Det man kallar standard ligger 
på en lagstiftningsmässig nivå, dock med REVAQ som 

grund vilket är högre än lagnivån. Därtill har man en 
uppförandekod som gäller för alla leverantörer. 

Inom ekologisk odling är slamgödsling förbjuden en-
ligt KRAVs regler och det är två års karens inför den 
certifieringen. Utöver dessa två kategorier har Lant-
männen det man kallar premium, där kunden kan ställa 
krav eller sätta sina egna gränser.

– Där finns det alla möjligheter att ställa specifika 
krav, sa Claes Johansson. 

Livsmedelsindustrin och spannmålsmarknaden är 
dock väldigt internationell och det är inte i alla länder som 
slamfrågan diskuteras lika mycket som i Sverige. Man kan 
till exempel mena olika saker med slamfritt, speciellt när 
det gäller hur lång tid tillbaka det handlar om. 

– Det är ofta man avser att man inte använt slam i 
den grödan man skördar för året.

fÖr uppfÖljning av eventuell slamgödsling går det inte 
att ha provtagningar som med exempelvis stråförkort-
ningsmedel. Man jobbar istället med en leverantörför-
säkring. 

– Lantbrukaren får kryssa i ett antal olika uppgifter, 
däribland om han har använt slam eller inte och vilken 
typ av slam – om det är certifierat slam eller inte. Det 
är det vi sorterar på.

Till det finns ett uppföljningssystem för kunder som 
ställer specifika krav.

 – För premiumkunder finns det möjlighet att de-
signa sin uppföljning. Då ska vi följa upp med gårds-
revision, eller vad man har bestämt. Men det bygger 
på många andra parametrar också – och på bondens 
ärlighet i det här.



Hur hanterar livsmedelsindustrin slamfrågan

– i mjölkproduktionen ?

Policyn kan uttryckas väldigt enkelt:
– Avloppsslam ska inte finnas på mjölkgårdar! 

Det gäller även avloppsslam från REVAQ-anläggning-
ar, sa Anna Widell.

Slam ska inte heller finnas på bete, vall och annan 
grovfoderodling som exempelvis majs, eller där det 
odlas rotfrukter för utfodring till nötkreatur i mjölk-
produktionen. På fält som tidigare gödslats med slam 
är karenstiden minst tre år från spridning till skörd. I 
första hand gäller slamförbud även för övriga inhemska 
inköpta foderråvaror, alternativt ska slammet som spri-
dits vara REVAQ-certifierat. 

infÖr svensk mjÖlks slampolicy har ett antal övervä-
ganden gjorts. Risker för främmande ämnen och smit-
tor är en sådan sak. Här skiljer man på grovfoder och 
kraftfoder.

– Djur som äter grovfoder är mest utsatta för expo-
nering av främmande ämnen i slam om man slamgöds-
lar de markerna.

Grovfodret har en närmare väg från slammet till kons 
mage, exempelvis genom bete eller att det kommer in 
på foderbordet och direkt tas upp i kon. Här äter kon 
hela växten och kan också få i sig föroreningar direkt. 

– Och en del av ämnena utsöndras i mjölken medan 
annat inte gör det.

För rotfrukter och grovfoder följer policyn lagstift-
ningen, men karenstiden är längre än den lagstadgade. 

pÅ kraftfoder ser man lite annorlunda eftersom det 
är en längre väg från slammet till kon och mjölken.       
Här ska ämnena först tas upp i spannmålsrötterna och 

vidare upp i kärnan. Därefter ska det tas upp i kon och 
utsöndras i mjölken.  

– Och av de rapporteringar som jag har tittat på sä-
ger man generellt att det är ganska liten transport av 
organiska ämnen till ovanjordiska delar. Men det finns 
studier som visar på att vissa ämnen kan tas upp i röt-
terna och stanna kvar där.

man har ocksÅ tittat på vilka ämnen som kan utsönd-
ras i mjölken. Det man vet är att en del organiska äm-
nen kan utsöndras till mjölk, men när det gäller metall-
ler som mycket av lagstiftningen omkring slam handlar 
om, överförs det inte i någon hög grad. 

– Man vet att bly kan föras över till mjölk, medan 
kadmium utsöndras i betydligt mindre grad.

Svensk Mjölk analyserar mjölk för tungmetaller men  
i Sverige är halterna mycket låga, lång under gällande 
gränsvärde, eller inte mätbara alls.

i synen pÅ Behovet av slam anser Svensk Mjölk att det 
inte är så stort. Mjölkgårdar har ju som regel tillgång 
till mycket växtnäring och mull i stallgödseln från dju-
ren. Och när det gäller kretsloppsfrågan så hindrar inte 
Svensk Mjölk andra produktionsgrenar från att använ-
da slam på åkrarna.

– Om man ska köpa in kraftfoder från andra gårdar 
tillåter vi slam från REVAQ-certifierade anläggningar.

Det är dock en väldigt liten andel, menar Anna Wi-
dell, om man tittar på hur mycket slam som sprids idag. 
Och många odlar även kraftfodret på den egna gården 
och den hålls helt fri från slam. 
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anna WideLL 
svensk mJöLk

Svensk Mjölk är branschorganisation för 
Sveriges mejeri- och husdjursföreningar 
med uppgift att leverera kunskap i mjölkked-
jan från ko till konsument. Organisationen 
har en tydlig slampolicy, som Anna Widell 
berättade om.



Slutsatsen av dagens 
inlägg sammanfatta-

des av Rune Andersson 
som att den befintliga lag-
stiftningen och föreskrif-
terna ger utrymme för 
att ha ganska tuffa reg-
ler omkring slam, och att 
möjligheterna ännu inte 
är riktigt uttömda. Sam-
tidigt är föreskrifterna 
föråldrade och behöver 
förnyas och anpassas till 
ny kunskap. Det behövs 
alltså förbättringar. 

i allt väsentligt gäller stallgödselreglerna också för 
slam, i termer av regler för fastgödsel. Men hur går 
det till i praktiken? Följer man stallgödselreglerna med 
spridningstidpunkter och annat?

 ● Fel spridningstillfälle vill vi inte ha med tanke på att 
det är 12 ton tunga maskiner. Spridning på vintern är 
inte aktuell, det är för blött – och sedan har vi myll-
ningskravet som gör att det för det mesta inte går.

 ● Kan anmälningsplikt vara en väg att gå?
 ● Skillnaden mellan anmälningsplikt och informa-
tionsplikt är att vid en anmälan måste man vänta i 
sex veckor innan man får utföra den handling som 
man har anmält. Det kan vara knepigt ur spridnings-
synpunkt när man ska ta hänsyn till väder med mera.

 ● Informationsplikt räcker enligt kommunerna. Det 
skulle välkomnas.

9

Diskussion

mÖjligheten att fÅ fram statistik över var slam har 
spridits tog också upp till diskussion. Finns det något 
krav att lämna information idag?

 ● Det finns en kammarrättsdom från 1990-talet där 
man sekretessbelägger uppgifter som lämnats till 
kommunen, så – nej, det går inte att samla in upp-
gifterna på ett sådant sätt. 

 ● REVAQ har uppgifterna tydligt i en databas, men 
det är på frivillig bas och inget offentligt register.

 ● Vi har inte sett några möjligheter med lagstiftning. 
Det är inte helt lätt att lagreglera.

 ● Ska inte slam behandlas på samma sätt som stallgöd-
sel även i det här fallet?

 ● Gödsel och matavfall inkluderas i det nya regerings-
uppdraget.

 ● Det är skillnad på slam och gödsel. Det kopplas in-
dustrier till reningsverken. Jag tycker att det finns skäl 
att föra statistik på slam på ett annat sätt än gödsel.

 ● Det kan ha betydelse för markens värde i framtiden.

Rune Andersson, SLU (stående) diskuterar med Helena NIlson, Länsstyrelsen, Sunita Hall-
gren, LRF, Jan Fimmerstad, lantbruklare, Lars Törner, Odling i Balans, Per Åke Sahlberg, 
lantbrukare och Kew Nordqvist, riksdagsledamot, Miljöpartiet.

Johannes Eskilsson Jordbruksverket, Tora Strandberg Norrköpings kommun och Claes Johansson Lant-
männen i förgrunden, Annika Nordin SLU (dold), Eva Nilsson KemI, Helena Parkman KemI, Ulrika Gun-
nesby Naturvårdsverket, Linda Gårdstam Naturvårdsverket, Helena Nilsson Länsstyrelsen i Skåne.



riskerna fÖr läckage av kväve när man lägger en fem-
årsgiva av slam lyftes fram. Ska det inte vara samma 
regler för slamspridning på hösten som för stallgödsel 
med begränsning av kväve inför höstgrödor?

 ● Det är samma regler. 
 ● Regeln om höstspridning av fasta gödselslag under 
oktober gäller spridning generellt och inte inför 
höstsådd. Den är till för gödselslag som inte har så 
väldigt stor andel lättillgängligt kväve. Regelverket är 
utformat för att öppna för att praktiskt kunna an-
vända fasta gödselslag som generellt har en lägre risk 
att läcka den första tiden, eftersom näringen måste 
omsättas i marken innan det är tillgängligt.  

 ● Detta är ett typexempel på en målkonflikt. Frågan är 
hur mycket ska man dra åt ”övergödningsremmen” 
men samtidigt ha jordbrukare kvar som kan hjälpa 
oss att uppnå målet med biologisk mångfald? 

hur ser det hela ut i praktiken undrade Rune Anders-
son? Efter förra seminariet var intrycket att det fungerar 
ganska bra, men här har det pekats på att det finns en 
del som man behöver ha bättre koll på.

 ● Det börjar bli bättre, men många lantbrukare kanske 
inte sätter sig in i vilket näringsinnehåll det är i olika 
gödselmedel.

 ● Det är ju väldigt olika innehåll i slam. Ibland är det 
fosfor som är begränsande och ibland kväve. Och det 
är viktigt att leverantören gör analyser och visar upp 
det för lantbrukaren.

 ● Jag känner inte igen den bilden av lantbrukare och 
har jobbat som rådgivare i 10 år. Det är en orättvis 
diskussion om att lantbrukarna inte följer regler och 
inte vet vad man lägger på sina åkrar.

 ● Vet man inte det får man liggsäd och andra problem 
på sina fält.

 ● Som tillsynsmyndighet möter man oftast bara pro-
blemen.

 ● Många lantbrukare har bra koll men vi har sett allt-
för många som inte frågar efter innehållet i produk-
terna. Men då har leverantören inte tagit sitt ansvar.

är dÅ nuvarande tillstånd tillfyllest? Vad kan bli bättre 
och vad är mest angeläget?

 ● Det finns ett behov av att lyfta någon slags botten-
platta. Vi måste få en närmast 100 procentig certifie-
ring av reningsverken, då skulle flera av de grundläg-
gande frågorna faktiskt vara lösta.

 ● Växtnäringsdelen behöver vi fokusera på. Används 
schablonvärden? Är analyserna medelvärden eller 
kan man se skillnaderna? 

 ● Varje slamhög som ska användas analyseras för sig. 
Det är totalt dokumenterat.

 ● Någon form av informationsplikt är önskvärt
 ● Vi på Naturvårdsverket är anhängare av REVAQ för 
att det är strängare krav än våra föreskrifter. Vi har 
försökt skärpa dem men det går inte hem hos miljö-
departementet. De tar inte upp vårt förslag.
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God stämning! Här 
syns Claes Johansson 
Lantmännen, 
Anna Widell Svensk 
Mjölk, Annika Nordin 
SLU, Eva Nilsson 
Kemikalieinspektionen 
och Helena Parkman 
Kemikalieinspektionen.

Ulrika Gunnesby Naturvårdsverket och Linda Gårdstam Natur-
vårdsverket som arbetar med det nya slamutredningen.

Sunita Hallgren, LRF, Jan Fimmerstad Taxinge Gods och Lars Tör-
ner, Odling i balans.



Deltagare
rune andersson, sLu
åke barkLund, ksLa
JoHannes eskiLsson, Jordbruksverket

Jan Fimmerstad, taxinGe Gods

uLrika Gunnesby, naturvårdsverket

Linda Gårdstam, naturvårdsverket

sunita HaLLGren, LrF
CLaes JoHansson, Lantmännen

moniCa kLinG, miLJö & Jordord

eva niLsson, kemikaLieinspektionen

HeLena niLsson, LänsstyreLsen, skåne

annika nordin, sLu
keW nordqvist, sveriGes riksdaG

HeLena parkman, kemikaLieinspektionen

per-åke saHLberG, taGeLberG

tora strandberG, norrköpinGs kommun

Lars törner, odLinG i baLans

anna WideLL, svensk mJöLk

Målet är att främja en hållbar utveckling. Människors 
hälsa och miljön ska skyddas från skador och olägenheter. 
Mark och vatten ska användas så att en långsiktigt god 
hushållning tryggas. Återanvändning, återvinning liksom 
annan hushållning av material, råvaror och energi ska ske 
så att ett kretslopp uppnås.

”

Linda Gårdstam, Naturvårdsverket 
om Miljöbalken


